
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL TECJJCI 

HOTĂRÂREA Nr.  0  

din 	21 • oL. 	2019 
privind:  aprobarealţiaster Planului pentru Sistenzul de managenzent integrat al deşeurilor 
in judepd Galaţi 
Iniţiatori: DI.C ătălin Constantin Hurdubae, Primar al Municipiu)8I Tpcuci 
Numărul de inregistrare si data depunerii proiectului: 3»? 4-0/. 2019  

Consiliul Local Tecuci, intrunit in şedinţă  ordinară, in data de 	3J 	ianuarie 
2019; 

Avand in vedere adresa nr. 788/10.01.2019 a Consiliului Judetw Galaţi; 
Având 1n vedere expunerea de motive a ini ţiatorului; 317  3/2- / • ° 219 /9 
Având in vedere raportul de specialitate Serviciului Monitorizare Servicii Publice 

nr.  384 	o / c2,0(9 
Având in vedere rapoartele de avizare ale Comisiiilor de specialitate nr. 1,2, 3, 4 şi 5 ; 
Având 1n vedere prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Opera ţional 

Infrastructură  Mare 2014 — 2020, Axa Prioritară  3 — Dezvoltarea infrastructurii de mediu în 
condiţii de management eficient al resurselor; 

Având in vedere prevederile Hot ărârii Consiliului Local Tecuci nr.83 /26.04.2018, 
privind desemnarea domnului S ăndică  Marian ca reprezentant al Consiliului Local al 
municipiului Tecuci, in Adunarea General ă  a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitar ă  
ECOSERV Galaţi; 

Având 1n vedere prevederile art. 8, alin. (3), lit. a) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având in vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit.b) i lit. d) i alin 4 lit.d) şi lit f ) i alin 
6 lit.a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administra ţia publică  locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

in temeiul art. 45 alin. (2) şi art.115 alin 1 lit.b) din Legea nr. 215 /2001 privind 
administraţia publică  locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOT Ă R ĂŞ  T E: 
Art. 1. Se aprobă  Master Planul pentru Sistemul de management integrat al de şeurilor 

in judeţul Galaţi, ca document de planificare strategic ă  pentru perioada 2019 - 2047, prev ăzut 
in Anexa nr.1, care face parte integrant ă  din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă  Lista de investiţii prioritare pentru sectorul de şeuri la nivelul 
judeţului Galaţi, conform Anexei nr.2, care face parte integrant ă  din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se imputernice şte domnul Săndică  Marian având calitatea de reprezentant al 
unităţii administrativ teritoriale in Adunarea General ă  a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară  ECOSERV Galaţi, să  voteze in conformitate cu prevederile art.1 şi 2 din 
prezenta hotărâre in Adunarea Generală  a Asociaţiei. 

Art. 4. Prezentş„ho±ărke, se va comunica Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitar ă  
ECOSERV Galaţi. 7. 

\\ 
PREŞEDINTE ESED 

Contrasemnează  pentru legalitate, 
SECRETAR, 



HOTĂRÂREANR.
° 
 din 	 2019 

Baa. nr. 

ANEXA NR. 1 

MASTER PLAN 
pentru 

Sistem de management integrat al 
deşeurilor în jude ţul Galaţ i 

: 

Versiunea 1, decembrie 2018 



HOTĂRÂREANR. - din 	 2019 

ANEXA NR. 2 

Lista de investi ţii prioritare pentru sectorul deeuri lnivlul judeului 
Galati în perioada 2019 - 2047 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢ I 
MUNICIPIUL TECUCI 

PRIMAR 
Nr.3JI eqj 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind aprobarea Master Planuiui pentru Sistemul de management integrat al 
deeurilor în jude ţul Gala ţi. 

Proiectul ,,Sistemul de management integrat al deeurilor în jude ţul Galaţi pentru care 
Consiliul Judeţean Galaţ i face demersurile s ă  acceseze finan ţarea nerambursabilă  în cadrul 
Programului Opera ţ ional lnfrastructură  Mare 2014-2020, Axa Prioritara 3, este în prezent în 
faza de finalizare a procedurilor de preg ătire a Aplica ţ iei de finan ţare si documentelor 
justificative aferente - respectiv aprobarea de c ătre autorităţ ile locale a ,,Master Planului 
pentru Sistem de management integrat al deeurilor în jude ţul Galaţ i. 

Master Planul are la bază  prevederile Planului Na ţ ional de Gestionare a Deeurilor 
(PNGD), adoptat în cursul anului 2018 si cuprinde o perioada de programare de 30 de ani 
(2018 - 2047), identificând un set de priorit ăţ i care, odată  implementate, vor defini sistemul 
integrat de gestionare a deeurilor la nivel jude ţean, vor promova prevenirea generă rii 
deseurilor si reciclarea acestora si vor asigura atingerea ţ intelor de gestionare a deeurilor în 
conformitate cu legisla ţ ia naţ ională  si a Uniunii Europene în vigoare în acest moment. 

După  cum este menţ ionat ş i în PNGD, unele obiective si ţinte reprezintă  criterii 
pentru stabilirea alternativelor de gestionare a deeurilor municipale, si anume: 

• Gradul de acoperire cu serviciu de salubrizare 100% -termen 2021; 
• Creterea gradului de preg ătire pentru reutilizare si reciclare: 

la 50% din cantitatea de deseuri din hârtie, metal, plastic, sticl ă  si lemn din 
deeurile menajere si deeurile similare, inclusiv din servicii publice (Metoda 2 
de calcul din Decizia Comisiei 201 1/7531UE) - termen 2021; 

v la 50% din cantitatea total ă  de deeuri municipale generate - termen 2027; 
la 55% din cantitatea total ă  de deeuri municipale generate - termen 2030; 

v la 60% din cantitatea totală  de deeuri municipale generate - termen 2035; 
• Reducerea cantităţ ii depozitate de deeuri biodegradabile municipale la 35% din 

cantitatea totală , exprimată  gravimetric, produs ă  în anul 1995 - termen 2023; 
• Depozitarea deseurilor este permis ă  numai dacă  acestea sunt supuse în prealabil 

unor operaţ ii de tratare fezabile tehnic - termen 2023; 
• Depozitarea deeurilor numai în depozite conforme - începând cu iulie 2017; 
• Depozitarea a maxim 10% din deeurile municipale pân ă  în anul 2040 cu o ţ intă  

intermediară  de 25% în anul 2030. 
Planul Naţ ional de Gestionare a De şeurilor stabile şte un plan de măsuri a se implementa 

la nivelul fiecă rui judeţ  pentru gestionarea de şeurilor municipale. Pentru jude ţul Galaţi sunt 
propuse urm ătoarele: 

• Extinderea sistemului de colectare separat ă  a deseurilor reciclabile: 
o Rata de capturare va continua s ă  crească , ajungând în anul 2020 la minim 

52%. Până  la sfâritul perioadei de programare (2025), rata de capturare va 
crete progresiv până  la 75%. 

• Construirea unei noi sta ţ ii de sortare cu o capacitate de 24.000 tone/an; 
• Extinderea sistemului de colectare separat ă  a biodeseurilor: 

o Pentru jude ţele care nu au în prezent prevăzută  implementarea colectă rii 
separate a biodeseurilor, cum este cazul jude ţului Galaţi, aceasta va fi 
implementată  începând cu anul 2020, astfel încât s ă  se asigure o rată  de 
capturare de minim 40%. Rata de capturare va crete la 45% în anul 2021 si va 
rămâne la acest nivel până  la sfârsitul perioadei de planificare; 

• Construirea unei instala ţ ii de digestie anaerob ă  cu o capacitate de 19.000 tlan; 



• Construirea unei instala ţ ii de tratare biologic ă  cu biouscare cu o capacitate de 35.000 
tia n; 

• Închiderea depozitului neconform Tecuci Rateş ; 
• Construirea unui noi depozit conform. 

În PNGD, instalaţiile de deşeuri şi capacităţile acestora au fost determinate având în 
vedere ţintele din 2025, în timp ce în cadrul Master Planului pentru Sistemul de management 
integrat al deeurilor în jude ţul Gala ţi au fost luate în considerare obiectivele de reciclare de 
atins până  în anul 2040, definite deja în legisla ţia naţională  si europeană  în vigoare. 

Ţ inând cont de situa ţia existentă  în judeţul Galaţi, Master Planul identifică , descrie, 
analizează  si evaluează  2 alternative tehnice pentru implementarea sistemului integrat de 
gestionare al deeurilor. 

Alternativa 1 	 Alternativa 2 

Colectare 
	

Rate de capturare deseuri 
	

Rate de capturare deeuri 
separată 
	

reciclabile: 60% în 2021, 70% reciclabile: 60% în 2021, 70- 
În 2027 până  la sfârituI 
	

75% în 2027 si 80% în 2030 si 
perioadei 
	

85% începând cu 2035 

Rate de capturare biodeseuri 
menajere: 53% în 2027, 62% 
în 2030 si 70% începând cu 
2035 

Rate de capturare biodeseuri 

similare: 55% în 2027, 60% 
începând cu 2030 

Rate de capturare biodeseuri 
din pieţe: 70% în 2027, 75% 
în 2031 si 80% începând cu 

anu12035 

Rate de captuare biodeseuri 
din parcuri si grădini: 100% 
începând cu 2021 

Rate de capturare deeuri 
voluminose si menajere 
periculoase: 90% începând 
cu anul 2021 

Transfer 	Staţ ie de transfer la Gala ţ i, 
37.000 tian (investi ţ ie nouă ) 

Staţ ie de transfer Tecuci, 
23.000 tian (investi ţ ie nouă ) 

Staţ ie de transfer Tg. Bujor, 
10.000 tian (investi ţ ie nouă ) 

Rate de capturare biodeeuri 
menajere: 60% în 2027, 68% 
în 2030 si 76% începând cu 
2035 

Rate de capturare biodeseuri 
similare: 60% în 2027, 75% 
începând cu 2030 

Rate de capturare biodeseuri 
din pieţe: 60170% în 2027, 
75% în 2035 si 80% începând 
cu anul 2035 

Rate de capturare biodeeuri 
din parcuri si grădini: 100% 
începând cu 2021 

Rate de capturare deeuri 
voluminose si menajere 
periculoase: 90% începând cu 
anul 2021 

Staţ ie de transfer la Gala ţ i, 
32.000 tian, (investi ţ ie nouă ) 

Staţ ie de transfer Tecuci, 
23.000 tian (investi ţ ie nouă) 

Staţ ie de transfer Tg. Bujor, 
10.000 tian (investi ţ ie nouă ) 

Tratare 	Staţ ie de sortare Galaţ i, 	Staţ ie de sortare Galaţ i, 6.000 



Alternativa 1 

deeuri 	6.000 tlan/1 schimb 
reciclabile 	(investi ţ ie existentă ) 

Staţ ie de sortare Tecuci, 
3.000 t/an (investi ţ ie 
existentă ) 

Staţie de sortare Valea 
Mă rului, 6.000 tlan/schimb 
(investi ţ ie nouă ) 

Tratare 	Staţie de compostare Galaţ i, 
biodeeuri 	capacitate 10.000 
din parcuri 	tlan(existentă ) 
si grădini 	Staţ ie de compostare Tg. 

Bujor, capacitate 1.000 t/an 
(existentă) 

Staţ ie de compostare Tecuci, 
capacitate 700 tlan (investi ţ ie 
nouă ) 

Alternativa 2 

tlan/1 schimb (investi ţ ie 
existentă) 

Staţ ie de sortare Tecuci, 3.000 
tlan (investi ţ ie existentă ) 

Staţ ie de sortare Valea 
Mă rului, 6.000 tlan/schimb 
(investi ţ ie nouă) 

Staţ ie de compostare Galaţ i, 
capacitate 10.000 
tlan (existentă ) 

Staţ ie de compostare Tg. 
Bujor, capacitate 1.000 tlan 
(existentă ) 

Staţ ie de compostare Tecuci, 
capacitate 700 tlan (investi ţ ie 
nouă ) 

Tratare 

biodeeuri 

menajere, 

similare si 
din piete 

Tratare 

deeuri 

reziduale 

Depozitare 

Nu sunt necesare investi ţ ii. 
Biodeeurile vor fi tratate în 
treapta biologică  a instalaţ iei 
TMB prevăzută  cu digestie 
anaerobă  

lnstalaţ ie TMB la Galaţ i cu 
digestie anaerob ă , capacitate 
120.000 tlan (investi ţ ie nouă) 

Depozit conform la Valea 
Mă rului, capacitate 1 mil m 3  
(investiţ ie nouă ) 

lnstalaţ ie de digestie 
anaerobă , capacitate 40.000 
tlan (investiţ ie nouă) 

lncinerator cu recuperare de 
energie la Gala ţ i, capacitate 
120.000 tlan (investi ţ ie nouă ) 

Depozit conform la Valea 
Mă rului, capacitate 1 mil m 3  
(investi ţ ie nouă ) 

Conform evaluă rii realizate în cadrul Master Planului, în baza analizelor economice, 
tehnice, de mediu, sociale, institu ţ ionale si legale, soluţia recomandată  de elaborator 
pentru implementare este Alternativa 1. 

ln etapa de elaborare a Master Planului pentru Sistem de management integrat al 
deeurilor în jude ţul Galaţ i, valoarea total ă  a investi ţ iilor necesar a fi realizate, în perioada 
2018 - 2047, pentru punerea în aplicare a Alternativei 1, f ă ră  investiţ iile existente sau în curs 
de desfă urare, este de 91.944.600,00 EURO în preţuri curente (cu includerea infla ţ iei 
prognozate pe întreaga perioada de implementare a proiectului), din care 97.275.929,00 
Euro vor reprezenta costurile eligibile asigurate prin fonduri POIM si cofinan ţare a 
beneficiarului, UAT Jude ţul Galaţ i, iar 668.672,00 Euro reprezint ă  costurile neeligibile ale 
proiectului. 

Conform prevederilor Ghidului solicitantului, Axa prioritară  3 - Dezvoltarea 
infrastructurii de mediu în condi ţii de management eficient al resurselor, Programul 
Operaţ ional lnfrastructură  Mare 2014 - 2020, UAT Jude ţul Galaţ i, prin Consiliul Jude ţean, 
trebuie să  facă  dovada aprobă rii prin hotă râri ale autorităţ ilor locale a Master Planului si a 
Listei de investi ţ ii prioritare pentru acest sector. 



De asemenea, în conformitate cu prevederile art.17, alin. (3) lit. a ş i ale art. 18, alin. 
(2) din Statutul Asocia ţiei de Dezvoltare Intercomunitar ă  ECOSERV Galaţi, strategiile de 
dezvoltare ale serviciilor sunt aprobate în Adunarea General ă  a Asocia ţiei de către 
reprezentan ţii membrilor in baza unui mandat special, acordat expres, prin hot ărâre a 
autorităţii deliberative respective. 

Având în vedere calitatea Consiliului Local Tecuci de membru in cadrul Asocia ţiei de 
Dezvoltare Intercomunitar ă  ECOSERV Gala ţi, considerăm oportun ă  aprobarea Master 
Planului pentru Sistemul de management integrat al de şeurilor In judeţul Gala ţi i a listei 
prioritare de investi ţ ii. 

Luând în considera ţie importan ţa acestui demers propunem adoptarea proiectului de 
hotă râre privind aprobarea Master Planului pentru Sistemul de management integrat al 
deşeurilor in jude ţul Gala ţi, in forma prezentă . 

PRIMAR, 

1 ex./ 	01.2019 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL MONITORIZARE SERVICII PUBLICE 

RAPORT DE SPECIALITATE 
NR. &Ii V.o/23(9 

Privind:aprobarea Master Planului pentru Sistemul de management 
integrat al deeurilor în jude ţul Galaţ i. 

Proiectul ,,Sistemul de management integrat al deeurilor în jude ţul Galaţi, pentru care 
Consiliul Judeţean Galaţi intenţ ionează  accesarea finanţă rii nerambursabile în cadrul 
Programului Opera ţional lnfrastructură  Mare 2014-2020, Axa Prioritara 3, este în prezent în 
faza de finalizare a procedurilor de preg ătire a Aplica ţ iei de finan ţare si documentelor 
justificative aferente - respectiv aprobarea de c ătre autorităţ ile locale a ,,Master Planului 
pentru Sistem de management integrat al deeurilor în jude ţul Galaţi. 

Master Planul are la bază  prevederile Planului Naţ ional de Gestionare a Deeurilor 
(PNGD), adoptat în cursul anului 2018 si cuprinde o perioada de programare de 30 de ani 
(2018 - 2047), identificând un set de priorit ăţ i care, odată  implementate, vor defini sistemul 
integrat de gestionare a deeurilor la nivel jude ţean, vor promova prevenirea generă rii 
deeurilor si reciclarea acestora si vor asigura atingerea ţ intelor de gestionare a deeurilor în 
conforrnitate cu legisla ţia naţ ională  si a Uniunii Europene în vigoare în acest moment. 

ln PNGD, instalaţiile de deşeuri şi capacităţile acestora au fost determinate având în 
vedere ţintele din 2025, în timp ce în cadrul Master Planului pentru Sistemul de management 
integrat al deeurilor în jude ţul Galaţi au fost luate în considerare obiectivele de reciclare de 
atins până  în anul 2040, definite deja în legisla ţia na ţională  si europeană  în vigoare. 

Ţ inând cont de situa ţia existentă  în judeţul Galaţ i, Master Planul identific ă , descrie, 
analizează  si evaluează  2 alternative tehnice pentru implementarea sistemului integrat de 
gestionare al deeurilor. 

Conform evalu ă rii realizate în cadrul Master Planului, în baza analizelor economice, 
tehnice, de mediu, sociale, institu ţ ionale si legale, solu ţ ia recomandată  de elaborator pentru 
implementare este Alternativa 1. 

ln etapa de elaborare a Master Planului pentru Sistem de management integrat al 
deeurilor în jude ţul Galaţi, valoarea totală  a investi ţ iilor necesar a fi realizate, în perioada 
2018 - 2047, pentru punerea în aplicare a Alternativei 1, f ă ră  investi ţ iile existente sau în curs 
de desfăsurare, este de 97.944.600,00 EURO în pre ţuri curente (cu includerea infla ţ iei 
prognozate pe întreaga perioada de implementare a proiectului), din care 97.275.929,00 Euro 
vor reprezenta costurile eligibile asigurate prin fonduri POIM si cofinan ţare a beneficiarului, 
UAT Judeţul Galaţ i, iar 668.672,00 Euro reprezint ă  costurile neeligibile ale proiectului. 

Conform prevederilor Ghidului solicitantului, Axa prioritar ă  3 - Dezvoltarea 
infrastructurii de mediu în condi ţii de management eficient al resurselor, Programul 
Operaţ ional lnfrastructură  Mare 2014 - 2020, respectiv UAT Jude ţul Galaţ i, prin Consiliul 
Judeţean, trebuie să  facă  dovada aprobă rii prin hotă râri ale autorităţ ilor locale a Master 
Planului si a Listei de investi ţ ii prioritare pentru acest sector. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile art.17, alin. (3) lit. a ş i ale art. 18, alin. (2) 
din Statutul Asocia ţiei de Dezvoltare lntercomunitar ă  ECOSERV Gala ţ i, strategiile de 
dezvoltare ale serviciilor sunt aprobate în Adunarea General ă  a Asociaţiei de către 



reprezentan ţii membrilor in baza unui mandat special, acordat expres, prin hot ărâre a 
autorităţii deliberative respective. 

Temeinicia prezentului proiect de hotă râre are la baz ă  prevederile art. 8, alin. (3), lit. a) 
din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilit ăţ i publice, republicată , cu modifică rile ş i 
completările ulterioare, precum si prevederile art. 91, alin. (3), lit. d) si f) din Legea nr. 
215/2001 privind administra ţia publică  locală , republicată , cu modifică rile ş i completă rile 
ulterioare. 

1n aceste condi ţii proiectul de hotă ffire privind aprobarea Master Planului pentru 
Sistemul de management integrat al de şeurilor in judeţul Galaţi, indeplineşte condi ţiile de 
legalitate. 

SERVICIUL MONITORIZARE SERVICII PUBLICE 

1 ex./ .......01.2019 
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Dosar nr.  IV -  D 5 

Către: 

- urile din Judeţul Galaţi, membre in cadrul Asocia ţlei de Dezvoltare 

Intercomunitară  ECOSERV Galaţ i 

DoamneilDomnului Primar, 

Referitor la: aprobare Master Plan pentru Ststernul de management Integrat al de şeuritor fn jude ţul Gatatt 

Stimată  Boamnă  PrimariStimate Domnuie Primar, 

Proiectul „Sistemul de management integrat al de şeurilor 1n judeţul Galaţi", pentru care se 
intenţionează  accesarea finan ţă ril nerambursabile Trl cadrul Programului Opera ţional Infrastructură  
Mare 2014-2020, Axa Prioritară  3, este 1n prezent in faza de finalizare a procedurilor de preg ătire 
a Aplica ţiei de finan ţare ş i documentelor justificative aferente — respectiv aprobarea de c ătre 
autorita ţile locale a „Master Planului pentru Sistem de management integrat al de şeunlor 1n 
judeţul Galaţi", 

Master Planul are la baz ă  prevederile Planului Na ţional de Gestionare a De şeurilor (PNGD), 
adoptat 1n cursul anului 201 8 ş i cuprinde o perioadă  de programare de 30 de ani (2018 — 2047), 
identificănd un set de prionta ţi de investi ţil ce vor fi finan ţate prin fonduri ale Uniunii Europene. 

Conform prevederilor Ghidului solicitantului, UAT-urile membre ale Asocia ţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară  ECOSERV Galaţi trebuie să  facă  dovada aprobă ril prin hotă ră ri ale autorităţilor 
locale a Master Planului i a Listei de investi ţii prioritare. 

De asemenea, 1n conforrnitate cu prevederile art.17, alin. (3) lit. a şi ale art. 18, alin. (2) din 
Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitar ă  ECOSERV Galaţi, strategiile de dezvoltare ale 
servicillor sunt aprobate 1n Adunarea General ă  a Asocia ţiel de către reprezentan ţ ii membrilor, 1n 
baza unui mandat special, acordat expres, prin hot ă ră re a autorit ăţii deliberative respective. 

Avănd în vedere calitatea de membru in cadrul Asocia ţtei de Dezvoltare Intercomunitar ă  
ECOSERV Galaţi, vă  solicitam s ă  iniţ ia ţi procedurile legale pentru aprobarea Master Planului 
pentru Sistem de management integrat al de şeurilor 1n jude ţul Gala ţi, anexat prezentel. 

Dacă  sunt necesare informa ţii suplimentare, persoana de contact este doamna Epure Camelia, 
director executiv, telefon: 02361302538, e-mail: cle_galati@yahoo.com.  

Cu deosebită  considera ţie, 

Preşedintele Cn Ji  

Director ~,div 
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l 	IirI 

ScoDul Master Planului 

Master Planul s-a elaborat în cadrul contractului de Asisten ţă  Tehnică  pentru preg ă tirea 
Aplica ţiei de Finan ţate în vederea acces ă rii fondurilor POIM pentru proiectul Sistem de 

management integrat al deeurilor în jude ţul Galaţi. 

Master Planul a fost elaborat pe baza metodologiei pusa la dispozitie de catre Ministerul 

Mediului si acoperă  o perioad ă  de planificare de 30 ani (2018 - 2047). Din punct de vedere 

geografic, Master Planul acoper ă  întreg jude ţul Gala ţi, atât mediul urban, cât si mediul 
ru ra t. 

La elaborarea Master Planului s-a ţinut seama de toate elementele de planificare din 

domeniul gestionarii deseurilor existente in prezent la nivel national si judeţean 

Master Planul propune strategia judetului in domeniul gestionarii deseurilor, precum si 

planul de investitii pe termen lung care sa asigure atingerea tuturor tintelor prevazute în 

legisla ţia national ă  si european ă  si pachetul economiei circulare. Din planul de investitii 

pe termen lung este selectat programul de investitii prioritar care urmeaza fi finantat prin 

POIM. 

Situatia existent ă  

]udeţul Gala ţ i, este situat în estul României si face parte din Regiunea de Dezvoltare Sud-

Est (împreun ă  cu judeţele Vrancea, Buz ău, Bră ila, Constan ţa si Tulcea). Cu o suprafa ţă  de 

4.466 km 2, reprezentând 1,9% din suprafa ţa României, se înscrie în aria jude ţelor 

pericarpatice, dun ă rene, fiind situat relativ aproape de Marea Neagr ă . 

Adiministrativ, judeţul curpinde 65 de unit ăţ i administrativ teritoriale din care 2 municipii 

(Gala ţ i si Tecuci), 2 orae (Tg. Bujor si Bereti) si 61 de comune. 

La recensământul din 2011 popula ţia stabil ă  a judeţului Gala ţi era de 536.167 persoane, 

din care 56,2% locuitori in mediul urban si 43,8 11/o în mediut rural. 

Conform datetor furnizate de la APM Gala ţ i pe baza chestionarelor statistice MUN, în anul 

2017 s-a colectat o cantitate total ă  de circa 127.800 tone din care circa 103.000 tone 

deeuri menajere, circa 18.200 tone deeuri simitare, circa 3.100 tone de şe:uridin parcuri 

si grădini, 600 tone deseuri din piete si 2.900 deseuri stradale Pe lng ă  cantită tile 

cotectate de c ătre operatorii de salubrizare, o cantitate de circa4.QOO t6natpdat ă  
de popula ţ ie direct că tre centrele de reciclare.  

În anul 2017, nu întreaga cantitate de deeuri munipI :generat ă  affost 

raportată/colectat ă  în principal ca urmare a închiderii depozitutui neccnfoni de deeuri de 

la Tecuci în iulie 2017. Asfel, conform estim ă rilor, o cantitate de circa 18.700ione deeuri 

°. 
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menajere si similare generate în mediul rural nu au intrat în sistem ceea ce corespunde 

unei rate de conectare la serviciile de salurbrizare de 50%. 

Compozi ţ ia deeurilor menajere si similare la nivel jude ţean s-a determinat având în 

vedere compozi ţia realizată  pentru Municipiul Gala ţi de că tre ECOSAL. Pentru compozi ţ ia 

deeurilor din pie ţe, din parcuri si grădini si stradale au fost considerate valorile din PNGD. 

M t riai a e 
Judeţ  Gala ţ i (estimare 

2014) 

Biodeşeuri 65,6 

Hârtie ş icarton 10,9 

Sticlă 3,9 

Metale 0,8 

Plastic 9,2 

Textile 2,5 

Lemn 2,2 

oiurninoase 0 1 9 	• 

Altele 4,0 

TOTAL 100 

Colectarea deseurilor se realizeaz ă  realizează  fie de operatori economici priva ţi pe baza 

unui contract de concesiune/delegare încheiat între operator ş i Prim ă rie fie de că tre 

structuri (direc ţii, servicii etc) din cadrul prim ă riilor. În conformitate cu datele primite de 

la autorităţ ile locate, exist ă  63 de localităţi care sunt deservite de servicii de salubrizare. 

Pentru 45 dintre acestea serviciile de salubrizare sunt furnizate de c ă tre operatori priva ţ i, 

2 localităţi sunt deservite de operatori cu capital integral public si 16 localitati sunt 

deservite de c ătre o structură  specializat ă  din cadrul administra ţiei publice locale 

Colectarea se realizeaz ă  preponderent în amestec, sistemul de colecteeparat ă  a 

deseurilor reciclabile fiind implementat doar în Municipiul Galati Din irîfaga cantitate de 

deseuri municipale generate, 7 % au fost colectate separat în anulO:L8 \ 

Infrastructura pentru tratarea deseurilor în judetul Galati cuprind 
\ 

• Instalatii pentru tratarea deseurilor 2 statii sortare sj2 ccmpostare si 

• Instalatii pentru eliminarea deseurilor 2 depozite de dseuh 

nepericuloase. 

Instala ţ iile de deseuri sunt fie investi ţii realizate prin fonduri europene (programele ISPA rn 
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i Phare) fie investi ţ ii realizate prin sursele proprii ale autorit ăţ ilor publice locale. 

În tabelul de mai jos sunt prezentate instala ţiile de deeuri existente în jude ţ  la nivelul 

anului 2018. 

Tabel 0-1: Instala ţ ii de deeuri existente în jude ţ  Gala ţi în anul 2018 

Denumire instala ţie 

Sta ţ ie 	sortare 	Galaţ i 

(investi ţie ISPA) 

Dou ă  puncte verzi pentru 

stocarea 	 deeurilor 

voiuminoase, 	menajere 

periculoase, DEEE si deeuri 

din construcţ ii si demol ă ri 

Sta ţ ie 	sortare 	Tecuci Nu este în operare - 
	

Pha re 

(investi ţie Phare CES) 

Sta ţie compostare Galati 2012 
	

10.000 t/an 
	

ISPA 

(investi ţie ISPA) 

Sta ţie de compostare Tg. 

Bujor (investitie Phare CES) 

Depozit conform deeuri 

nepericuloase Tirigina (prima 

celul ă ) 

2013 	 1.000t/an 	Phare 

Staţ ia 	nu 	mai 

funcţionează  din 

2014 

2011 	 920.000m 3  ISPA 

(celula 1) 

Depozit neconform pentru 1950- iulie 2017 	Nu este cazul 	Prim ă ria 

deeuri nepericuloase Tecuci 	 Tecuci 

Sursa: APM Galaţi, Aplicaţiile de Finanţare ale proiectelor 

În anul 2017, din totalul deeurilor municipale colectate de c ă tre operatoriLde salubrizare 

cea mai mare parte a fost depozitat ă  (93°lo din total) în timp ce dieren ţa esteprezentat ă  

de deseuri reciclabile si biodeseuri din parcuri si gr ădini colectteseparat îvederea 

valorifică rii materiale 

Nivelul actual al tarifelor/taxelor 	 , 
\•--- 

Nivelul taxelor pentru finantarea serviciului de salubrizare dif ă , în anu 20,18, de la 3 

lei/apartament/lun ă  la 6 leilpersoan ă/lună .  Tariful diferă  în funcţid 	 respectiv 

tariful pentru colectarea si trasportul deeurilor difer ă  de la 2200 lei fă ră  TVA pe cursă  la 

87,56 lei/ton ă  sau 47,96 lei/m 3 . Tariful pentru depozitare a fost de 60,75 lei/ton ă , fă ră  
TVA, în anul 2017 si de 68,75 lei/ton ă , fă ră  TVA, în anul 2018, pentru depozitul de la 

Tirighina, respectiv de 68,55 lei/ton ă , fă ră  TVA pentru depozitul Rosieti, jude ţul Vaslui. 

Q 
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Din aceste informa ţii colectate pe baza chestionarelor, a rezultat un pre ţ  mediu 

de 344,33 lei/ton ă , fă ră  TVA si fă ră  a lua în considerare contribu ţia la economia 

circulară . 

Proiectii socio-economice 

Proiecţiile socio-economice au fost realizate pe baza publica ţiilor Comisiei Na ţionale de 

Prognoză  - Prognoza in profil teritorial mai 2018 si 

Prognoza_201 8_2022_ varianta_intermediara_de_ vara_201 8, iulie 2018 ca si a 

publicaţ iilor INS Coordonate_ale_niveiului_de_trai_in_romania pentru a nii 2016 si 2017. 

Conform acestor publica ţii, indicatorii macroeconomici, atât la nivel na ţional, cât ş i 

regional ş i la nivelul judetului Galati au avut o evolutie ascendent ă . Totuş i, indicatorii la 

nivelul judeţului Gala ţi au o evoluţ ie inferioară  trendului na ţ ional si, relativ, atipică , fiind 

influen ţaţi de evolu ţ ia industriei din zon ă . 

În perioada de analiz ă , conform publica ţiilor amintite, PIB-ul judetului Gala ţi crete ceva 

mai rapid decat PIB-ul Regiunii Sud-Est, dar mai lent decât cel na ţ ional. Se estimeaz ă  că  

acest ritm se va men ţ ine aproximativ constant, astfei incât va ajunge si chiar va dep ă i 

ritmul de cretere la nivel na ţional.De altfel, judetul Gaia ţi este al doiiea cel mai dezvoltat 

economic judet al regiunii, dupa judetul Constan ţa. Cu toate acestea, rata somajului 

inregistrat este cu mult mai mai mare decat nivelul regionai, p ăstrând aceasta tendin ţă  

pe perioada analizat ă . Creterea real ă  a câtigului salarial se p ăstreaz ă  mai mică  decât 

creterea la nivel regional, respectiv na ţ ional. În anul 2021 se estimeaz ă  că  va avea 

aceleai valori cu creterea real ă  a salariuiui net de la nivel regional. 

Pentru analiza financiar ă , pentru perioada 2022 - 2047, neavând la dispozi ţie alte 

informa ţ ii oficiale, au fost luate în calcul urm ă toarele ipoteze din Anexa 1 a HG 677/2017: 

• cresterea PIB in termini reali, fata de anul anterior, va fi de 3,5 0/o in fiecare an; 

• pentru rata inflatiei anuale, prognoza va lua in considerare o medie stabilă  de 2%; 

• pentru cursul de schimb, prognoza va lua in considerare uncursde schimb stabil 

de 4,50 lei/euro 

\ 
In ceea ce priveste prognozele socio-economice pe terp1 	lurg la 	el i 	judeţean, 

consultantul considera o evolu ţie similara a indicatorilor soo-cpnomici cu cea de la nivel 

na ţ ional 	 \. 

Proiectia deseurilor municipale pentru perioada de planificar (20L2047) reprezint ă  

baza de calcul pentru estimarea capacit ăţ ilor viitoarelor obiective necesar a fi realizate în 

cadrul sistemului integrat de gestionare al de şeurilor. Proiecţia deeurilor menajere s-a 

estimat pe baza evolu ţ iei popula ţiei, a ratei de conectare si a evolu ţiei indicatorului de 

generare deeuri menajere. Deeurile similare s-au estimat ca pondere din totalul 

deeurilor menajere generate. Vatoarea ponderii s-a estimat diferen ţ iat pentru localit ăţ ile 

urbane si mediul rural. 
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Deeurile din pie ţe, deeurile din parcuri si gră dini si deeurile din pie ţe au fost estimate 

în anul 2018 dat fiind c ă  înafara Municipiului Gala ţ i, restul localit ăţ ilor urbane nu furnizat 

date distincte pentru aceste categorii de deeuri din deeurile muncipale, acestea fiind 

raportate în amestec cu deeurile menajere si similare. Conform prevederilor PNGD 

evolu ţia acestora este de ateptat s ă  rămân ă  constant ă  pe perioada planific ă rii. 

JUDETGALATI 2018 2022 2027 

Deseurimenajere 107136 111336 110931 

Deseuri similare 27921 28525 28406 

Deseuridin 
3 980 3 980 3 980 

gradini si parcuri 

Deseuri din piete 845 845 845 

Deseuri stradale 3 410 3 410 3 410 

2030 2035 2040 2047 

110689 110287 109887 109331 

28335 28217 28100 27936 

3980 3980 3980 3980 

845 845 845 845 

3 410 3 410 3 410 3 410 

146 222 145 502 

0 	0 

Deseuri 

reciclabile 

4000 	4000 	4000 	4000 

4 000 	4 000 : 4 000 	4 000 

municipale 	151.816 152.096 151.572 151259 150739 150222 149502 

generate 

Indicator 

generare, 	 295 	296 	296 	296 	29- --- 296 	295 
kg/loc/an  

Obiectivele stabiiite pentru jude ţul Gala ţi, bazate pe preverrl legisla ţi ei nanale i 

europene precum ş  a prevederilor pachetului economiei circulare, sunt przrtate în 

tabelul de mai jos. 	 . 	- :•. - 
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Nr. 	 Obiectiv 	 Ţ inta 

Crt. 

Obîective tehnice 

1 	Toată  populaţia judeţului, atât din Grad de acoperire cu serviciu de salubrizare si 

mediul urban cât si din mediul rural, este rata capturare deeuri reziduale este de l00% 

conectată  la serviciu de salubrizare 
Termen: 2021 

Creterea gradului de preg ătire pentru 

reutilizare si reciclare prin aplicarea 

ierarhiei de gestionare a deeurilor 

• 50% din cantitatea 

de deşeuri din hârtie, metal, plastic, sticl ă  
i lemn din deeurile menajere ş  

deeurile similare, inclusiv din servicii 

publice 

Termen: 2021 

• 50% din cantitatea total ă  de deseuri 

municipale generate 

Termen: 2027 

55% din cantitatea total ă  de deseuri 

municipale generate 

Termen: 2030 

60% din cantitatea total ă  de deseuri 

municipale generate 

Termen: 2035 

3 	Reducerea cantit ăţii depozitate de La 35% din cantitatea total ă , exprimată  
deeuri biodegradabile municipale 	gravimetric, produs ă  în anul 1995 

Termen: 2023 

4 	Interzicerea la depozitare a deeurilor 	Termen: permanent 

municipale colectate separat 

5 	Depozitarea numai a deseurilor supuse Depozitarea 	deşeurilor municipale 	este 

în prealabil unor opera ţii de tratare permis ă  numai dacă  acestea sunt supuse în 

prealabil unor opera ţii de tratare fezabile 

tehnic 

Termen: 2023 

6 	Depozitarea deeurilor numai în depozite Termen: începând cu iulie 2017 

conforme 

6 1 	Depozitarea a maxim 10%  din deeurile Termen:2040 

municipale 

7 	Colectarea 	separată 	si 	tratarea Termen 

corespunzătoare 	a 	deeurilor 2021 

periculoase menajere 

j  

ij 
- 	 - 

Q 
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Nr. 	 Obiectiv 
Crt. 

8 	Cotectarea separat ă , pregatirea pentru 

reutilizare sau, dupa caz, tratarea 
corespunză toare deeurilor votuminoase 

9 	Încurajarea utiliz ă rii în agricultură  a 
materialelor rezuttate de la tratarea 
biodeeurilor 

Obiective institu ţ ionale si organiza ţionale 

10 	Creterea capacit ăţii institu ţionale a 
autorităţilor locale si asocia ţiilor de 
dezvoltare intercomunitar ă  

Obiective financiare si investi ţionale 

11 	Analiza 	posibilităţ ii 	existen ţei 	unui 
mecanism unic de plat ă  a serviciului de 
salubrizare 

Ţ inta 

Termen: 2019 

Termen: 2018 

În vederea stabilirii alternativei tehnice cea mai fezabila din punct de vedere tehnic, 

economic si aI protecţiei mediuui au fost analizate si evaluate mai multe optiuni tehnice 

pentru fiecare componenta a sistemului de gestionare a deseurilor (cotectare, transport/ 

transfer, sortare, tratare, etiminare). Pe baza optiunilor tehnice au fost stabilite dou ă  
alternative privind sistemul de management integrat al deseurilor: 

• Alternativa 1 presupune realizarea unei instala ţii de tratare mecanico-biologic ă  cu 
digestie anaerob ă  cu o capacitate de 120.000 t/an care va trata atât deeuri 

municipale colectate în amestec (inclusiv reziduurile de la sta ţiile de 

sorta re/com posta re) cât si biodeuri menajere, similare si din pieţe colectate 

separat (acestea vor fi introduse direct în treapta biologic ă  a instala ţ iei TMB). De 

asemenea treapta mecanic ă  a instala ţiei TMB este prevăzută  cu o sta ţ ie de sortre 
automată  cu ajutorul că reia se vor recupera circa 7% deeuri recictabile (în vederea 

valorifică rii materiale) din totalul deseurilor în amestec tratate. Aceast ă  cantitate 
contribuie, pe lang ă  cantităţ ile de deeuri reciclabile cotectate separat si tratate în 

sta ţ iile de sortare, la îndeplinirea ţintelor de reciclare. Tratarea deeurilor în 

instala ţie TMB (atât a deeurilor municipale în amestec cât si a deeurilor reziduale 

de la sta ţ iile de sortare si de compostare) va duce atât la stabilizarea biologic ă  a 
deeurilor (în propor ţie de 70%) cât si la reducerea semnificativ ă  a cantităţ ii 

depozitate asigurând astfel îndeplinirea obiectivelor si ţ intelor prevăzute pentru 
judeţul Gala ţ i. 

• Alternativa 2 presupune realizarea unei instala ţii de incinerare cu recuperare de 

energie cu o capacitate de 120.000 t/an care va trata deeurrnuj -iLipale colectate 

în amestec si reziduurile de la sta ţiile de sortare si com.pQstar. Spredeosebire de 
Ln 

alternativa 1, din instala ţia de reciclare se vorrecypera o deeuil de metal 

(circa l% din total deseuri tratate în instala ţie) ceea cexiilică  ratldeapturare 	
c:. 

\ 	. 
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a deseurilor reciclabile mai mari în cazul acestei alternative, pentru a asigura 

îndeplinirea ţintelor de reciclare. De asemenea, spre deosebire de alternativa 1, 

pentru tratarea biodeseurilor colectate separat este necesar ă  construirea unei 

instala ţii de digestie anaerob ă  cu o capacitate de circa 40.000 t/an. Tratarea 

deeurilor în instala ţie de incinerare va duce atât la stabilizarea biologic ă  a 

deeurilor (în proporţie de 95%) cât si la reducerea semnificativ ă  a cantităţ ii 

depozitate asigurând astfel îndeplinirea obiectiveior si ţ intelor prev ăzute pentru 

judeţul Galaţ i. 

Alternativa 1 
	

Alternativa 2 

Colectare 
	

Rate de capturare deseuri Rate de capturare deseuri 

separată 
	

reciclabile: 60% în 2021, 70% reciclabile: 60 11/o în 2021, 70- 

în 2027 pân ă  la sfâritul 75% în 2027 si 80% în 2030 si 

peri oad ei 
	

85% începând cu 2035 

Rate de capturare biodeeuri 

menajere: 53% în 2027, 62% 

în 2030 si 70% începând cu 

2035 

Rate de capturare biodeeuri 

similare: 55 0/o în 2027, 60% 

începând cu 2030 

Rate de capturare biodeeuri 

din pieţe: 70% în 2027, 75% în 

2031 si 80 0/o începând cu anul 

2035 

Rate de captuare biodeeuri din 

parcuri si grădini: 100% 

începând cu 2021 

Rate de capturare deeuri 

voluminose si menajere 

periculoase: 90% începând cu 

anul 2021 

Rate de capturare biodeeuri 

menajere: 60 11/o în 2027, 68 0/o în 

2030 si 76% începând cu 2035 

Rate de capturare biodeeuri 

similare: 60 0/o în 2027, 75 0/o 

începând cu 2030 

Rate de capturare biodeeuri din 

pieţe: 60/70% în 2027, 75% în 

2035 si 80 11/o începând cu anul 

2035 

Rate de captuare biodeeuri din 

parcuri si grădini: 100% 

începând cu 2021 

Rate de capturare deseuri 

voluminose si menajere 

periculoase: 90 0/o începând cu 

anul 2021 

Transfer 
	

Sta ţie de transfer la Gala ţi, Sta ţie de transfer la Gala ţ i, 

37.000 t/an (investi ţie nou ă ) 
	

32.000 t/an, (investi ţ ie nou ă ) 

Staţie de transfer Tecuci, Sta ţie de transfer Tecuci, 23.000 

23.000 t/an (investi ţie nou ă ) 
	

t/an (investi ţie nouă ) 

Sta ţie de transfer Tg. Bujor, 

10.000 t/an (investi ţie nou ă ) 

Sta ţie de transfer Tg. Bujor, 

10.000 t/an (investi ţino:u:-. 

\ 
\• 

o- 

Master Plan Sistem de Management Integrat al deseurilor în jude ţui Galaţi 



Alternativa 1 
	

Alternativa 2 

• Tratare 
	

Sta ţ ie de sortare Gala ţi, 6.000 Sta ţ ie de sortare Gala ţi, 6.000 
deeuri 
	

t/an/1 	schimb 	(investi ţie t/an/1 	schimb 	(investi ţ ie 
reciclabile 	existentă ) 

	
existentă ) 

Sta ţie de sortare Tecuci, 3.000 Sta ţie de sortare Tecuci, 3.000 

t/an (investi ţie existentă ) 	t/an (investi ţie existent ă ) 

Tratare 

biodeseuri 

din parcuri si 

g răd in i 

Tratare 

biodeeuri 

menajere, 

similare 	si 

din pieţe 

Sta ţ ie de sortare Valea M ă rului, 

6.000 t/an/schimb (investi ţ ie 

nou ă  

Sta ţie de compostare Gala ţ i, 

capacitate 10.000 

t/an(existent ă ) 

Sta ţ ie de compostare Tg. Bujor, 

capacitate 1.000 t/an 

(existent ă ) 

Sta ţie de compostare Tecuci, 

capacitate 700 t/an (investi ţie 

nouă ) 

Nu sunt necesare investi ţ ii. 

Biodeeurile vor fi tratate în 

treapta biologic ă  a instala ţ iei 

TMB prevă zută  cu digestie 

anaerobă  d 

Sta ţie de sortare Valea M ă rului, 

6.000 t/an/schimb (investi ţ ie 

nou ă  

Sta ţie de compostare Gala ţ i, 

capacitate 10.000 

t/an(existentă ) 

Sta ţ ie de compostare Tg. Bujor, 

capacitate 1.000 t/an (existent ă ) 

Sta ţie de compostare Tecuci, 

capacitate 700 t/an (investi ţ ie 

nouă ) 

Instala ţie de digestie anaerb ă , 

capacitate 40.000 t/a n (i nvesti ţ ie 

nouă ) 

Tratare 	Instala ţie TMB la Gala ţi cu 

deeuri 	digestie anaerob ă , capacitate 

reziduale 	120.000 t/an (investi ţie nouă ) 

Depozitare 	Depozit conform la 

M ă rului, capacitate 1 

(investi ţie nouă ) 

Incinerator cu recuperare de 

energie la Gala ţi, capacitate 

120.000 t/an (investi ţie nouă ) 

Valea Depozit conform 	la Valea 

mil m 3  M ă rului, capacitate 1 mil m 3  

(investi ţie nouă ) 

Evaluarea celor 2 alternative s-a realizat pe baza unui sistem multi-criterial, folosind 

urmă toare seturi de criterii : criterii tehnice, criterii financiare, criterii de mediu si criterii 

privind schimbă rile climatice. 

Rezultatele evalu ă rii sunt centralizate în tabelu de mai jos. 

Alternativa 1 

Criterii tehnice 

Riscul de piaţa Justificare 

Punctaj 

Alternativa 2 

,-• 
ridicat 	 - 

0 	 2 

- 
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Criterii economice 

Costuri unitare Punctaj 
dinamice Justificare 
investiţ ie 

Costuri unitare Punctaj 
dinamice Justificare 
neteoperare 

Aiternativa 1 

Flexibilitatea Justificare ridicat 
tehnologica 

Punctaj 2 

Folosirea 	la Justificare Instala ţ ia MBT va 
capacitate funcţiona la 93 0/o din 
maxima 	a capacitatea în 2035 
instalatiilor Punctaj 2 

Alternativa 2 

scăzut 

0 

Instala ţ ia de incineare va 

functiona la 50 0/o în anul 
2035 

0 

1 

48,23 

2 

41,76 

2 

122,00 

2 

163,75 

0 	 2 

Pentru 	functionarea Pentru 
	functionarea

. 	. 
• • 	 instalatiei 	NU 	este 

instalatiei 	TMB 	este 

necesar un debit mare 
necesara apa. Din proces 

de apa. Din proces rezulta apa uzata insa in 
. 	 . 

cantitate 	mai 	mica 
rezulta apa uzata 

comparativ cu alt. 1 

2 	 1 

Emisii reduse 
Emisii mai mari comparativ 

cu Alternativa 1 

Aer 
	

Punctaj 

Justificare 

Sol Punctaj 1 	 1 

Justificare Ocupare teren 	 Ocupare teren 

Biodiversitate/ Punctaj 2 	 1 

Natura 2000 iustificare Potential impact cauzat de 
Impact redus 	

e
• ... 	

imisiile de la 	ncinerare 

Schimbă rî climatice 

GES Justificare -56.512 t CO2e în 2023 	-25.927 t CO2e în 2023 

66.727 t CO2e în 2027 	-39.907 t CO2e în 2027 

Punctaj 2 	 0 

Rezisten ţa 	la Justificare În cazul ambelor alternative amplasamentele sunt 

schimbă rile identice. Sunt propuse si integrate m ăsuri de 

climatice adaptare în ceea ce privete riscul la disponibilitatea 

apei, inunda ţ ii, incendii 	i cutremure 

Punctaj 2 	 2 

PUNCTAJTOTAL 19 
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Rezultatul analizei de alternative arat ă  că  punctajul cel mai mare îl are alternativa 1, 
care va fi cea propus ă  spre a fi implementat ă . 

În figura de mai jos, este prezentat fluxurilor de şeurilor în cazul Alternativei 1 pentru anul 
2023. 

L 
l3eş eurr rvrrrrricipale in 

arnest.ec 

114.100 

113759 t 

341 t 
(1O rlta 
etdale) 

Recicablle Deşeun rec1clablle 
dlrect Ia mersajere, 

recidatori Sjnil lare iii pieţo 

4.000 t 28.346 t 

s Ă.rzz soa 

55À. 
(79 

) 
t) 

S ţeu 	(333 » 

Biodc şcuri din 
parcurr si gràdïni 

3.582 

!.54.) r pierden 

13.514 
RDF 	

j 

6694 t 
reciclah8e 

Deşeurl 
mcilaJci c- 

volurltlnoa5-e 
/pericutoas 

e 

1.256t 
recilare 

i 

79t lntlaţ t11 
deşetirl 

61.244 pi.erderl 

taergie 

(coissum isroprlr» 

. ... .
. 

Planul de investi ţii pe termen lung, stabilit în baza Alternativei 1, includ )nv şti ţii pentru: 

atingerea ţ intelor de reciclare de 50 1)/o din anii 2021i 225 5i a ţintelo.de 55 11/o 

respectiv de 60 11/o din anii 2030 si 2035 sunt propu.urm ătoarel rJuri: 

o Creterea ratei de capturare a deeurilor reciclalHe 	 similare si 

din pieţe de la: 

10 0/o în anul 2017 la 40 0/o în anul 2019, 60% în 2021 ajungând la 

70% începând cu anul 2027 - pentru Municipiul Gala ţ i, 	 o 
c 
Oi 
O 
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• O% în anul 2017 la 40% în anul 2019, 60% în 2021 ajungând la 

70% începând cu anul 2027 - pentru Municipiul Tecuci 

• 0% în anul 2017 la 60% în anul 2021 ajungând Ia 70 0/o începând 

cu anul 2027 - pentru localit ăţ ile Tg. Bujor, Bereti si mediul rural 

o Asigurarea unei rate de capturare a biodeeurilor coiectate separat: 

• de la popula ţ ia din mediul urban - de 53% în anul 2027, urmând s ă  
crească  pân ă  la 62% în anul 2030 si la 70% în anul 2035, 

• din cantine si restaurante - de 55 0/o în anul 2027 urmând s ă  
creasc ă  pân ă  la 60%  în anul 2030 si la 70% în anul 2035, 

• din pieţe - de 70%  în anul 2029 urmând s ă  crească  pân ă  la 75 11/o în 

anul 2030 si la 80%  în anul 2035. 

• Din parcuri si grădini de 100%  începând cu anul 2021 

o Asigurarea unei rate de capturare de 90% a deeurilor voluminoase si a 

deeurilor menajere periculose începând cu anul 2021 

• Asigurarea de capacit ăţ i suplimentare pentru tratarea de şeurilor reciclabile 

colectate separat - pe lâng ă  sta ţiile de sortare existente Ia Gala ţ i si Tecuci este 

necesară  realizarea unei noi sta ţ ii, 

• Asigurarea de capacit ăţi pentru tratarea biode şeurilor din parcuri si gră dini 

colectate separat - pe lâng ă  sta ţ iile de compostare existente de la Gala ţ i si Tg. 

Bujor (care trebuie s ă  devină  opera ţional ă ) este realizarea unei noi sta ţii de 

compostare, 

• Asigurarea de capacit ăţi pentru tratarea biodeeurilor menajere, similare si din 

pieţe colectate separat - este necesar ă  realizarea unei instala ţii de digestie 

anaerobă  prevăzută  a fi parte component ă  a noii instala ţ ii TMB 

• Asigurarea de capacit ăţi pentru tratarea deeurilor în amestec si stabilizarea din 

punct de vedere biologic a acestora înaintea depozit ă rii - construirea unei instala ţ ii 

pentru tratarea mecano biologic ă  cu diegstie anaerob ă  pentru tratarea de şeuri!or 

în amestec co!ectate din jude ţ, a reziduurilor de la sta ţiile de la sortare si 
compostare si începând cu anul 2027 va asigura tratarea biode şeurilor menajere, 

similare si din pieţe colectate separat. Trepta de tratare mecanic ă  va cuprinde 

inclusiv o sta ţ ie de sortare automat ă  care va asigura extragerea frac ţiilor reciclabile 

din deseurile în amestec. 

• Asigurarea de capacit ăţ i suplimentare de depozitare - Construirea unui nou depozit 

zonal, care să  deservească  întreg judeţul începând cu anul 2023, 

• Închiderea depozitului de deeuri neconform de la Tecuci 

Construirea a 3 sta ţii de transfer care s ă  asigure: 

• transferul deseurilor reziduale rezultate de la MBT la noul depozit 

• transferul deseurilor reciclabile la noua statie de sortare 
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o transferui deeurilor reziduale (i a biodeeurilor începând cu anul 2027) la 

instala ţia MBT 

• Asistentă  tehnică  si supervizarea lucr ă rilor de construire, 

• 	Publicitate, 

• Chestuieli neprev ăzute. 

Valoarea total ă  a investi ţ iilor pentru întreaga perioad ă  de planificare este de 101,694 
milioane euro, fă ră  TVA. 

În anul 2023 costurile de operare si întreţinere se estimeaz ă  a se ridica la 19,85 milioane 
euro. Costurile de operare si întreţ inere sunt, în medie, de 21,670 milioane euro pe 
an. 

Lista investi ţiilor prioritare 

Descriere m ăsură 	Investitii finantate prin POIM Investi ţ ii An 
(Grupa 1) - euro finan ţate de implementare 

operator, (Grupa 
Cost eligibil 	

Ctfl 2) - euro 
eligibil 

POIM 
POIM 

Colectare si transport deseuri in amestec 

Recipieţ icolectare 	 1.677.436 122.371 2021/existent 

Autocompactoare 1.546.060 2021/existent 

Colectare si transport deseuri reciclabile 

2021/2019/ 
Recipieţ i colectare 	 2.483.348 335.049 existent Gala ţ i 

(parţ ial) 

2021/2019/ 
Autocompactoare 	 2.644.140 309.641 existent Gala ţ i 

(parţ ial) 

Colectare si transport deseuri voluminoase 

Recipieţi colectare 45.093 2021 

Echipamente transport 394.000 2021 

Colectare si transport deseuri menajere periculoase 

Masini specializate 435.400 2021 

Ceritre stocare temporar ă  deseuri voluminoase si menajere periculoase 

Centre 	stocară 	temporară  
(sumele se regasesc la ST • 2021/ existent 

Tg. Bujor si Tecuci) Galati 
• 

Statii de transfer 

Galati 	 1.477.376 2023 

Tecuci 	 1.443.797 	 / \ 2021 

Tg 	Bujor 	 1.528.559 2021 

\ 	 / 
-, 	 •S 
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Descriere m ăsură 	Jnvestitii finantate prin POJM 	Investi ţ ii 	 An 
(Grupa 1) - euro 	 finanţate de 	implementare 

operator, (Grupa 
Cost eligibil 	

Costne- 	2) - euro 
POIM 	

eligibil 
POIM 

Statii sortare 

11 l dl lul Z-UIL 3 

Depozit Valea M ă rului 2021 
13.300.836 

Inchidere 	 depozit 
2021 

neconform Tecuci 3.869.928 

Proiectare 2.363.613 2022 

Supervizare 1.648.133 2023 

Asistenţă 	tehnică 	- 

preg ă tire 	si 	management 

proiect, 	inclusiv 	taxe 	si 

contribuţii legale 

Publicitate 429.461 2023 

Diverse si neprevăzute 2.373.466 2023 

Analiza economico-financiar ă 	 -. 

Analiza economică  5i financiară  este realizat ă  pe baza 

Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu a Proiectelor de Inve şti ţ-ii peupe 

2014-2020; 
cS 
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• Regulamentului UE 2015/207 al Comisiei din 20 ianuarie 2013 - Anexa 111 

Metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu; 

• Hotă rârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si 

continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ 

proiectelor de investitii finantate din fonduri publice. 

În acest document este prezentat ă  analiza financiară  a investi ţiei ce va fi inclusa în Master 

Plan, analiza ce ia în considerare toate elementele relevante: 

• prognoza popula ţ iei; 

• prognoza fluxurilor de deeuri; 

• estimarea necesarului de investiri si reinvestiri; 

• prognoza costurilor de operare si întreţ inere; 

• prognoza veniturilor din valorificare subproduse. 

Indicatorii determina ţ i si utiliza ţi în acesată  analiză  sunt: valoarea net ă  actualizat ă  si 

costul unitar actualizat (DPC). Valoarea net ă  actualizat ă  (VAN) si Costul unitar actualizat 

(DPC) au fost calculate separat pentru investi ţ ie si pentru operare. A fost determinat costul 

unitar actualizat total. 

Analiza Costului unitar actualizat ofera un reper pentru stabilirea nivelului de tarif necesar 

acoperirii tuturor costurilor generate de sistem. În analiza de suportabilitate, începând de 

la aceste nivele si luând în considerare limitarea suportabilit ăţ ii, vor fi calculate nivelele 

fezabile de tarif si vor fi estimate resursele financiare astfel generate. 

 

VAN costuri de O&M nete 	 304.812.715 

 

cn 
cx 

Ci 

Q 
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Analiza de suportabilitate 

În secţ iunea de analiză  a suportabilit ă tii ne referim Ia suportabilitatatea autorit ăţ ilor locale 
din perspectiva costurilor de investi ţ ie si suportabilitatea consumatorilor din punctul de 

vedere al costurilor opera ţ ionale. Ideea din spatele evaluarii macro-suportabilit ăţ ii 
realizată  pe structura Master Plan-ului este aceea de a defini poten ţ ialul de finan ţare la 

nivel de judeţ  pentru implementarea m ă surilor de investi ţii propuse. 

Scopul analizei este acela de a estima contribu ţia poten ţ ial ă  a diferitelor grupuri de 

consumatori si de a estima investi ţ iile si costurile de operare ale SMID. Analiza a fost 

realizată  pentru grupuri diferite de consumatori (gospod ă rii, intreprinderi, institu ţ ii 
publice) si zone (urban ă , rural ă ), fiind bazat ă  pe proiecţia evoluţiei popula ţ iei, pe cea a 

venitului disponibil al gospod ă riiior si pe proiecţ ia activităţii economice din sectoarele de 

construcţie, comerţ, industrie si servicii la nivelul ariei de acoperire a Master Planului. 

În determinarea suportabilit ăţ ii măsurilor propuse au fost utilizate date din surse oficiale, 

de la Institutul na ţional de Statistic ă  si Comisia Na ţional ă  de Prognoză . Acolo unde nu au 

ptut fi g ăsite date oficiale la nivel jude ţean, acestea au fost estimate pe baza datelor 

disponibile la nivel na ţional si regional. 

În plus fa ţă  de elementele si ipotezele folosite la analiza financiar ă , în acest capitol s-a 

determinat nivelul veniturilor din tarifele viitoare, luând în considerare un prag de 

suportabilitate de 1,8 0/o din venitul mediu disponibil al gospod ă riilor cu venituri reduse 

(decila 1 de venit). 

Indicatorii calcula ţi pentru a ilustra capacitatea SMID de a genera venituri care s ă  fie 

folosite la finan ţarea sau co-finan ţarea programului de investi ţii pe termen lung sunt 

urm ă torii: 

deficitul de finan ţare (Funding Gap - FG); 

indicatorul de macro-suportabilitate. 

Deficitul de finan ţare este calculat global, la nivelul SMID, prin aplicarea principiul 

solidarităţii la nivelu întregului jude ţ . Acest deficit de finan ţare de 88,33 11/0 arată  că , 

pentru a men ţine nivelul tarifelor la un nivel de suportabilitate de 1,8% din venitul mediu 

disponibil al gospod ă riilor cu venit scăzut, SMID Gala ţ i ar puteea s ă  finan ţeze doar 12 11/o 
din programul de investi ţii pe termen lung, restul de 88 11/o ar trebui asigurat dintr-o surs ă  
de finan ţare nerambursabil ă , cum ar fi un grant sau o subven ţie. 

Indicatorul de macro-suportabilitate arat ă  că  veniturile SMID Gala ţ i vor reui să  acopere 

doar aprox 49% din costuile totale ale sistemului. Ele vor reui s ă  acopere integral 

costurile de operare si întreţinere, însă , pentru a asigura o dezvoltaredurabil ă , este nevoie 

ca o parte din investi ţiile din programul pe termen lung s ă  fie fin ă nţ  €pfhsubven ţ ii sau 

granturi. :--- 
\, 

A fost analizat ă  capacitatea de plat ă  a popula ţiei judeţului, Galaţi. Strgiadetarifare 

ţine cont de limitarea în ceea ce priveste suportabilitatea tifiiltJ!. Afostpopusjn tarif 

maxim suportabil plecând de la un procent de 1,8% din veiii1iilriediu disperibil al unei 

Master Plan Sistem de Management Integrat al deseurilor în judetul Gala ţi 



familii din decila 1 de venit (familie cu venituri reduse). Acest tarif, astfel determinat, nu 

acoperă , în prima etap ă  costurile de operare 5i între ţinere. Astfel, pentru perioada 2019 

- 2024 s-a determinat un tarif care s ă  acopere costurile de operare si întreţ inere si care 

reprezintă  1,86 0/o din venitul mediu disponibil al familiilor cu venituri reduse; tariful ajunge 

să  acopere costul total mediu actualizat (DPC) în anul 2040; 

În aceste condi ţii, pentru a fi sustenabil, proiectul are nevoie de o finan ţare nerambursabil ă , 

deficitul de finan ţare estimat fiind de 88,33%. 
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1.1 	Contextul realiză rii proiectului 

Aplica ţia de Finan ţare pentru proiectul ,,Sistem de management integrat al de şeurilor 

municipale în judeţui Gala ţi (SMID Gala ţi) a fost elaborat ă  ş i înaintată  AM POS Mediu în 

anul 2013 în vederea ob ţinerii unei finan ţă ri nerambursabile disponibile prin programul 

poS Mediu. Din motive institu ţionale, legate de terenul aferent viitoarei sta ţ ii de tratare 

mecano-biologică , aplica ţia nu a putut fi finalizat ă  în termenul maxim prevăzut de 

perioada de implementare a programului POS Mediu. 

Prin urmare, având în vedere faptul c ă  judeţul Gala ţ i nu a beneficiat de finan ţare POS 

precum ş i ţ inând cont de: 

• Prevederile Programului ODerational Infrastructur ă  Mare (POIM) - Axa Prioritar ă  3 

Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condi ţii de management eficient al 

resurselor, include obiectul specific Reducerea num ărului depozitelor neconforme 

i cre.terea gradului de preg ă tire pentru reciclare a deeurilor în România 

• Noile Brevederi legislative în ceea ce prive şte gestionarea de şeurilor în speciale în 

ceea ce prive şte ţintele de reciclare ş i gestionarea deşeurilor municipale, 

Publicarea Planului National de Gestionare a De şeurilor 2014-2025 în care sunt 

specificate investi ţiile necesar a se realiza la nivelul fiec ă rui judeţ , inclusiv pentru 

judeţul Gala ţi, pentru a asigura îndeplinirea prevederilor legislative pentru perioada 

2018-2025, 

Deficientele sistemului actual de gestionare a de şeurilorîn ludetul Galati. 

Consiliul Judeţean Gala ţi a demarat activitatea de revizuire a Aplica ţiei de Finan ţare pentru 

proiect în vederea ob ţ inerii unei finanţă ri prin programul POIM. 

1.2 	Scop ş i obiective 

Axa Prioritară  3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condi ţ ii de management eficient al 

resurselor, prin prioritatea de investi ţii 6i - Investiţii în sectorul deeurilor, pentru a 

îndeplini cerin ţele acquis-ului de mediu al Uniunii si pentru a răspunde unor nevoi de 

investiţii identificate de statele membre care dep ă esc aceste cerin ţe s i Obiectivul Specific 

(OS) 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregă tire 

pentru reciclare a deşeurilor în România vizează  promovarea investi ţiilor în sectorul de 

deeuri în vederea conform ă rii cu prevederile acquis-ului european ş i a angajamentelor 

asumate prin sectorul de mediu. 

În ceea ce prive şte judeţul Gala ţi, la proiectarea sistemului integrat de management al 

deşeurilor au fost luate în considerare prevederile legale specifice, precum ş i documentele 

de planificare existente la nivel na ţ ional ş i judeţean. Noul sistem integra ţ  va fn2servicii 

mai bune şi va contribui la îmbun ă tăţ irea  calităţ ii mediului şi a să n ă tăţii poLi!a ţlei.În pus, 

costurile aferente func ţ ion ă rii întregului sistem integrat de mangerten.t aF e şeuror 

Master Plan Sistem de Management Integrat al deseurilor în judetul Gaa ţi • 	- - 



trebuie s ă  fie suport:abi!e pentru popula ţ ia judeţului atât din mediui urban cât ş i din cel 
rural. 

Obiectivele privind gestionarea deseurilor municipale în jude ţul Gala ţi s-au stabilit pe baza 
urm ă toarelor considerente: 

• Prevederilor legislative europene si na ţ ionale în vigoare; 

• Prevederilor Planului Na ţ ional de Gestionare a De şeurilor 2014-2025; 

• Prevederilor Pachetului Economiei Circulare, publicat de c ă tre Comisia Europeana 

în decembrie 2015; 

• Principalelor probleme identificate în gestionarea actual ă  a deşeurilor municipale; 

• Termenului de imp!ementare a prezentu!ui proiect. 

Principalele obiective în domeniul gestion ă rii deşeurilor !a nivelul jude ţului Gala ţ i sunt 

urm ă toarele: 

• Conectarea popula ţiei la servicii de saiubrizare, atât în mediul urban cât si în mediul 

rural, în proprtie de 100%; 

• Creterea gradului de preg ă tire pentru reutilizare si reciclare prin ap!icarea ierarhiei 

de gestionare a deeurilor; 

• Reducerea cantit ăţ ii depozitate de deeuri biodegradabile municipale; 

• Interzicerea la depozitare a deeurilor municipa!e co!ectate separat; 

• Depozitarea numai a deseurilor supuse în prealabil unor opera ţ ii de tratare; 

• Depozitarea deeurilor numai în depozite conforme; 

• Colectarea separat ă  si tratarea corespunz ătoare a deeurilor periculoase 

menajere; 

• Co!ectarea separat ă , preg ătirea pentru reutilizare sau, dup ă  caz, tratarea 

corespunză toare a deeurilor voluminoase; 

• Încurajarea utiliz ă rii în agricultură  a materiaielor rezultate de la tratarea 

biodeşeurilor (compostare); 

• Cresterea capacit ăţ ii instituţionale a autorit ăţ ilor locale si a asocia ţiatiei de 

dezvoltare intercomunitar ă  din domeniul deseurilor; 

• Ana!izarea posibilităţ ii existen ţei unui mecanism unic de plată  a serviciului de 

sa!ubrizare; 

• Utilizarea sume!or colectate în urma aplic ă rii instrumentelor economice din 

domeniul deeurilor exclusiv pentru proiecte în domeniul deeurilor. 

o 

	

... \ 	o 

-•- . 	\ 

http //ec europa eu/environment/circular economv/index en htm accesata iri martie 2017 
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1.3 	Pă rţ i implicateîn proiect 

Principalele entit ăţi implicate în impiementarea proiectului Sistem de Management 

Integrat al Deeurilor în Jude ţul Galaţi sunt: 

• Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ECOSERV înfiin ţată  în anul 2011, fiind 

înregistrată  în Registrul Asocia ţ iilor si Funda ţiilor sub nr. 31/21.02.2012. În prezent 

toate unităţ ile administrative-teritoriaie din jude ţul Gala ţi fac parte din ADI 

ECOS E RV. 

Consiliul Judeţean Galati beneficiarul direct al investi ţiilor ş i membru ADI, 

• Unitatea de Implementare a Proiectului înfiin ţată  în baza Hot ă rârii Consiliului 

Judeţean nr. 41/04.02.2013 facând parte din Serviciul licita ţii, monitorizare a 

serviciilor comunitare de utilitate public ă  si unitate de implementare proiecte si 

modificata prin HCL ........ 

Atribu ţiile celor trei entit ăţi implicate în implementarea proiectului de gestionarea 

deşeurilor sunt prezentate succint în Sec ţ iunea 11 a Studiului de Fezabilitate iar informa ţ ii 

detaliate de reg ă sesc în în Volumul IV.1 Raport Institu ţional a Aplica ţ iei de Finan ţare. 

De asemenea, în implementarea proiectului sunt implicate: 

• Autoritatea de Manaement pentru Programul Operational Infrastructur ă  

Mare (AM POIM) organizată  ca structură  în subordinea Ministerului Fondurilor 

Europene. AM POIM are numeroase atribu ţii, dintre care amintim: 

o elaboreaz ă  ghidurile solicitantului, în vederea select ă rii opera ţiunilor din 

cadrul programului opera ţional gestionat; 

asigură  monitorizarea implement ă rii POIM; 

asigură  monitorizarea implement ă rii proiectelor finan ţate în cadrul POIM; 

o verifică  îndeplinirea condi ţiilor pentru plata prefinan ţă rii că tre beneficiari, 

autorizează  ş i efectueaz ă  plata acesteia, dup ă  caz, ş i, ulterior, asigură  

recuperarea prefinan ţă rii; 

o elaboreaz ă  ş i încheie contracte de finan ţare cu beneficiarii proiectelor 

aprobate, prin care se asigur ă  de respectarea condi ţiilor specifice referitoare 

la implementarea proiectului, în conformitate cu regulamentele UE 

aplicabile ş i cu legislaţ ia na ţ ional ă  în vigoare; 

o autorizează  cheltuielile declarate de c ă tre beneficiar, efectueaz ă , după  caz, 

plăţ ile că tre beneficiar, în urma verific ă rilor efectuate în conformitate cu 

prevederile regulamentelor CE si UE, ş i elaboreaz ă  ş i transmite autorit ăţ ii 

de certificare declara ţ ii de cheltuieli; 

i 	
- 
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Autoritatea de management ş i ANAP coopereaz ă  continuu în vederea identific ă rii 

riscurilor de înc ă lcare a prevederilor legale în materia achizi ţiilor publice ş i în 

vederea elaboră rii de instrucţiuni ş i recomand ă ri pentru o mai bun ă  îndrumare a 

autorit ăţ ilor contractante care beneficiaz ă  de finanţare din instrumentele 

structurale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

• JASPERS este un parteneriat de asisten ţă  tehnică  cu Comisia Europena ă . Acesta 

oferă  consultan ţă  independentă  ţă rilor beneficiare pentru a le ajuta s ă  preg ă tească  

proiecte majore de înait ă  calitate, care urmeaz ă  să  fie cofinan ţate din dou ă  fonduri 

structurale si din investi ţ ii ale UE. 

Agentia pentru Protectia Mediului Galati este responsbil ă  cu emiterea Acordului de 

Mediu prin care vor fi stabilite condi ţiile si, după  caz, m ăsurile pentru protec ţ ia mediului, 

care trebuie respectate în cadrul acestui proiect. 

1.4 	Structura Master PIanului 

Structura Master Planului corespunde etapelor din procesul de planificare si include 

urmatoarele capitole: 

Capitolui 1 Introducere - prezentarea cadrului general al proiectului, a obiectivelor ş i a 

modului de abordare; 

Capitolul 2 Analiza situatiei existente - acest capitol cuprinde informatii privind 

situatia socio-economica a judetului, sistemul existent de gestionare a de şeurilor in judet, 

tarife ş i costuri privind gestionarea deseurilor, precum ş i descrierea proiectelor existente 

in judeţ  privind gestionarea deseurilor; 

Capitolul 3 Proiecţ ia - sunt prezentate informa ţii privind proiectia socio-economic ă , 

proiecţia privind generarea de şeurilor municipale, a compozitiei, precum ş i proiecţ ia 

privind generarea principalelor fluxuri de de şeuri pentru întreaga perioada de planificare; 

Capitolul 4 Obiective ş i tinte nationale ş i judetene - sunt prezentate principalele 

obiective ş i tinte prevazute de documentele de planificare din sectorul gestionarii 

deşeurilor existente la nivel national precum ş i obiectivele ş i tintele stabilite pentru judetul 

Gala ţ i; 

Capitolul 5 Analiza optiunilor - sunt prezentate ş i analizate principalele tehnici 

existente pentru colectarea, transportul, tratarea, valorificarea ş i eliminarea de şeurilor 

municipale ş i este stabilita alternativa propusa pentru judet; 

Capitolul 6 Planul de investi ţ ii pe termen lung - capitolul va prezenta investitiile ce 

urmeaza a fi implementate, pasii de urmat, parametrii de proiectare, costurile unitare 

asumate, programul de implementare, atingerea tintelor si cerintele irn UrCt.d vedere 

institutional; Y N 

7 	 \\ 

Master Plan Sistem de Management Integrat al deseurilor în judepI Ga1at - 	, 



L 

F 	. 

k, 
Sod - Monl,n,o 

••• 	• . 	OBOVl 

Sud - :• .......... . 	 . 

? 

. 	. 
OLT 	BnooruGi . llt,... 	.RAŞ...... • 	• 	. 

. 	OU •• FGI1 	 . 	NSIASŢ  

Figura 	2-1 :Împ ă rţirea 	teritorial 

administrativ ă  a României pe judeţe 

Capitolul 7 Analiza economico-financiara - va prezenta in detaliu costurile 

investitionale, de operare si intretinere, precum si veniturile; 

Capitolul 8 Analiza suportabilita ţ ii - va analiza costurile implicate de solutiile propuse 

in functie de puterea populatiei de a plati pentru servicii si va prezenta si o analiza a 

riscului; 

Capitolul 9 Programul prioritar de investitii in infrastructura - va prezenta 

prioritatile stabilite de alternativa selectat precum si indicatorii principali de performanta; 

Capitolul 10 Planul de actiune pentru implementarea proiectului. 

Fiind cel mai important document strategic al jude ţului, in sectorul gestionarii deseurilor, 

nivelul de detaliu al Master Planului este optimizat ş i corelat in funcţie de acest scop, intr-

o maniera clara şi simpla. 

In anexe sunt prezentate har ţi, precum ş i date detaliate atat in ceea ce prive şte situa ţ ia 

existenta, cat ş i proiecţia anuala pentru intreaga perioada de planificare. 

SITUATIA EXISTENTĂ  

2.1 
	

Aria Master Planului 

Judeţul Galaţi, este situat în estul României, la confluen ţa Prutului cu Dun ă rea, 

învecinânduse în partea de nord cu jude ţul Vaslui şi judeţul Vrancea, spre sud cu jude ţul 

Bră ila ş i judeţul Tulcea, la est cu Republica Moldova iar la vest cu jude ţul Vrancea. 

Nord -V,si 	
11 .Esi.SA$l 

ţ s  

f •- 	fl  
Asezare Judetul Galati face parte din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est (împreun ă  cu 

judetele Vrancea, Buz ău, Bră ila, Constanta si Tulcea) 	 - 

: 	-- 	•.,/ 

1 	
/ 
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Relieful: Zona de dealuri joase, câmpie si luncă  a Prutului, a Siretului si a Dun ă rii. 

Figura 2-2: Harta jude ţului 

Gala ţ i 

Judeui 	..... 	.. 
Gatai 

o 
r 

. o 

- 	 1- --_ - 
.s 	 - ----- 	: 	- 	 tPl  
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et 

Administrativ 

Judeţul Galaţi, cu o suprafatà de 4.466 km 2 , reprezentând 1,9% din suprafa ţa României, 

se înscrie în aria jude ţelor pericarpatice, dun ă rene, fiind situat relativ aproape de Marea 

Neag ră . 

Judeţul Gaiaţi cuprinde 65 de unit ăţ i administrativ teritoriale din care: 

2 municipii: Galati and Tecuci, 

2 ora şe: Tg. Bujor and Beresti, 

61 comune ş i 180 sate. 

2.2 	Conditii climatice 	 , 
.-- 	.-- 	.- 

,e 

Dat fiind faptul c ă  judetul Galati reprezint ă  o poartă  spre nord-estsi spresud-vest, el se 

găseste sub influenta maselor de aer continental estice si mai putirudi, lipsind aroape 

Cu totul influenta aerului vestic care este oprit de paravanul muntiloapti 

Temperatura medie anual ă , calculată  pe o perioad ă  de 70 de ani, este de-0 grade C.  

Temperatura medie în timpul verii este de 21,3 grade C. În timpul 	îiiieasupra 

judeţului Gala ţi vin din nord si nord-est mase de aer rece care produc sc ăderi de 
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temperatură  care oscilează  între 0,2 grade C -3 grade C. Temperatura medie lunar ă  este 
mai scăzută  în ianuarie când are valori de -3 grade C -4 grade C. Temperatura medie a 

lunii iuiie este de 21,7 grade C. Cea mai mare temperatură  înregistrată  a fost atinsă  în 

august 1904 când termometrele ară tau 39,4 grade Celsius, iar minima a fost atins ă  în 

februarie 1927 când termometrele au coborât la -28,6 grade Celsius. În timpul anului sunt 

cca. 210 zile cu temperaturi de peste 10 grade C. 

Reparti ţ ia anuală  a precipita ţ iilor este neuniform ă , cele mai mari cantit ăţ i de apă  cad în 

anotimpul de vară , sub form ă  de averse. 

Vântul predominant este Criv ăţul, care reprezint ă  29% din frecven ţa anual ă  a vânturilor. 

Al doilea vânt predominant este Austrul, cel din sud, cu o frecven ţă  de 16%, bate mai 

mult vara si este destul de uscat. Pe teritoriul jude ţului mai bate un vânt mai pu ţ in 

cunoscut care aduce p1oi si se numete Bă ltă reţul. Mai pu ţ in cunoscut este Coava. Clima, 

aa cum rezultă  din cele prezentate, este temperat-continental ă . 

DateclimacepntmGa Romania (1 961-199O 

Luna 	lan 	Feb 	Mar 	Apr 	Mai 	lun 	lul 	Aug Sep 	Oct 	Nov Dec Anu 

al 

Maxima medie 	1.1 	3.0 	8.9 	16.6 	22.3 	25.9 	27.9 	27.5 	23.5 	16.9 	9.4 	3.4 	15,5 

Media zilnică  °C -2.5 -0.6 40 10.8 16.6 20.2 22.0 21.4 17.2 11.1 5.3 0.2 10,5 

Minimamedie -5.3 -3.5 0.2 6.0 11.2 14.6 16.2 15.8 12.0 6.6 2.1 -2.4 6,1 

°c 
Minima istorică  -26.5 -17.2 -5.2 -0.1 3.8 7.3 6.2 -1.5 -6.8 -17. -20. 

oc 4 7 

Precipita ţii mm 29 32 27 38 51 68 46 46 42 27 36 35 477 

Zăpadă  cm 9.0 7.9 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 40,7 

rs. 

CL 

.. 

\ 
\. 
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2.2.1 Peisaj si topografie 

Judeţul Gala ţ i este situat în exteriorul arcului carpatic ş i ocup ă  zona de întrep ă trundere a 

marginilor provinciilor fizico-geografice est-european ă , sud-european ă  ş i în parte, central-

european ă , ceea ce se reflect ă  atât în condi ţ iile climaterice, în înveli şul vegetal ş i de soluri, 

cât ş i în structura geologic ă . Relieful oferă  o priveli şte cu în ă l ţimi domolite, cuprinse între 

310 m în nord ş i 5-10 m la sud ş i se caracterizeaz ă  prin aria de contact între dealurile 

cele mai sudice ale Podi şului Moldovei, Câmpia Român ă  ş i Podi şul Dobrogean. La nivelul 

judeţului Gala ţi nu se întâlnesc forma ţiuni muntoase. 

	

- 	 -- 
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Teritoriul judeţului Gala ţ i în sine prezintă  un relief tabular cu o fragmentare mai accentuat ă  
în nord ş i mai slabă  în sud, distingându-se dup ă  altitudine, pozi ţ ie ş i particularit ăţi de 
relief, cinci unit ăţ i geomorfologice: Podi şul Covurluiului, Câmpia Tecuciului, Câmpia 

Covurluiului, Lunca Siretului Inferior ş i Lunca Prutului de Jos. 

2.2.2 Geologie-hidrologie 

Forma ţiunile geologice vechi sunt prea pu ţ in importante din punct de vedere al resurselor 

minerale. Au fost identificate ş i se exploateaz ă  hidrocarburi - ţ iţei ş i gaze naturale în zonele 

Schela - Independen ţa, Munteni - Berheci ş i Brateş . Forma ţ iunile geologice tinere ş i în 

special cuaternare, constituite din argile comune, nisipuri, pietri şuri - exptoatate la Gala ţ i, 

Tecuci, Brani ştea ş i din albia minoră  a râului Prut, au deosebit ă  importantà pentru 

industria materialelor de construc ţ ii. 

În judeţul Galaţi sunt întâlnite soluri cernoziomice ciocolatiu ş i castaniu cu profil normal 

sau cernoziomuri degradate, cu profit de la moderat pân ă  la puternic erodat, soluri 

coluviale sau aluviale de pant ă  ş i de vale, precum ş i regosoluri ş i psamoregosoluri. 

În partea de sud a câmpiei Covurluiului se întâlne şte cernoziomul carbonatic format în 

partea cea mai uscat ă  a stepei pe paji şti xerofile cu graminee. Acest subtip de cernoziom 

mai este cunoscut sub numele de cernoziom castaniu deschis sau cernoziom ciocolatiu 

carbonatat. În podi şul Covurlui ca ş i în câmpia Covurluiului apare pe depozitele loessoide 

cernoziomul levigat. Un alt subtip de cernoziom este cel freatic - umed sau cernoziomul 

de fâneaţă , care se formeaz ă  pe reliefuri joase. 

Regimul hidric al acestor soluri este favorabil culturii vi ţei de vie pentru că  are un sistem 

de ră dă cini radiculare profunde, cu ajutorul c ă rora poate folosi apa din stratul acvifer. 

Solurile cenu ş ii de pădure ş i brune cenu ş ii se întâlnesc în partea ele est a zonei nisipoase 

Hanu Conachi - Tecuci ş i pe alocuri, în comunele B ă l ă băneşti ş i Nă rteşti, din nordul 

judeţului, unde umiditatea este mai bogat ă . Vegetaţ ia specifică  acestorsoluri este p ădurea 

de stejar, de tei, frasin ş i carpen. Solurile brune cenu ş ii sunt favorabile pentru cultura 

plantelor tehnice, cerealelor, pomilor fructiferi ş i vi ţei de vie. In ceea ce prive şte 

legumicultura, lunca Siretului ş i a Prutului prezint ă  condi ţii favorabile, datorită  solurilor 

aluvionare. 

Tipurile de sol caracteristice jude ţului Gala ţi sunt urm ă toarele: 

Nr crt Tipuri de sol Suprafata (ha) Procentual(%) 

1 Protisoluri 78654,97 21,48 

2 	: Cernisoluri 260778,76 71,23 

3 Hidrisoluri 7756,10 
.. 

, 

\ 
\ 
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Figura 2-4: Harta geologica a Romaniei 
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Astfel, majoritatea tipuriior de sol au roca mam ă  pe loess, mai pu ţin pe argile ş i marne. 

Textura variază  de la o grup ă  de sol la alta. La cele mai multe predomin ă  textura nisipoas ă  
ş i mai puţin argiloasă . De asemenea, structura se schimb ă  de la un orizont la altul, lipsind 

cu totul la nisipurile consolidate din zona comunelor Barcea, Umbr ă reşti, Drăgă neşti, 

Munteni ş i Matca. 

Din studiile existente în cadrul Oficiului de Studii Pedologice si Agrochimice Gala ţi, rezultă  
că  terenurile cu cele mai bune clase de calitate sunt situate în Câmpia Covurluiului si 
Câmpia Tecuciului, în zona colinară  solurile sunt mai slabe din punct de vedere calitativ 

fiind infiuen ţate de procese geomorfologice actuale reprezentate de diverse forme de 

eroziune si alunecă ri. Pe anumite suprafe ţe din lunci, solurile sunt depunctate ca urmare 

a inunda ţiilor, prezen ţei texturilor contrastante, de procese de hidromorfism si salinizare. 

Sursa: Oficiul de Studii Pedologice ş i Agrochimice Gala ţ i (RAPORT JUDETEAN PRIVIND 

STAREA MEDIULUI - 2017 Galati) 
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Modul de utilizare a terenului în spa ţ iul hidrografic Prut - Bârlad este influen ţat atât de 
condi ţ iile fizico-geografice, cât ş i de factorii antropici. 

N 
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., Zona 
L.egenda 	 . 

stcata 
1 	Zone urbane 

Zone industriale 
Teren arabif 

• Culturi perene. zone agncote eterogeno 
Paduri si arbuati 
Zoneumede 

tuciu de apa 

imitaspatiujidrografc 

Ounarea 

. 	 .. 
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l 	
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22.3 Hidrografie si hidrogeologie 

Judeţul Gala ţ i se afl ă  pozi ţionat la confluen ţa dintre fluviul Dun ă rea, râurile Prut si Siret, 

care fac parte din bazine hidrografice diferite. Ca urmare, calitatea apei este monitorizat ă  
de Administra ţia bazinal ă  de apă  Prut-Bârlad Ia ş i, Administra ţia bazinal ă  de ap ă  Siret-

Bacă u si Administra ţia bazinal ă  de apă  Dobrogea Litoral Constan ţa. (sursa: RAPORT 

JUDETEAN PRIVIND STAREA MEDIULUI - GALAŢI 2017) 

ADe de suDrafata 

Apele de suprafa ţă  ale judeţului Gala ţi sunt reprezentate de râuri ş i lacuri, în principal 

fluviul Dun ă rea, râul Prut, Siret, Barlad. 

c 
ţj 	 c 
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Figura 2-5: Districtul Hidrografic al Fluviului Dun ă rea - Resursele de ap ă  ale judeţului 
Gala ţ i 

(sursa: PLANUL DE MANAGEMENT ACTUALIZAT AL FLUVIULUI DUN ĂREA, DELTEI DUNĂRII, SPA ŢIULUI 
HIDROGRAFIC DOBROGEA Si APELOR COSTIERE) 

Lacuri 

Principalele lacuri din judetul Galati sunt reprezentate de: 

Lacul Brate ş  Leg ă tura dintre lacul Brate ş  ş i râul Prut se face prin Valea Ghimia. Cuveta 

lacustră  este împ ă rţ ită  de pintenul de la Ş iviţa în dou ă  bazine: Brate şul de sus ş i Brate ş ul 
de jos. Este exploatat piscicol, ast ăzi mai are 2.120 ha, din cete 7.800 ha. Amenajarea 

lacului a început în anul 1948 prin construirea unui dig principal spre Prut ş i a unui dig de 
centură . Incinta îndiguit ă  a Brate şului de sus este drenat ă  de un canal cu func ţiune de 

desecare, orientat pe fosta vale a pârâului Chineja care deverseaz ă  apele printr-un 
stăvilar, în luciul de apă  existent ast ă zi. 

Cea mai mare din b ă l ţile naturale din Lunca Prutului este Ma ţa - Rădeanu, în nord, cu o 
suprafa ţă  de 605 ha. Pe m ăsură  ce cursul râului coboar ă  spre vă rsarea în Dun ă re, pe o 
distan ţă  de vreo 60 km se g ă sesc Balta Pochina (75 ha), Balta Sovârca (223 ha), Balta 

Maicăş  (43 ha), Lacul Vl ădeşti (324 ha), Lacul Br ăneşti (23 ha) ş i Balta Vlăşcu ţa (49 ha). 
r-. 

rn \ 
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Figura 2-6: Tipologia lacurilor 

(sursa: PIanul na ţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic 
internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă  în teritoriul României) 

Aele subterane 

Apele subterane ale jude ţului Galaţi sunt asigurate de apele freatice în apele de adâncime, 

în cadrul celortrei bazine hidrografice ce se întâlnesc pe teritoriul jude ţului Gala ţi: Dun ă re, 

Prut ş i Bârlad. 

Apele subterane din bazinul hidrografic al râului Prut - Bârlad sunt cantonate în depozite 

porospermeabile de vârst ă  cuaternară  ş i terţiară  dispuse peste forma ţ iuni mai vechi 

cretacice, siluriene ş i chiar presiluriene, situate la diverse adâncimi, care datorit ă  
condi ţ iilor climatice ş i de strat au în general debite reduse ş i con ţ inut ridicat de s ă ruri. 

(sursa: RAPORTJUDETEAN PRIVIND STAREA MEDIULUI GALAŢI 2017) 

Delimitarea coriurjle de ar ă  subteran ă  atribuite Administratiei Bazinale de A1 ă  Prut - 
Bâ rl ad 

Pe teritoriul ABA Prut - Bârlad au fost identificate, delimitate şi descrise un num ă r de 7 

corpuri de ap ă  subteran ă  (Bretotean et al. 2006), dintre care un corp de ap ă  subteran ă  
este transfrontalier cu Republica Moldova (Bretotean et al. 2006). 
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Zona studiată , după  cum este eviden ţiat în figura de mai jos, aparţ ine celor trei copuri de 

apa subterana si anume: 

• ROPRO3 Lunca râului Bârlad 
• ROPRO4 Câmpia Tecuciului 
• ROPRO6 Câmpia Covurlui 
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[i1 Corpuri de ape aubterane cte adancime (layer 2) 

Figura 2-7: Delimitarea corpurile de ap ă  subteran ă  atribuite Administra ţ iei Bazinale de 

Apă  Prut - Bârlad (sursa: PMB - Prut-Barlad) 

2.2.4 Arii naturale protejate 

Pentru asigurarea m ăsurilor speciale de protec ţie ş i conservare ,,in situ a bunurilor 

patrimoniului natural a fost instituit un regim diferen ţiat de protec ţ ie, conservare ş i 

utilizare, potrivit urrri ătoarelor categorii de ariinaturale protejate: 

a) 	de interes na ţ ional, desemnate pe baza criteriilor IUCN, cu c-âteva ecept fiind 

integral incluse in reteaua Natura 2000, din care în jude ţul Gala ţ i 	-- 

	

- 	. 	
• 	• 	: •: •• 	 • 	

• 	, 	
/ 

Master Plan Sistem de Management Integrat aI deseiri1or în judetul Galati .• 	•••j. ,.. 



17 rezerva ţ ii naturaie; 

. 1 parc natural. 

b) de interes comunitar sau situri Natura 2000: situri de importan ţă  comunitară , arii 

speciale de conservare, arii de protec ţ ie special ă  avifaunistic ă , desemnate conform 

obliga ţ iilor ce decurg din Tratatul de Aderare, ş i anume: 

• 5 de arii de protec ţ ie special ă  avifaunistică , ce ocupă  12,85 11/o din suprafa ţa 

judeţului Galaţ i; 

• 14 de situri de importan ţă  comunitară , ce ocupă  4,97 11/o din suprafa ţa judeţului 

Galaţ i. 

Suprafa ţa total ă  la nivelul judeţului Gala ţ i ocupată  de ariile naturale de interes na ţional 

este de 110,52 km2. 
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2.2.5 Riscuri naturale 

Judeţul Galati este supus urm ă toarelor categorii de poten ţiali factori de risc natural, cu 

consecinţe însemnate pentru popula ţ ie2 : 

• 	inunda ţ ii; 

• furtuni, seceta 

• 	incendii 

• alunecari de teren 

• cutremure 

Inundatii 

In anul 2016 in judetul Galati s-au înregistrat 2 evenimente, produse în perioada 2-14 

iunie ş i 11-14 octombrie ca urmare a precipita ţ iilor abundente, scurgerilor de ape pluviale, 

revă rsare râuri Siret, Suhu, Zeletin ş i refulare canaliz ă ri. Au fost afectate 3 localit ăţ i 

urbane, respectiv Tecuci, Bere şti, Târgu Bujor 

In judetul Galati de pot produce inundatii datorita: 

• cresterii debitelor pe cursurile de apa 

• crearea unor viituri de pe versanti datorita ploilor torentiale sau topirii rapide a 

zapezii 

• deversarea accidentala sau ruoerea barajelor de acumulare de la Calimanesti si 

Movileni pe raul Siret, de la Stanca Costesti pe raul Prut 

Furtuni, Seceta 

Furtunile se pot manifesta pe toata raza judetului, dar mai cu intensitate in partea de nord 

vest si nord est in zonele impadurite ale judetului. 

Seceta este fenomenul ce se intalneste cel mai frecvent in judetul Galati. 

Incendii 

Din datele ob ţinute de la gestionarii fondurilor forestiere de pe teritoriul jude ţului Gala ţ i, 

in anul 2017 nu a fost afectata de incendii suprafa ţa forestieră . 

Tabel 2-1: Suprafa ţa forestieră  afectat ă  de incendii in judetul Bacau 

Sursa: RAPORTJUDETEAN PRIVIND STAREA MEDIULUI GALAŢI 2017 

2  Sursa Planul de analiz ă  ş i acoperire a riscurilor de pe teritoriul 	 prin 
Hotă rarea C] Galati rir. 277 din 27 03 2013 
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Alunecari de teren 

In judetul Galati sunt expuse si de pot produce alunecari de teren in urmatoarele zone: 

municipiul Galati, - faleza Brates si Faleza Dunarii 

localitatile: Balasesti, Baleni, Beresti-Meria, Brahasesti, Cavadinesti, Certesti, 

Corni, Cosmesti, Cuca, Gohor, Nocoresti, Pechea, Slobozia Conachi, Smardan, 

Suceveni, Tepu, Valea Marului, Vanatori 

Cutremure 

Teritoriul judeţului Galati se încadreaz ă  în zona de intensitate seismic ă  VII-VII1 grade pe 

scara MSK. 

Zona de risc seismic cuprinde teritoriul intregului judet. 

2.2.6 Utilizarea terenurilor 

2.3 	Infrastructura 

2.3.1 Transportul 

Că i de acces 

Principalele că i de acces în jude ţul Galaţ i sunt: 

• Rutiere - DN24(E581) Marasesti (VN) - Tecuci - Barlad (VS), DN25 Tecuci 

- Galatî; DN26 Galati - Murgeni (VS); DN2B Galati - Braila - 

Buzau; Feroviare -Galati - Beresti - Barlad (VS); Tecuci - Marasesti; 

Tecuci - Faurei (IL); 

• Aeroport-jude ţul Gala ţi nu este deservit de aeroport; 

• Porturi- Galati; trecere cu bacul Galati - I.c.Bratianu (TL); 

• Puncte vamale la frontiera cu Bulgaria: Giurgiulesti, Oancea 

Transiorturi rutiere 

Transporturile rutiere se desfasoara pe o retea de drumuri publice ce totalizeaza 1.416 

km din care 275 km drumuri modernizate si 643 km drumuri cu imbracaminte asfaltica 

usoara. Din totalul drumurilor pubice, 220 km sunt drumuri natioanale, care asigura 

transporturile de calatori si marfuri spre si dinspre Dobrogea, Moldova si Muntenia. 

Densitatea drumurilor publice este de 31,9 km/km2, fiind egala cu media pe tara. 

Drumuri importante sunt: 

• DN 25 Galati-Tecuci cu o lungime de 79 km si 

• DE 581 Cosmesti-Tecuci-Ghidigeni-Barlad cu o lungime de 50 km. 

Transiorturi feroviare 

Judetul Galati pentru executarea transporturilorferoviare dispune cle 28 km linii de cale 
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ferata, desfasurandu-se pe urmatoarele axe de transport: Galati-Iasi, Galati-Ciceu, 

Galati-Bucuresti. 

Transporturile feroviare internationale spre tarile csI Galati-Larga-Reni. Pe raza 

judetului Galati sunt doua noduri de cale ferata Barbosi si Tecuci si 4 triaje mari: 

• Galati-Larga pentru comunicatii internationale cu statele CSI in special cu Ucraina 

• Galati-Barbosi - pentru magistralele dintre Galati-Tecuci si SC Arcelormittal SA 

• Galati-Catusa- pentru SC Arcelormittal SA 

• Tecuci pentru magistralele Faurei, Marasesti, Barlad. 

Transorturile pe apa 

In municipiul Galati, fiind cel mai important port de pe fluviul Dunarea, isi are sediul 

Compania Nationala Fluviala Navala cat si alti operatori navali care prin intermediul 

navelor din dotare executa activitati comerciale de transport fluvial. 

Porturile din Galati dispun de circa 6,5 km de cheiuri, de o suprafata de apa in bazinele 

portuare de 100 ha si cu adamcimea apei in bazin de 13-25 m, fiecare cu sectoare 

specializate- calatori si marfuri de toate categoriile. 

Porturi mari sunt: 

portul Zona Libera- in special pentru SC UNICOM OIL TERMINAL (cu profil chimic 

si petrochimic) 

• porturi Docuri si Portul Bazinul Nou - pentru sociectati comerciale diverse 

• portul SC MINER SORT - in special pentru SC Arcelormittal SA 

• portul santier naval DAMEN SA Galati - constructii navale. 

TransDort aerian 

Judeţul Gala ţi nu dispune de aeroport. 

232 Telecomunicaţ ii 

În cadrul jude ţului Gala ţ i, Municipiul Gala ţ i reprezintă  un important nod în re ţeaua 

na ţ ional ă  ş i interna ţ ional ă  de telecomunica ţii, având de asemenea un rol regional în 

reţeaua de telecomunica ţ ii din fibre optice. Municipiile ş i oraşele judeţului sunt conectate 

prin intermediul magistraiei de fibră  optică , pe traseele Gala ţ i-Tecuci-Bârlad ş i Gala ţi-

Târgu Bujor-Bere şti. Toate localităţ ile judeţului beneficiază  de reţea de telefonie fix ă  ş i 

au acoperire cu re ţele de telefonie mobil ă . Municipiul Gala ţi este deservit de 5 centrale 

telefonice, din care trei sunt digitale, dar ş i alte localit ăţ i, ca Tecuci, Nicore şti sau Lie şti 

beneficiază  de centrale telefonice digitale. 

Deasemenea toate localit ăţile au acces la televiziune prin cablu ş i acoperire pentru 

reţeaua de telefonie mobila. Dupa liberalizarea pie ţei de comunica ţii c1LnRomania, 
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numă rul furnizorilor acestor servicii a crescut semnificativ, oferindu-se astfel alternative 

concrete, mai ales în condi ţiiie în care, în ultimii ani, importan ţa telefoniei fixe a sc ăzut 

simţitor ca urmare a dezvolt ă rii telefoniei mobile, în special în zonele rurale unde re ţeaua 

de telefonie fixă  nu este foarte extins ă . 

Cele mai importante companii care activeaz ă  în domeniu sunt: S.C. SELIR S.R.L., S.C. 

DATAMONDIAL S.R.L., S.C. ALTFACTOR S.R.L., S.C. ATTOSOFT S.R.L. Pe lâng ă  aceste 

societăţ i (cu sediul social în Gala ţ i), în domeniul telecomunica ţiilor îş i mai desfăşoară  
activitatea, prin puncte de lucru sau agen ţ ii, ş i operatorii na ţionali de telefonie fix ă , 

mobil ă  51 de servicii de date, precum Telekom, RDS-RCS, UPC, ORANGE, VODAFONE. 

2.3.3 Energia 

Judeţul Galati nu face parte dintrejude ţele producătoare importante de energie electric ă . 

În prezent, principalele surse de energie electric ă  aflate pe teritoriul jude ţului sunt SC 

Electrocentrale ş i un numă r de instala ţii eoliene racordate la Sistemul Energetic Na ţ ional. 

SC Electrocentrale CET Gala ţi este amplasat ă  pe platforma industrial ă  a Combinatului 

Siderurgic din Gala ţ i şi aparţ ine societăţ ii Termoelectrica SA. CET Gala ţi asigură  
alimentarea cu energie electric ă  ş i termică  a consumatorilor industriali de pe platforma 

siderurgică  ş i a consumatorilor urbani din municipiul Gala ţi. Centrala, pus ă  în funcţiune 

în anul 1969, are o putere instalat ă  de 535 MW ş i se alimenteaz ă  cu gaze naturale (peste 

90% din totalul energiei primare consumate) prin re ţeaua de distribu ţie a SC Distrigaz 

Sud SA, restul de combustibil fiind păcură , gaze de furnal preluate din procesul tehnologic 

al combinatului pe platforma c ă ruia este amplasat ă . 

Din energia primară  consumată , CET Galaţi produce circa 60% energie finai ă  din care 

circa 35% este c ă ldură  vândută  sistemului de alimentare centralizat ă  cu că ldură  a 

consumatorilor urbani din municipiu (re ţelele de transport ş i distribuţie a agentului termic 

prin intermediul punctelor termice), 25% este electricitate vândut ă  Sistemului Energetic 

Na ţ ional, iar restul reprezint ă  pierderi tehnologice. 

Jumă tate din energia electric ă  produsă  de CET Gala ţi în anul 2008 a fost produs ă  în 

cogenerare ş i a fost vândut ă  pe pia ţa de energie eiectric ă  fiind livrată  în SEN astfel: 

• Energie electric ă  produs ă : 843454 MWh 

• Energie electric ă  vândut ă  : 731163 MWh 

În prezent, pe teritoriul jude ţului Gala ţi, sunt în curs de racordare la re ţelele electrice un 

numă r de instala ţ ii eoliene cu o putere total ă  de circa 720 MW-rep ă rtiate astfel: 

• Sta ţ ia Smârdan 400/110 kV - 345 MW  
. 	 ...-.- 	 .s. 

• Sta ţ ia Vân ă tori 110/20kV - 84,65 MW 

• Folteşti 110/20kV 	- 10,8 MW 

• Bujoru 110/20kV 	- 14 MW 	 \ 	.. 
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• Bereşti 20 kV 	- 31 MW Sta ţ ia 

• Lieşti 110/20kV 	- 80 MW 

• CHE Movileni 	- 34 MW 

• Tecuci Est 110/20kV 	- 30 MW 

• Cudalbi 110/2OkV - 90 MW 

Reţele de transrort a energiei electrice 

Teritoriul judeţului Galaţ i este stră bă tut de reţele de transport a energiei electrice care 

aparţ in SC TRANSELECTRICA SA., acestea fiind: 

• Linii electrice aeriene: LEA 400 KV - Gutina ş  - Smârdan 	- Isaccea - Smardan 

- Smârdan - Lacu S ă rat LEA 220 KV - Gutina ş  - Focşani Vest - Barbo şi - Barbo ş i 

- Fileşti 	- Barboş i - Lacu S ă rat 

• Staţ ii electrice: 	- Smârdan - 400/110 kV - Barbo ş i - 220/110 kV - File şti - 220 

kV/ 1 1 O kV 

Reţelele de transport sunt în stare bun ă , întrucât în ultimii ani, Transelectrica a executat 

lucră ri de modernizare a acestora, deasemenea sunt în derulare proiecte de modernizare 

ş i reabilitare a sta ţiilor electrice Smârdan, Barbo ş i ş i Fileşti. 

Distributia energiei electrice 

Principalele instala ţ ii electrice de distribu ţie prin care energia electric ă  este preluat ă  de la 

Sucursala de Distribu ţie a Energiei Electrice Gala ţi (SDEE) sunt linii electrice aeriene ş i 

subterane de medie ş i joasă  tensiune, sta ţii electrice ş i posturi de transformare. 

Pe teritoriul jude ţului Galaţi nu există  localităţ i neelectrificate, dar în aproape toate 

localităţ ile, inclusiv în cele dou ă  municipii ş i cele două  oraşe sunt necesare extinderi cu 

266 km de re ţele de joas ă  tensiune pentru mai mult de 15300 de gospod ă rii. 

Energie electric ă  - iluminat public 

Alimentarea cu energie electric ă  se face din Sistemul Energetic Na ţ ional prin intermediul 

sta ţiilor de sistem Smârdan (400/220 kV) 5i B ă rboi (220/110 kV). La barele de 110 kV 

ale acestor sta ţ ii se racordeaz ă  6 sta ţii de 110 kV aferente municipiului Gala ţ i. Compania 

care se ocup ă  cu distribu ţ ia energiei electrice în Municipiul Gala ţ i este S.C. ELECTRICA 

FURNIZARE S.A. - Sucursala de Distribu ţie a Energiei Electrice Gala ţ i. 

2.3.4 Reţele de apă  sî apă  uzată  

În prezent, ora şul Galaţi este alimentat din dou ă  surse de ap ă : sursa de suprafa ţă  ş i sursa 

subteran ă . 

Dun ă rea constituie sursa de ap ă  brută  de suprafa ţă . Apa din sursa de suprafa ţa este 

tratată  în cadrul Uzinei de apă  nr. 2 Ţiglina. Capacitatea nominal ă  prtat ă  a sta ţ iei 

este de 800 - 1000 l/s sau 31.500.000 mc/an si a fost pus ă  în functiineinaf995 
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Sursa de ap ă  brută  de adâncime este reprezentat ă  de dou ă  fronturi de captare: Salcia-

Liesti si Vadu-Roca. Captarea Vadu-Rosca a fost construita în anul 1969, cu o capacitate 

maxim ă  proiectată  de 1000 l/s sau 31.500.000 mc/an. In anul 1980 a fost pus în func ţiune 

frontul de captare Salcia-Lieti, cu o capacitate maxim ă  proiectata de 1000 l/s sau 

31.500.000 mc/an. 

Retele de apa 

Reţeaua de distribu ţ ie a apei în municipiul Gala ţi are o lungime total ă  de 572 km. 

Aproximativ 57% din totalul retelei are o vechime de peste 30 ani, 17,6 0/0 cu vechimea 

între 10 - 30 ani si doar 25,4% are o vechime de 10 ani. Conductele de ap ă  potabil ă  în 

municipiul Gala ţi au fost reabilitate pe o lungime de 78,37 km. Totodat ă , reţeaua de ap ă  
potabil ă  a fost reconfigurat ă  prin executarea a 5,4 km de re ţea si monta rea/rea bi lita rea a 

40 vane (12 noi si 28 inlocuite). 

In restul jude ţului, în zona deservit ă  de Apa Canal SA Gala ţi reţeaua de alimentare cu ap ă , 

inclusiv bransamente, se întinde pe circa 871,36 km, pe teritoriul municipiului Tecuci, 

oraelor Târgu Bujor si Bereti, comunelor Barcea, Bereti Meria, Cavadineti, Cosmeti, 

Iveti, Liesti, Movileni, Pechea, Sendreni, Slobozia Conachi, Smârdan si Umbraresti. 

Retele de canalizare 

Reteaua de canalizare din judetul Galati are o lungime totala de aproximativ 668,9 km. In 

medie, 40.7% dintre gospodarii din judet (20 localitati din totalul de 181) sunt conectate 

la reteaua de canaiizare. Cu exceptia orasului Galati (rata de conectare de 97 11/o) ratele de 

conectare sunt foarte scazute, intre O% si 48%. In prezent exista in judetul Galati 4 statii 

de epurare. 

.Judeţul Galaţi va beneficia de fonduri POIM pentru modernizarea si extinderea sistemelor 

de apă  si apă  uzată . 

2.4 	Date socio-economice 

2.4.1 Date demografice 

Evoluţia demografic ă  recent ă  din România a fost puternic marcat ă  de procesul de 

transformare social ă  si economică  datorat schimb ă rilor politice de la începutul anilor 1990. 

Conform datelor statistice cu privire la popula ţie, pe baza recens ămintelor efectuate, 

popula ţia României a atins în anul 1992 nivelul maxim, urmând o descretere în anii 

urm ă tori. 

Mai mult, în perioada 2000-2011, popula ţia total ă  a scăzut de la 22,5 milioane la 20,1 

milioane. Scăderea demografic ă  din ultimii ani a fost determinată  atât de sporul natural 

negativ, cât si de soldul negativ al migra ţ iei externe. Valorile negative ale sporului natural, 

conjugate cu cele ale soldului migratiei externe, au f ăcut ca populatia tă rii să e diminueze, 

în perioada 1992-2011 	Structura pe vârste a populatiei poart ă arnprntascific ă  unui 
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proces de îmb ă trânire demografic ă , marcat, în principal, de scăderea natalităţ ii, care a 

determinat reducerea absolut ă  si relativă  a popuia ţ iei tinere si de creterea ponderii 

populaţ iei vârstnice. 

Conform datelor oficiale publicate de INS, la 1 ianuarie 2017 popula ţia rezidentă  a 

României a fost mai mic ă , respectiv 19.644.350 persoane, în sc ădere cu 0,59 % fa ţă  de 

1 ianuarie 2016. Cauza principal ă  a acestei sc ăderi o reprezint ă  în principal migra ţ ia 

externa. Pentru aceeasi perioada, populatia de domiciliu a crescut de la 22.222.894 

persoane la 1 ianuarie 2016 la 22.260.798 persoane la 1 ianuarie 2017 (sursa: INS Tempo 

On-/ine). 

Evoluţia popula ţ iei judeţului Gala ţi a urmat acelai trend descedent. La recens ământul din 

2011 popula ţia stabil ă  a judeţului Galaţi era de 536.167 persoane. Aceasta a sc ăzut la 

514.429 persoane în 2017 (sursa Institutul National de Statistica), adic ă  aproximativ cu 

40/o fata de 2011. 

Graficul urm ă tor arata evolu ţia popula ţiei rezidente a jude ţului Gala ţi în perioada 2011 - 

2017. 

Figura 2-9 Evolutia popula ţiei judetului Gala ţi, perioada 2011 - 2017 

EVOL.UTA POPULATIEI REZETE Â JUBETUUI 
GA...ÂT 

2011 	2012 	2013 	2014 	2015 	2016 	2017 

Sursa: INS, baza de date TEMPO Online 

Din totalul de locuitori ai judeţului, 56,2 % locuiesc în mediul urban şi 43,8 % în mediul 

rural. Densitatea medie a popula ţiei este de 120,0 locuitori/km 2 . 

Numă rul de gospodă rii ca si numă rul mediu de persoane pe gospod ă rie a fost calculat la 

Recens ământul populaţ iei din 2011 si este prezentat in tabelul urm ă tor. 

Tabel 2-2: Num ă rul de gospod ă rii 

Cf. 	 Numar gospodarii 
recensamant 

2011 

Total 	Urban 

iud. Galati 	202.088 	117.832 

Nr mediu pers/ 	.• Nr. Pers. 
gospoari 	 ttion- 

- ,r - 

nal&zte 
Rural 	Total 	Ur ral 

84.256 	2,63 	 2,87. 

•\. 	 . 

o 

o- 
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Romania 	7.086.384 3.915.345 	3.171.049 	2,66 	2 1 53 	2,83 

Sursa: INS, Recensământul popula ţiei si locuin ţe/or 2011 

Pentru judeţui Galaţi, num ă rul mediu de persoane per gospod ă rie, pentru gospod ă ria 

medie, luat în calcul în toate analizele si în determinarea tarifelor, este de 2,63 persoane, 

respectiv 2,9 persoane pentru gospod ă ria din decila 1 de venit (veniturile cele mai 

scăzute). 

24.2 Date economice 

Judeţul Galati se afl ă  situat pe unul din primele locuri în ceea ce prive şte contribu ţia sa la 

formarea bugetului na ţional, dispune de un patrimoniu agricol divers - agricultur ă  mare, 

viticultură , legumicultură  ş i zootehnie, iar industria jude ţului este bine reprezentat ă  în 

ansamblul economiei române şti unde Gala ţ iul este prioritar în domeniile: siderurgic, 

construcţii navale, industrie alimentară . Judeţul Gala ţi este al doilea jude ţ  al regiunii Sud-

Est, din punct de vedere al dezvolt ă rii economice, dup ă  judeţul Constan ţa. 

Tabelul urmă tor prezintă  principalii indicatori macro-economici la nivel na ţ ional, regional 

i al judeţului Gala ţ i. 

Tabel 2-3: Principalii indicatori macro-economici la nivel na ţional, regional si jude ţean 

Indicatoi-  2014 2015 2016 2017 

PIB Romania 667.577 712.832 762.342 858.333 
(milioane 

• Regiunea Sud 	• 75.554 79.745 81.427 90.865 

preturi .......................Est . .. . 

curente) Judetul Galati 12.740 13.811 : 	 13.396 • 	 14.690 

• PIB/capita Regiunea Sud 	• 6796 7216 7374 8170 
(euro) Est 

Judetul Galati 5446 5941 5768 6289 

Sursa: INS, CNP - Prognoza in profil teritorial mai 2018(anul 2017 - estim ări) 

Conform celor mai recente publica ţii ale Comisiei Na ţ ionale de Prognoz ă , indicatorii 

macroeconomici, atât la nivel na ţional, cât ş i regional ş i la nivelul judetului Galati au avut 

o evolutie ascendent ă : 

Tabel 2-4: Evolu ţia pricipalilor indicatori macro-economici in perioada 2014 - 2017 

Indicator 	 2014 	2015 	2016 	2017 

Crestere real ă  PIB- national 	3,00 11/o 	3,80% 	448% 	6,1O% 
i 	 \ 

. 	 . ............................................ :•••• 	 ................... 
• 	•. 

\ 	•\ 	..::. 	. 	, 	/9 
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Indicator 	 2014 2015 	2016 	2017 

Crestere real ă  PIB - Regujnea 	2,90% 	2,60% 	4,20% 	4,30% 
SudEst 

Creterea real ă  PIB - jude ţ 	2,30% 	5,30% 	3,20 0/o 

Galaţ i 

Rata inflatiei (lei) 
	

1,07% 	-0,59% 	-1,55 0/o 

Cursul de schimb leu/euro 	4,4446 	4,445 	4,49 

Sursa: INS, CNP - Prognoza in profil teritorial mai 2018 (anul 2017 - estimari) 

4,70 % 

1 ,34% 

4,56 

După  cum se observă , indicatorii la nivelul jude ţului Gala ţi au o evolu ţie inferioară  
trenduiui na ţional si, relativ, atipic ă , fiind influen ţa ţi de evoluţia industriei din zon ă . 

In ceea ce priveste for ţa de muncă , Conform Balan ţei Forţei de Muncă  la 01.01.2016, la 

nivelul judeţului Galaţi, principalii indicatori ai pie ţei muncii au urm ă toarele valori 

• Resurse de munc ă  : 330400, (din care femei 154900); 

• Popula ţia activà civil ă  : 	198400, (din care femei 89500), format ă  din 

o popula ţia ocupată  civil ă  180600 (din care femei 82300); 

o şomeri înregistra ţi 17800 (din care femei 7200); 

• Popula ţia în pregatire profesional ă  ş i alte categorii de persoane în vârst ă  de muncă  

132000 (din care femei 65400). 

Evolutia ratei somajului la nivel regional si la nivelul judeţului Galaţi este prezentat ă  în 

tabelul urm ă tor. 

Tabel 2-5: Evolu ţia ratei somajului în perioada 2014 - 2017 

Indicator 	 2014 	2015 	2016 	2017 

Rata 	Nivel national 5,40% 	5,00% 	4,80% 4,00% 
somajului 	

Regiunea Sud 6,90% 	6,60% 	6,70% 5,60% 
Est 

Judetul Galati 9,50% 	9,00% 	9,70% 7,90% 

Sursa: INS, CNP - Prognoza in profil teritorial mai 2018 (anul 2017 - estimari) 

Ş _ 

i 	 \ 	\ 
c_I 

i 
Sursa 	Institutui Na ţional de Statistică  Balan ţa Forţei de Mună  judeţui Gaia ţi Ia 01 01 2016 . 
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Desi la nivel na ţional somajul este în descretere, în jude ţul Gala ţi acesta este la nivel 

ridicat, în special din cauza declinului industriei siderurgice si de costrucţii navale. Num ă rul 
someriior inregistrati a fost de 18.889 persoane în 2016 si de 15.245 persoane în 2017. 

2.4.3 Venituriie ş i cheltuielile populaţ iei 

Institutul Na ţional de Statistic ă  furnizeaz ă  informa ţ ii despre veniturile şi cheltuielile 

popula ţiei numai la nivel regional. Cele mai recente astfel de informa ţ ii se referă  la anul 
2017. Tabelul urm ă tor sintetizeaz ă  informa ţiile referitoare la veniturile gospod ă riilor 

popula ţiei pentru perioada 2014- 2017. 

Tabel 2-6: Veniturile gospodariilor popula ţ iei 

Indicator 	 2014 	 2015 2016 	2017 

Veniturile Nivel 

populatiei - national 

venitul brut pe 
Regiunea 

gospdarie 
Sud Est 

medie 

(li/Ii in 
.-.. 

Venitul brut pe gospodarie 	1.295,50 
	

1.279,00 

- Decila 1 (lei/luna) 

Ponderea venitului net in 
	

77,40% 	78,10% 

total venituri 

Cresterea reala a venitului 
	

8,10% 
	

11,30% 	15,18% 

brut, fata de anul anterior 

Sursa: INS publicatiile 
Coordonate_aienivelului_de_trai_in_romania_veniturile_si_consumul_populatiei, anii 201 5, 

20016, 2017i2018 

Veniturile gospodariilor popula ţiei au înregistrat o cretere si în termei reali: veniturile 

reale au crescut in 2015 cu 8,1% fata de 2014, in 2016 cu 11,3% fata de 2015 si în 2017 

cu 15,18% fa ţă  de 2016. 

Deoarece Institutul Na ţional de Statistic ă  nu furnizeaza informa ţ ii privitoare la veniturile 

gospod ă riilor populaţiei la nivel judeţean, acestea se determina cu ajutorul unui coeficient 

de corecţie calculat de catre Consultant pe baza evolu ţiei câstigului salarialnet si a 

produsului intern brut. 

/ 	 \ 
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Tabelul urm ă tor prezintă  evolu ţia câtigului salarial mediu net lunar în perioada 2014 - 
2017 

Indicator • 	 2014 	2015 	2016 	2017 

Câştigul Nivel 	 1697 	1859 	2046 	2373 

salarial national 

mediu net 
Regiunea 	1473 	1593 	1727 	1985 

lunar 
Sud Est 

(lei/salariat) 
.ludetul 1576 1705 1740 2017 

Galati 

Cresterea Nivel 7,50% 8,20% 10,10 0/o 16,00% 

real ă  a national 

ca ştigului 
Regiunea 6,70% 8,10% 7,90% 14,90% 

salarial 
Sud Est 

mediu net 

lunar Judetul 9,80% 8,20% 5,90 0/o 15,90% 

Galati 

Tabel 2-7: Evolu ţia castigului salarial mediu net 
Sursa: INS, CNP - Prognoza in profil teritorial mai 2018 (anul 2017 - estimari) 

Este de remarcat faptul c ă  în judeţul Galaţi nivelul câstigului salarial mediu net este mai 

ridicat decât nivelul mediu regional, dar mai sc ăzut decât cel na ţional. Evoluţia nu 
urm ă rete nici tendin ţa regional ă , nici pe cea na ţional ă . Creterea din anul 2017 este 
foarte apropiatt ă  de cea de la nivelul economiei na ţionale. 

Toate aceste informa ţ ii au un impact important in determinarea nivelului maxim suportabil 

al tarifului / taxei pentru serviciul de salubrizare si pentru sustenabilitatea SMID. 

2.5 	Aspecte legislative 	 .• 	. 

•..• 

. 	 , 

\. \. 	 / 	 • 
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2.6 	Legisiaţia europeană  privind deşeurile 

Principalele acte de reglementare la nivelul Uniuniii Europene, în sectorul gestion ă rii 

deşeurilor municipale, relevante pentru prezentul proiect sunt: 

Legisla ţ ia cadru a deeurilor: 

Directiva 2008/98/CE privind deeurile si de abrogare a anumitor 

directive (Directiva cadru privind deeurile), 

Decizia 2000/532/CE de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a 

unei liste de deeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 

75/442/CEE a Consiliului privind deeurile si a Directive 94/04/CE a 

Consiliului de stabilire a unei liste de deeuri periculoase în temeiul 

articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului 

privind deeurile periculoase si Deciyia 2014/955/UE de modificare a 

Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deleuri în temeiul 

Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului - 

aplicate ca atare in toate statele membre EU, 

Legislaţ ia european ă  privind opera ţ iile de tratare a de şeurilor: 

- Directiva 1999/31/CEE privind depozitarea de de şeurilor, 

- 	Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale, 

Legislaţia european ă  privind fluxurile speciale de de şeuri: 

- Directiva 94/62/CE privind ambalajele ş i deşeurile de ambalaje, 

- Directiva 86/278/CEE privind protec ţ ia mediului şi, în special, a 

solului, atunci când se utilizeaz ă  nă moluri de epurare în agricultur ă . 

Pachetul economiei circulare 

În decembrie 2015, Comisia European ă  a adoptat un pachet de m ăsuri ce au ca scop 

stimularea tranzi ţ iei Europei că tre o economie circular ă 4 . 

Pachetul privind economia circular ă  cuprinde patru directive adoptate de Parlamentul 

European în data de 18 aprilie 2018 si de Consiliul UE din 22 mai 2018. Directivele au fost 

publicate recent în Jurnalul Oficial (JO L 150, 14 iunie 2018) si a intrat în vigoare la 4 iulie 

2018, iar statele membre ar trebui s ă  pun ă  în aplicare directivele în termen de doi ani. 

Pachetul legistativ modific ă : 

• Directiva-cadru privind deeurile (2008/98 / CE), 

• Directiva privind depozitarea deeurilor (1999/31 /CE), 

• Directiva privind deeurile din ambalaje (94/62 /CE), 	 Lr) 

tz 

Q-. 
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• Directivele privind vehiculeie scoase din uz (2000/53 / CE), privind bateriile si 
acumulatorii si deeuriIe de baterii si acumulatori (2006/66 / CE) si privind 
deeurile de echipamente electrice si electronice (2012/19/CE). 

Scopul general al directivelor este de a îmbun ătă ti gestionarea deeurilor la nivelul UE. 

Aceasta va contribui Ia protejarea, conservarea si îmbunătă tirea calit ăţ ii mediului si va 
încuraja utilizarea prudent ă  si ra ţional ă  a resurselor naturale. 

Modifică ri ale Directivei privind depozitele de deseuri 

Directiva (UE) 2018/850 impune statelor membre s ă  reducă  în mod semnificativ 

eliminarea deeurilor prin depozitare. Statele membre vor trebui s ă  se asigure c ă , 

începând cu anul 2030, deseurile adecvate pentru reciclare sau alte recuper ă ri, în special 
con ţinute în deeurile municipale, nu vor fi autorizate s ă  fie eliminate în depozitele de 
deeuri. 

În plus, pân ă  în 2035, cantitatea de deeuri municipale eliminate în depozitele de deeuri 

se va reduce la 10% sau mai pu ţin din cantitatea total ă  de deeuri municipale generate. 

Insă  statele membre care au utilizat depozitele de deeuri pentru a dispune de mai mult 

de 60 11/o din deeurile municipale în 2013, cum este si cazul României vor putea s ă  amâne 

termenul cu cinci ani, pân ă  în anul 2040. 

Modifică ri la Directiva-cadru trivind deseurile 

Directiva (UE) 2018/851 cere statelor membre s ă -ş i îmbunătăţească  sistemele de 

gestionare a deeurilor, s ă  îmbună tăţească  eficien ţa utiliză rii resurselor si s ă  se asigure 

că  deeurile sunt evaluate ca resurse. Printre alte domenii de interes, amendamentele se 

referă : 

• Stimulente pentru aplicarea ierarhiei deeurilor, cum ar fi taxele de depozitare si 
incinerare sau schemele de plat ă , 

• Cerin ţe minime de func ţionare pentru sistemele extinse de responsabilitate a 

producă torului, 

• Obliga ţia statelor membre de a institui o colectare separat ă  pentru deeurile de 

hârtie, metal, plastic si de sticl ă , 

• Stabilete ţinte de reciclare de minimum 55% din greutate pân ă  în 2025, 60% 

pân ă  în 2030 si 65% pân ă  în 2035, 

• obligativitatea organiz ă rii colectă rii separate a deeurilor menajere periculoase 

pân ă  la 1 ianuarie 2025. 

Amendamente la Directiva trivind deseurile de ambalaie 

Directiva (UE) 2018/852 vizeaz ă  creterea recicl ă rii deeurilor de ambalaje. Printre alte 

domenii de interes, amendamentele se refer ă : 

• Instrumentele economice si alte m ăsuri artrebui utilizate 

pentru implementarea ierarhiei deseurilor, 	 cm 
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• creterea cotei de ambalaje reutilizabile introduse pe pia ţă  si a sistemelor de 
reutilizare a ambalajelor într-o manier ă  ecologică , 

• pân ă  la sfâritul anului 2025 (i 2030), cel pu ţ in 65% (2030: 70%) din greutatea 
tuturor deeurilor de ambalaje trebuie s ă  fie reciclate si trebuie îndeplinite 
urmă toarele obiective minime pentru anumite materiale con ţinute în deeurile de 
ambalaje: 5011/o %) din material plastic, 25% (30%) din lemn, 70% (80%) din 
materiale feroase, 50% (60%)  din aluminiu, 70% (75%) din sticl ă  si 75% (85% 
hârtie si carton. Unele state membre pot amâna aceste termene ţintă  cu pân ă  la 
cinci ani, în anumite condi ţ ii. 

Modifică ri ale directivelor privind vehiculele scoase din uz, Drivind bateriile si acumulatorii 

si deseurile de baterii si acumulatori si Drivind deseurile de echiDamente electrice si 

electronice 

Directiva (UE) 2018/849 instituie în primul rând cerin ţe de monitorizare si raportare pentru 

statele membre în ceea ce privete obiectivele de refolosire si recuperare a vehiculelor 

scoase din uz si obiectivele de colectare pentru bateriile, acumulatorii si echipamentele 

electrice si electronice uzate. 

O strategie european ă  pentru materialele plastice într-o economie circulară  

Strategia privind materialele plastice 5, adoptată  de Comisia European ă  în ianuarie 2018, 

se înscrie în eforturile de tranzi ţie că tre o economie mai circular ă . În acest document, 

Comisia a identificat materialele plastice ca fiind o prioritate major ă  si s-a angajat s ă  
elaboreze ,,o strategie menit ă  să  ră spundă  provocă rilor generate de materialele plastice 

de-a lungul lan ţului valoric si să  analizeze întregul ciclu de via ţă  al acestora. 

Strategia are ca obiectiv princiDal de a pune bazele unei noi economii a materialelor 

plastice, în cadrul că reia proiectarea si producerea materialelor plastice si a produselor din 

plastic să  îndeplinească  pe deplin nevoile de reutilizare, reparare ş i reciclare, si în care s ă  
fie dezvoltate si promovate materiale mai durabile. 

Priorităţile strategiei în ceea ce privete colectarea si sortarea deeurilor de plastic, 

relevante pentru proiectarea SMID în jude ţul Gala ţi, sunt: 

Modifică rile la nivel de producţ ie si concepţie permit rate mai ridicate de reciclare 

a materialelor plastice pentru toate aplica ţiile-cheie. În 2030, peste jum ă tate din 

deseurile de plastic generate în Europa vor fi reciclate. Colectarea selectiv ă  a 

deeurilor de plastic va atinge niveluri foarte ridicate. Reciclarea deeurilor de 

ambalaje din plastic va atinge niveluri comparabile cu cele corespunz ă toare altor 

materiale de ambalaj, 

• Capacitatea UE de reciclare a materialelor plastice va fi extins ă  si modernizat ă  în 

mod semnificativ. În 2030, capacitatea de sortare si reciclare va crete de patru 

ori faţă  de 2015. 

Jj 
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Pentru atingerea priorit ă tilor stabile prin stategie, se propune un set de m ăsuri structurat 
pe patru teme prioritare: 

Îmbun ătăţ irea aspectelor economice si a calităţii recicl ă rii materialelor plastic: 

o proiectarea cu poten ţ ial de reciclare 

• stimularea cererii de materiale ilastice reciclate 

• colectare seiarat ă  si sortare, mai bune si mai armonizate, si anume: 

Pentru a încuraja practici mai standardizate si mai eficace pe întreg teritoriul 

UE, Comisia va emite noi orient ă ri privind colectarea selectiv ă  si sortarea 

deeurilor. De asemenea, Comisia sprijin ă  cu fermitate PE în efortul de a 

modifica normele privind deeurile pentru a asigura o mai bun ă  punere în 

aplicare a obliga ţiilor existente privind colectarea selectiv ă  a materialelor 

pla sti c, 

• Reducerea deeurilor din plastic si a aruncă rii deeurilor pe domeniul public: 

o prevenirea cjeneră rii de deseuri din ilastic în mediul înconjur ător, prin 

reducerea utiliz ă rii articolelor de unic ă  folosinţă  si reducerea deeurilor marine, 

o instituirea unui cadru de reglementare clar pentru materialele ilastice cu 

proirietă ti biodeciradabile, 

o reglementarea microilasticelor, 

• 	Orientarea inov ă rii si a investi ţ iilor că tre solu ţii circulare, 

• Valorificarea acţiunii la nivel global. 

Comisia European ă  a propus, în mai 2018, noi norme la nivelul UE care vizeaz ă  cele 10 

produse din plastic de unic ă  folosin ţă  cele mai des întâlnite pe plajele si în m ă rile Europei. 

În 13 septembrie 2018, Parlamentul European a aprobat rezolu ţia privincl o strategie 

european ă  pentru plastice într-o economie circular ă 6 . 

Printre propunerile stabilite în proiectul de rezoluţ ie  fă ră  caracter obligatoriu se num ă ră : 

• stimulentele pentru colectarea de şeurilor din mediul marin, 

• noi standarde si defini ţii privind biodegradabilitatea si composta bi litatea, 

• interdicţ ia produselor din plastic de unic ă  folosin ţă , 

• o interdicţie completă  privind plasticul oxo-degradabil si interzicerea micro-

materialelor plastice din produsele cosmetice pân ă  în 2020, 

• standarde de calitate pentru a construi încrederea si a stimula pia ţa pentru 

materiale plastice secundare. Statele membre ar trebui, de asemenea, s ă  ia în 

considerare reducerea TVA pentru produsele care con ţin materiale reciclate, 
LrI 

• Responsabititatea extins ă  a iroducă torului: în rezolu ţie se subliniază  că  există  
modalită ti diferite de a obtine rate ridicate de cotectare si reciclare separat ă  si 	, 

o 
Q- 
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anume: scheme de responsabilitate extins ă  a producă torilor (REP), sisteme de 

rambursare tip depozit si o mai mare sensibilizare a opiniei publice. Cu toate 

acestea, se propune op ţ iunea de a extinde aplicarea REP pe lâng ă  ambalaje si Ia 

alte tipuri de plastic. 

2.7 	Legislaţ ia naţională  privind deşeurile 

La nivel na ţ ional, principale!e acte de reglementare în sectorul gestion ă rii deşeurilor 
municipale sunt urm ă toarele: 

Legislaţ ia cadru privind de şeurile: 

- Legea nr. 211/2011 privind regimul de şeurilor, republicat ă  2014, cu 
modifică rile si completă rile ulterioare 

- HG nr. 1061/2008 privind transportul de şeurilor periculoase ş i 

nepericuloase pe teritoriul României 

Legisla ţ ia privind tratarea deeurilor: 

- HG nr. 349/2005 privind depozitarea de şeurilor, cu modifică rile si 
completă rile ulterioare 

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale 

Legislaţ ia privind serviciile de salubrizare: 

- 	Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utililit ăţ i publice, republicată , 

cu modifică rile si completă rile ulterioare 

- 	Legea nr. 101/2006 a serviciului de sa!ubrizare a localit ăţ ilor, republicat ă , 

cu modifică rile si completă rile ulterioare 

Legisla ţia privind fluxurile speciale de deeuri: 

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor ş i a 

deşeurilor de ambalaje, cu modific ă rile si completă rile ulterioare 

- Ordinul nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protec ţ ia 

mediului ş i în special a solurilor, când se utilizeaz ă  nă molurile de epurare în 

agricultură  

Ordonanta de urgenta 74/2018, publicata in data de 19 Iulie 2018, aduce modificari 

fundamentale la Legea nr. 211/2011 privind regimul deeurilor, la Legea nr. 249/2015 

privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si la Ordonata 

de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. 

Ordonanta de urgenta 74/2018 reprezinta un prim pas in asigurarea unui cadru juridic 

optim pentru realizarea ob!igatiilor prevazute in pachetul de legi Economia Circular ă . 

Lfl 
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În continure sunt descrise principalele prevederi ale OUG 196/2005, a Legii 211/2011 si 
a Legii 249/2015 cu eviden ţierea modifică riior aduse prin OUG 74/2018. 

OUG 196/2005 privind Fondui pentru mediu, cu modific ă rile si comDjetă rile 
ulterioare 

Fondul pentru mediu a fost înfiintat prin Legea 73/2000 ca instrument economico-financiar 

destinat susţ inerii ş i realiză rii cu prioritate a proiectelor cuprinse în Planul na ţional de 

acţiune pentru protec ţ ia mediuiui. 

De-a lungul timpului legea a suferit numeroase modific ă ri, fiind înlocuit ă  de OUG 196/2005 

privind Fondul pentru mediu, cu modific ă rile si completă rile ulterioare (OUG 196/2005), 

care, la rândul s ă u a fost modificat ă  în repetate rânduri. Ultima modificare a fost realizat ă  

prin OUG 39/28 iunie 2016 privind modificarea si completarea Ordonan ţei de urgen ţă  a 

Guvernului nr. 196/2006 privind Fondul de mediu (OUG 39/2016). 

În prezent, Fondul pentru mediu este definit ca un instrument economico-financiar 

destinat susţ inerii  ş i realiză rii proiecte!or ş i programelor pentru protec ţ ia mediului ş i 

pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene în domeniul mediului ş i schimbă ri!or 

climatice. 

Unitatea care răspunde de gestionarea Fondului pentru mediu este Administra ţia Fondului 

pentru Mediu, institu ţ ie publică  cu personalitate juridic ă , finan ţată  integral din venituri 

proprii, în coordonarea Ministerului Mediului. 

Bugetul de venituri ş i cheltuieli al Fondului pentru mediu ş i al AFM se aprobă  anual prin 

hotă râre a Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului. 

Principalele modific ă ri aduse OUG 196/2005 prin apari ţ ia OUG 74/2018 sunt: 

• Se include contribu ţ ia pentru economis circular ă  încasată  de la proprietarii sau, 

după  caz, administratorii de depozite pentru deeurile municipale destinate a fi 

eliminate prin depozitare, în cuantumul prev ăzut în anexa 2 a OUG 74/2018, 

• Sumele încasate din aplicarea contribu ţiilor se uti!izeaz ă  pentru finan ţarea 

dezvoltă rii infrastructurii gestion ă rii deeurilor în vederea atingerii obiectivelor 

na ţ ionale în domeniu. 

Leciea 211/2011 privind reciimul deseurilor 

Actul normativ transpune în legisla ţia na ţional ă  prevederile Directivei cadru 2008198/EC. 

Astfel, sunt stabilite materialele/categoriile de deeuri care sunt excluse din domeniul de 

aplicare si sunt promovate principiile care stau la baza unei gestion ă ri a deeurilor care s ă  

asigure protec ţia mediului si a să nă tăţ i populaţ iei. 
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În ceea ce privete gestionarea deeurilor municipaie, legea cuprinde, în principal, 

prevederi referitoare la responsabilit ăţ i si prevederi referitoare la colectarea separat ă . 

Autorită tile publice Iocale sunt responsabile cu gestionarea deeurilor municipale, având 

urm ă toarele obliga ţii conform art. 59, alin.(1): 

• asigurarea implement ă rii la nivel local a obliga ţiilor privind gestionarea de şeurilor 

asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea European ă ; 

• asigurarea si urm ă rirea îndeplinirea prevederilor din PJGD; 

• elaborarea de strategii ş i programe proprii pentru gestionarea de şeurilor; 

• 	asigurarea colect ă rii separate, a transportului, valorific ă rii ş i elimin ă rii finale a 

deşeurilor, inclusiv a de şeurilor menajere periculoase, potrivit prevederilor legale 

în vigoare; 

• asigurarea spa ţiilor necesare pentru colectarea separat ă  a deşeurilor, dotarea 

acestora cu containere specifice fiec ă rui tip de deşeu, precum ş i funcţionalitatea 

acestora; 

• asigurarea inform ă rii prin mijloace adecvate a locuitorilor asupra sistemului de 

gestionare a de şeurilor din cadrul localit ăţ ilor. 

Astfel APL-urile pot hot ă râ asocierea sau cooperarea cu alte APL, cu persoane juridice 

române sau stră ine, cu organiza ţii neguvernamentale ş i cu al ţ i parteneri sociali pentru 

realizarea unor lucr ă ri de interes public privind gestiunea de şeurilor, în condi ţiile prevăzute 

de lege. 

Pe lâng ă  aceste obliga ţ ii generale, legea cuprinde obliga ţii specifice în leg ătură  cu 

colectarea separat ă , astfel: 

• producă torii/deţ inătorii de deşeuri sunt obliga ţi să  colecteze separat cel pu ţ in 

urmă toarele categorii de de şeuri: hârtie, metal, plastic ş i sticl ă ; 

• începând cu anul 2012 APL-urile au obliga ţ ia să  asigure colectarea separat ă  pentru 

cel puţin urm ă toarele tipuri de de şeuri: hârtie, metal, plastic ş i sticl ă ; 

• biodeşeurile trebuie colectate separat, în vederea compost ă rii ş i fermentă rii 

acestora; 

• deşeurile biodegradabile provenite din parcuri ş i grădini trebuie s ă  fie colectate 

separat ş i transportate la sta ţiile de compostare sau pe platforme individuale de 

compostare. De asemenea, ApLurile sunt responsabile cu încurajarea compost ă rii 

individuale în gospod ă rii. 

Principalele modific ă ri aduse legii 211/2011 prin apari ţia OUG 74/2018 sunt: 

• definirea obliga ţiilor autorităţ ii publice centrale pentru protec ţia mediului în ceea 

ce privete schemele de r ăspundere extinsă  a producă torului, 

• condi ţiile minime pe care trebuie s ă  le îndeplinească  producă torii sau organiza ţ iile 

care implementează  obligaţiile privind REP, 

• înfiinţarea în cadrul Ministerului Mediului a unei Comisii de supraveghere a 

răspunderii extinse a produc ătorilor, 

; 
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* definirea obliga ţiile autorităţ ilor administra ţiei publice locale ale unit ăţ ilor 

admisnitrativ-teritoriale sau, dup ă  caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale 

municipiilor, respectiv asocia ţiile de dezvoitare intercomunitar ă  ale acestora si 
a n u m e: 

• să  asigure colectarea separat ă  pentru cel pu ţin deeurile de hârtie, metal, 

plastic si sticl ă  din deeurile municipale; 

• să  ating ă , pân ă  la data de 31 decembrie 2020, un nivel de preg ă tire pentru 

reutilizare si reciclare de minimum 50% din masa total ă  generat ă , cel pu ţ in 

pentru deseurile de hârtie, metal, plastic si sticl ă  provenind din deeurile 

menajere sau, dup ă  caz, din alte surse, în m ăsura în care aceste fluxuri de 

deseuri sunt similare deeurilor care provin din gospod ă rii; 

• să  includ ă  în caietele de sarcini si în contractele de delegare a gestiunii 

serviciului de salubrizare: 

- tarife distincte pentru activit ăţile desfă urate de operatorii de 

salubrizare pentru gestionarea deeurilor, 

- indicatori de performan ţă  pentru fiecare activitate din cadrul serviciului 

de salubrizare care s ă  cuprind ă  atât indicatorii prev ăzu ţi în anexa nr. 7 

a OUG privind modificarea si completarea legii 211/2011, cel pu ţ in la 

nivelul prev ăzut în aceasta, cât ţ i penalităţ i pentru nerealizarea lor; 

• să  implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, instrumentul economic 

,,pl ăteste pentru cât arunci, bazat pe cel pu ţin unul dintre urm ă toarele 

elemente: (i) voium; (ii) frecven ţă  de colectare; (iii) greutate; (iv) saci de 

colectare personaliza ţ i; 

• să  includ ă , începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele contribu ţia pentru 

economia circular ă  prevăzută  în OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru 

mediu, cu modifică rile si completă rile ulterioare, numai pentru deeurile 

destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea indicatorilor de 

performan ţă  prevăzu ţi în contracte; 

Potrivit OUG nr. 74/2018, colectarea separat ă , transportul, sortarea si după  caz alte 

opera ţ ii de tratare a deeurilor de ambalaje, colectarea separat ă  a DEEE-urilor, a bateriilor 

i acumulatorilor, care se reg ăsesc în deeurile municipale în condi ţiile stabilite pentru 

prestarea serviciului de salubrizare se fac f ă ră  costuri în sarcina cet ăţeanului sau a 

persoanei juridice produc ător al respectivelor deeuri. Costurile nete pentru aceste 

activitati se suport ă  de că tre operatorii economici supu ş i regimului de răspundere extins ă  
a producă torului prin persoanele juridice autorizate pentru operarea sistemelor colective 

de îndeplinire a obliga ţiilor în regimul de răspundere extinsă  a producă torului. 

Deasemenea, OUG 74 introduce 4 noi defini ţii pentru deeuri municipale, produc ă tor ini ţ ial 

de deeuri, rambleiere si schema de răspundere extins ă  a producă torului. 

Astfel, deeurilor municipale sunt definite ca fiind: 

a) deseuri amestecate si deseuri colectate separat de la gospodă rii, inclusiv hârtia si 	
Cs 

cartonul, sticla, metalele, materialele plastice, biodeeurile, lemnul, textileLeambalajele, 
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deeurile de echipamente electrice si electronice, deeurile de baterii si acumulatori si 
deeurile voluminoase, inclusiv saltelele si mobUa; 

b) deeuri amestecate si deeuri colectate separat din alte surse în cazul în care deeurile 
respective sunt similare ca natură  si compoziâie cu deeurile menajere. 

Deseurile municipale nu includ deeurile de produc ţie, agricultură, sUvicultură, pescuit, 
fose septice si reţeaua de canalizare si tratare, inclusiv nămolul de epurare, vehiculele 
scoase din uz si deeurile provenite din activităţi de construcţie si desfiin ţări. 

Legea nr. 249/2015 privind modaiitatea de gestionare a ambalajelor si a 
deseurilor de ambalaje 

Legea 249/2015 transpune în legisla ţia na ţional ă  prevederile Directivei 94/62/CE a 
Parlamentului European si a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele si 
deeurile de ambalaje, cu modific ă rile ulterioare, Decizia 97/129/CE a Comisiei din 28 

ianuarie 1997 de stabilire a sistemului de identificare a materialelor folosite pentru 

ambalaje, în conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului European si a Consiliului 
privind ambalajele si deeurile provenite din ambaiaje, Decizia 2005/270/CE a Comisiei 

din 22 martie 2005 de stabilire a tabeleior corespunz ă toare sistemului de baze de date, în 

conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului si a Consiliului privind ambalajeie si 
deeurile de ambalaje. 

Principalele modifică ri aduse legii 249/2015 prin apari ţia OUG 74/2018 sunt: 

• Clarificarea modului de marcare a ambalajelor pentru identificarea în vederea 

îmbunătăţirii activităţ ilor de recuperare si reciclare a deeurilor de ambalaje; 

• Stabilirea condi ţ iilor si obliga ţiilor care trebuie îndeplinite de c ă tre organiza ţiile 

operatorilor economici responsabili din domeniul ambalajelor si a deeurilor de 

ambalaje; 

• Stabilirea obliga ţiilor pentru producă torii si importatorii de ambalaje si bunuri 

ambulate care opteaz ă  să  îi îndeplineasc ă  responsabilitatea extins ă  a 

producă torului în mod individual; 

• Stabilirea obliga ţiilor care revin autorit ăţ ilor administra ţiei publice locale si 
persoanelor care genereaz ă  deeuri de ambalaje; 

• Introducerea defini ţ iilor pentru deeurile de ambalaje municipale si deeurile de 

ambalaje din comerţ  si industrie. 

2.8 	Documente de planificare în sectorul deeurilor municipale 

Documentele de planificare în vigoare în sectorul gestion ă rii deşeurilor sunt urm ă toarele: 

• Strategia Na ţ ională  de Gestionare a De şeurilor pentru perioada 2014-2020, 

aprobat prin HG 870/2013 

/ 	
\\ 
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• Planul Na ţional de Gestionare a Deeurilor pentru perioada 2018-2025, aprobat 

prin HG 942/2017 

De asemenea, un document strategic în ceea ce prive şte gestionarea de şeurilor îl 
reprezintă  Programul Opera ţional Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM), ce con ţ ine 
obiective tematice, priorit ăţ i de investitii ş i obiective specifice pe baza c ă rora sunt atocate 
fondurile europene 

Principalete prevederi ale Strategiei Na ţ ionale de Gestionare a Deeurilor 

SNGD stabileşte politica ş i obiectiveie strategice ale României în domeniul gestion ă rii 
deşeurilor pentru perioada 2014-2020. 

Strategia este structurat ă  în 9 capitole ş i cuprinde în ansamblu noţ iuni generale care stau 
la baza politicilor actuale privind dezvoltarea durabil ă  ş i gestionarea responsabil ă  a 
deşeurilor. 

În caritolul 2 al strategiei este descris ă  situaţ ia actual ă  a deşeurilor fiind prezentate date 

aferente anului 2010 pentru de şeurile municipale (cu detalierea distinct ă  a deşeurilor de 
ambalaje ş i a deşeurilor biodegradabile), de şeurile din construc ţ ii ş i demol ă ri, anvelope 
uzate ş i deşeuri industriale inclusiv de şeuri periculoase. 

Capitolul 3 Analiza SWOT include o analiza general ă  succintă  a punctelor forte respectiv a 
oportunităţ itor ş i a punctelor slabe respectiv a amenin ţă rilor în ceea ce prive şe situa ţ ia 

actual ă  de ansamblu a deşeurilor la nivel na ţional. 

În cadrul caritoluiui 4 O nou ă  strateciie, în sec ţiunea 4.3 sunt formuiate 8 obiective 

strategice care reprezint ă  coordonatele principale ale viziunii strategice na ţ ionale. 

Conform prevederilor acestei sec ţiuni din SNGD detalierea acestor obiective se va face în 

cadrul PNGD. Cele 8 obiective strategice sunt: 

1. Îmbun ă tăţ irea calităţii mediului şi protecţia să n ă tăţ ii populaţ iei 

2. Sprijinirea activităţilor de cercetare/dezvoltare în domeniul gestion ă rii deşeurilor 

3. Încu raja rea investi ţ iilor verzi 

4. Creşterea eficien ţei utiliză rii resurselor 

5. Gestionarea durabil ă  a deşeurilor 

6. Corelarea prevederilor politicilor de gestionare a de şeurilor cu cele privind 

schimbă rile climatice 

7. Dezvoltarea comportamentului responsabil privind prevenirea gener ă rii ş i 

gestion ă rii deşeurilor 

8. Întă rirea capacit ăţ ii institu ţionale 

Capitolul 5 Utilizarea eficientă  a resurselor, prezint ă  mă suri ş i acţiuni a fi întrepinse în 

urm ă toarele domenii: 

• Subcap. 5.2 Materiale - în cadrul acestei sectiuni sunt propuse o serie de ac ţ iuni 

generale pentru reciclarea si valorficarea hârtiei ş i cartonului, aluminiului, sticlei, 

plasticului si lemnului 

• Subcap 5.3 Produse - ca m ăsura se prevede dezvoltarea conceptuudeoiectare 	. 

ecologică  
ïï  

ţ 	- 	 \ 
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• Subcap 5.4 Tranzi ţia către o economîe verde - acest capitol prezint ă  cadrul 
general a no ţ iunii de ,,economie verde fă ră  a se finaliza cu m ăsuri concrete 

• Subcap 5.5 Responsabilitatea produc ătorului - în cadrul acestui capitol sunt 

analizate în mod concret anumite fluxuri de produse ş i deşeuri, respectiv: 
• Ambalajele - principalele m ăsuri se referă  la proiectarea ambalajelor, 

încurajarea utiliz ă rii materialelor reciclate în con ţ inutul ambalajelor ş i 

introducerea unui sistem depozit pentru acele tipuri de ambalaje pentru 

care nivelul colectă rii ş i recicl ă rii se situeaz ă  sub nivelul care în mod 

rezonabil poate fi atins sau pentru care exist ă  riscul de neîndeplinire a 
obiectivelor de reciclare şi valorificare 

• DEEE - sunt prev ăzute urm ă toarele m ă suri: 

- crearea unor sisteme de colectare care s ă  permită  deţ inătoriior ş i 
distribuitorilor finali să  predea gratuit de şeurile la punctele de 

colectare DEEE; 

- asigurarea colect ă rii de că tre distribuitori a DEEE de acela ş i tip ş i în 
aceea ş i cantitate cu echipamentul/echipamentele furnizate; 

- 	asigurarea disponibilităţ ii şi accesibilităţii, pe întreg teritoriul t ă rii, a 

punctelor de colectare necesare 

- 	monitorizarea îndeplinirii si cre şterea acurate ţei datelor raportate; 

- combaterea colect ă rii DEEE-uriior ca de şeuri metalice şi a trat ă rii 

necorespunzătoare a acestora; 

- introducerea standardelor de reciclare. 

• Anvelope uzate - nu sunt propuse m ăsuri fiind prezentat ă  situa ţ ia existentă  
• Subcap 5.6 Responsabilitatea extins ă  a producă torului - prevede ca autoritata 

central ă  pentru protec ţia mediului, pe baza unor studii de impact, s ă  anaiizeze 

oportunitatea apiic ă rii răspunderii extinse a produc ă torului pentru urm ă toarele 

fluxuri de deşeuri: ambalaje ş i deşeuri de ambalaje, EEE-uri, vSu ş i baterii ş i 

acumulatori portabili. 

• Subcap 5.7 Deşeurile din construc ţ ii ş i demol ă ri - recomand ă  implementarea unor 

măsuri care să  urmă rească  aplicarea ierarhiei de şeurilor 

• Sub. 5.8 Biodeşeurile - stabileşte urm ă toarele m ă suri: 

• Autoritatea central ă  pentru protec ţia mediului va încuraja autorităţ ile 

publice locale, în procesul de gestionare durabil ă  a deşeurilor alimentare 

prin furnizarea de sprijin tehnic ş i consiliere cu privire la modul de colectare 

ş i tratare 

• Autoritatea central ă  pentru protec ţia mediului va urm ă ri să  facă  procesul de 

implementare a practicilor de prevenire cât mai u şor atât pentru mediul de 

afaceri, cât ş i pentru consumatori 

Pentru toate ac ţ iunile/m ăsurile prezentate mai sus nu sunt prev ăzute termene limit ă  de 

realizare sau responsabili pentru implementare. 

În capitolul 6 Împ ă rţ irea resionsabilit ă tilor se menţionează  faptul ca pentru îndeplinirea 

obiectivelor strategice în domeniul gestion ă rii deşeurilor este necesar ă  implicarea întregii 

societăţ i, care va trebui s ă  îş i împartă  responsabilit ăţile, fiind descrise responsabilit ăţ ie 

generale ale actorilor în sectorul de şeurilor fă ră  o corelare cu m ă surile/acţ iunile descrise 

în secţ iunile anterioare. 

\\ 
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CaDitolul 7 RecuDerarea energiei (energii regenerabile) prezint ă  o scurtă  descriere a 
opţiuniior tehnice existente în prezent pentru valorificarea energetic ă  cum ar fi 
incinerarea/co-incinerarea, tratarea mecanico-biologic ă  şi fermentarea (digestia) 
anaerob ă . În urma acestei analize se recomand ă : 

,,Pentru a depăşi barierele reale din calea implement ării unei astfel de tehnologii, 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice va colabora cu Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale şi cu agricultorii pentru identificarea şi aplicarea unor m ăsuri 
care să  sprijine acest sector 

CaDitolul 8 N ămoluri face referire la Strategia Na ţ ional ă  de gestionare a n ă molurilor de 
epurare elaborat ă  în cadrul altui proiect 

CaDitolul 9 Consideratii finale subliniaz ă  importan ţa SNGD 

Principalele prevederi ale Planului Na ţional de Gestionare a Deeurilor 

Scopul Planului Naţional de Gestionare a Deeurilor (PNGD) este de a dezvolta un cadru 

general propice gestion ă rii deeurilor la nivel na ţ ional cu efecte negative minime asupra 
mediului. 

Principalele obiective al PNGD sunt caracterizarea situa ţiei actuale în domeniu (cantit ăţ i 

de deeuri generate si gestionate, instala ţii existente), identificarea problemelor care 

cauzează  un management ineficient a deeurilor, stabilirea obiectivelor si ţintelor pe baza 

prevederilor legale si a obiectelor strategice stabilite prin SNGD, precum si identificarea 

necesităţilor investi ţionale. 

Pentru caracterizarea situa ţ iei existente au fost utilizate datele privind cantit ăţile de 

deeuri generate 51 gestionare aferente perioadei 2010 - 2014, precum si date si informa ţ ii 
privind instala ţiile de gestionare a deeurilor aferente anului 2016. 

Proiecţia cantităţ ilor de deeuri a fost realizat ă  pentru perioada 2015 - 2025, iar planul 

de măsuri acoperă  perioada 2018 - 2025. 

PNGD cuprinde urm ă toarele secţ iuni: 

• Cadrul general (secţ iunea Error! Reference source not found.) - este prezentat 

cadrul general al planific ă rii, legisla ţia na ţională  si european ă  si politica na ţională  
privind deeurile; 

• Situa ţia existentă  (secţiunea Error! Reference source not found.) - cuprinde 

datele socio-economice si date privind generarea si gestionarea deeurilor pentru 

fiecare dintre fluxurile de deeuri care fac obiectul planific ă rii; 

• Planificarea gestion ă rii deeurilor (sec ţiunea Error! Reference source not 
found.) - sunt prezentate ipotezele privind planificarea, proiec ţ ia socio-economică  

i proiecţ ia deeurilor, analiza alternativelor de gestionare a deeurilor municipale, 

descrierea alternativei selectate, m ăsuri de guvernan ţă  privind gestionarea 

deeurilor si planul de acţ iune. Analiza alternativelor este prezen ţatdrpentru 
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deşeuriie municipale, fiind singurul flux de deeuri pentru care în PNGD sunt 

stabilite tipul si capacit ăţ ile instala ţ iilor noi; 

Instrumente de politic ă  a deeurilor (sec ţ iunea Error! Reference source not 
found) - este prezentat ă  situaţ ia actual ă  privind instrumentele de politic ă  a 

deeurilor, m ăsurile de îmbun ă tăţire a eficacităţ ii acestora si sunt propuse noi 

i nstru mente; 

Programul na ţional de prevenire a gener ă rii deeurilor - PNPGD (sec ţ iunea Error! 
Reference source not found) - sunt prezentate situa ţia actual ă  privind 

prevenirea generă rii deeurilor, priorit ăţ ile si direcţiile strategice, m ăsurile de 

prevenire a generă rii deeurilor propuse ş i modalităţ ile de verificare a aplic ă rii 

m ă surilor; 

e Indicatori de monitorizare (sec ţ iunea Error! Reference source not found) - 

este prezentat modul de monitorizare a m ă surilor cuprinse în PNGD si PNPGD. 

Planul Na ţional de Gestionare a De şeurilor stabile şte un plan de m ăsuri a se implementa 

la nivelul flecârui jude ţ  pentru gestionarea de şeurilor municipale. Pentru jude ţul Gala ţ i 

sunt propuse urm ă toarele: 

Extinderea sistemului de colectare separat ă  a deeurilor reciclabile: 

o Rata de capturare va continua s ă  crească , ajungând în anul 2020 la minim 

52%. Pân ă  la sfâritul perioadei de programare (2025), rata de capturare 

va creşte progresiv pân ă  la 75 11/o; 

. Construirea unei noi sta ţ ii de sortare cu o capacitate de 24.000 tone/an 

Extinderea sistemului de colectare separat ă  a biodeeurilor: 

o Pentru judeţele care nu au în prezent prev ăzută  implementarea colect ă rii 

separate a biodeeurilor, cum este cazul jude ţului Gala ţi, aceasta va fi 

implementată  începând cu anul 2020, astfel încât s ă  se asigure o rată  de 

capturare de minim 40%. Rata de capturare va crete la 45 0/o în anul 2021 

i va ră mâne la acest nivel pân ă  la sfâritul perioadei de planificare; 

• Construirea unei instal ţii de digestie anaerob ă  cu o capacitate de 19.000 t/an, 

• Construirea unei instala ţii de tratare biologic ă  cu biouscare cu o capacitate de 

35.000 t/an, 

• Închiderea depozitului neconform Tecuci Rate ş , 

• Construirea unui noi depozit conform. 

Principalele prevederi ale POIM 

! 	 \ 
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Programui Opera ţ ional Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM) a fost elaborat de c ă tre 

Ministerul Fondurilor Europene ş i aprobat de Comisia Europeana în anul 2014. POIM 

stabileşte priorităţile de finan ţare pentru patru sectoare: infrastructura de transport, 

protecţ ia mediului, managementul risucurilor şi adaptarea la schimb ă rile climatice, 
energie ş i eficien ţă  energetică , pentru utilizarea Fondurilor Europene Structurale cu 

obiectivul global de a reduce discrepan ţele de dezvoltare economic ă  i social ă  între 

România si statele membre ale UE. 

Prin POIM s-au stabilit 8 axe prioritare pentru cele 4 sectoare men ţ ionate mai sus, stabilind 

pentru fiecare obiective tematice, priorit ăţi de investitii, obiective specifice, fondul din care 

se finan ţează  ş i suma alocată . 

Axa Prioritară  3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condi ţii de management eficient al 

resurselor, prin prioritatea de investi ţ ii 

6i - Investi ţii în sectorul deeurilor, pentru a îndeplini cerinţele acquis-uiui de mediu 
al Uniunii 5i pentru a răspunde unor nevoi de investi ţii identificate de statele 
membre care depă esc aceste cerinţe s i 

Obiectivul Specific (OS) 3.1 Reducerea num ărului depozitelor neconforme 
şi creşterea gradului de pregătire pehtru reciclare a deşeurilor în România 

vizează  promovarea investi ţiilor în sectorul de deeuri în vederea conform ă rii cu 

prevederile acquis-ului european ş i a angajamentelor asumate prin sectorul de mediu. 

Pentru sprijinirea solicitan ţilor care doresc s ă  obţină  finanţare nerambursabil ă  pentru 

proiecte de investi ţ ii si de sprijin pentru preg ă tirea proiectelor în sectorul de deeuri, în 

cadrui Axei Prioritare 3, în aprilie 2016 a fost publicat de c ă tre AM POIM un Ghid al 

Solicitantului. 

Conform acestui ghid, prin obiectivul specific 3.1 vor fi vizate urm ă toarele tipuri de 

proiecte 51 ac ţiuni: 

A. Proiecte integrate de consolidare ş i extindere a sistemelor integrate de management 

al deşeurilor- aceste proiecte, în func ţie de stadiul de preg ă tire sunt imp ă rţ ite în dou ă  
categorii: 

A.1 Proiecte fazate integrate de consolidarea ş i extinderea sistemelor integrate de 

management al de şeurilor 

A.2 Proiecte noi a că ror pregătire a fost derulată  în perioada 2007-2013, dar 

nu au fost finalizate în timp pentru demararea implement ă rii - în această  
situaţie regăsinduse proiectul SMID întocmit pentru jude ţul Galaţ i, 

În ghid sunt enumerate ş i categoriile de investi ţ ii finanţate orientative, fă ră  a fi însă  
limitative, respectiv: 

- implementarea sistemelor de colectare selectiv ă  
- 	construcţ ia de instala ţ ii de transfer si valorificare/tratare, inclusiv platforme de 

compostare ş i unităţ i de compostare individual ă  
- construcţia de sta ţ ii sortare si de tratare mecano-biologică  etc. 

- închiderea si reabilitarea de depozite neconforme 

- deschiderea/extinderea de noi depozite 

asisten ţă  pentru managementul proiectelor, supervizare si pub1icitae 4  

ff 
..i 
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- 	Consolidarea capacit ăţii institu ţionale a beneficiarilor în domeniul SMID, ca 

parte integrant ă  a proiectelor individuale 

B. Implementarea unui sistem integrat de management al de şeurilor la nivelul 

municipiului Bucureşti - categoriile de investi ţii finanţate 

- 	proiect integrat ce va viza nevoile de investi ţ ii Ia niveiul municipiului Bucureti 

luând în considerare respectarea ierarhiei deeurilor, începând cu colectarea 

separat ă  pân ă  la eliminarea acestora 

C. Sprijin pentru preg ă tirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 si post 

2020 (după  caz) 

- 	Nu face obiectul Ghidului solicitantului lansat in aprlie 2016 

29 	Deeuri municipaie 

2.9.1 	Generarea deeurilor municipale 

2.9.1.1 Surse de date 

Pentru descrierea situa ţ iei actuale în ceea ce prive şte generarea si gestionarea deşeurilor 

municipale au fost colectate si analizate date pentru perioada 2012-2017 si prima 

jumătate a anului 2018. 

Principalele surse de date si informa ţii au fost urm ă toarele: 

• Prelucră rile statistice efectuate de APM Gala ţi în perioada 2011-2017, respectiv: 

• Chestionare MUN - date furnizate de operatorii economici de salubritate, 

• Chestionare TRAT - fate furnizate de de ţ ină torii instala ţ iilor de tratare a 

deşeurilor, 

o Chestionare COL/TRAT - date furnizate de operatorii economici 

colectori/valorificatori de deseuri. 

• Operatorii de salubrizare din jude ţul Galaţi, pe baza chestionarelor transmise de 

Consultant, au furnizat informa ţii privind cantităţ iie de deşeuri municipale colectate 

precum şi, unde a fost cazul, gestionarea acestora în anul 2018, 

• Autorităţile Publice locale, pe baza chestionarelor transmise de Consultant, au 

furnizat informa ţ ii privind infrastructura existent ă  pentru gestionarea de şeurilor 

municipale inclusiv informa ţii privind taxele/tarifele practicate ş i gradul de 

colectare a acestora, 

• Contractele de salurbizare transmite de unit ăţ ile adiminstrativ teritoriale din jude ţ , 

• EUROSTAT ş i Institutul Na ţ ional de Statistică , 

Planul Na ţ ional de Gestionare a De şeurilor, 2014-2025 (PNGD), 

• Vizitarea amplasamentelor instala ţiilor de deşeuri existente precum ş i a punctelor 

de colectare din localit ăţile urbane, 	
o 

o- 
\\ 
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Discuţii cu actorii implica ţi în gestionarea de şeurilor în perioada de preg ă tire a 

studiului de fezabilitate. 

2.9.1.2 Metodologie 

În prima parte a sec ţ iunii sunt prezentate cantităţile de deeurile municipale generate si 

colectate la niveiul jude ţului Gala ţi, conform datelor furnizate de APM (pe baza 

chestionarelor statistice MUN) în perioada 2012-2017. 

Datele privind deeurile municipale colectate furnizate de APM, au fost analizate la nivei 

de UAT sau de zonele deservite de operatorii de salubrizare si pe tip deeuri municipale 

colectate (deeuri menajere, similare, pie ţe, parcuri si gră dini si pieţe). Din această  analiză  
au rezultat unele inconsisten ţe în speciai în ceea ce privete: 

Evoluţiei deşeurilor municipale colectate în raport cu evolu ţia PIB în judeţul Gala ţ i, 

• Evoluţ ia ratei de acoperire a serviciului de salubrizare în raport cu cantitatea 

colectată , 

• Varia ţia indicatorului de generare de şeuri menajere exprimat în kg/loc/an la nivel 

de UAT si a ponderii de şeurilor similare raportat la cantitatea total ă  de deşeuri 

menajere generate la nivel de UAT, 

• Variaţia cantităţ ilor de deşeuri din servicii municipale (pie ţe, parcuri şi grădini) la 

nivel de UAT. 

De asemenea, din analiza datelor furnizate de colectori/valorificatori în chestionarele 

COL/TRAT, a rezultat c ă  o cantitate semnificativ ă  de deeuri reciclabile a fost preluat ă  
direct de la persoanele fizice. 

Astfel, plecând de la inconsisten ţele din datele furnizate de operatorii de salubrizare în 

chestionarele statistice pentru anii 2012-2017 in ceea ce prive5te deeurile municipale 

colectate si a propunerilor pentru corectarea acestora s-a estimat cantitatea de deeuri 

municipale generat ă  în judeţul Gala ţ i în anul 2017. 

Informa ţii privind gestionarea deeurilor municipale au fost furnizate de APM Gala ţi, pe 

baza chestionarelor TRAT completate de de ţ in ă torii instala ţiilor de tratare a deeurilor în 

conformitate cu prevederile legale. Informa ţ iile prezentate în chestionarele TRAT au fost 

verificate în raport cu informatiile prezentate in chestionarele statistice MUN. 

Informatii privind gestionarea deeurilor sunt prezentate pentru anii 2012-2017. 

/ 
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2016 	2017 

107.704 103.036 

16.364 18.182 

565 596 

2.710 3.084 

29. 1.3 Generarea deşeurilor municipale 

În aceast ă  secţ iune informa ţ iiie sunt structurate astfel: 

A. Prezentarea cantit ăţilor de deeuri municipale generate în perioada 2812-2017, 

conform date furnizate de APM pe baza chestionare statistice MUN, 

B. Prezentarea deficien ţelor identificate în datele furnizate de APM, 

C. Prezentarea cantit ăţilor de deeuri reciclabile (cod 15 si cod 20) preluate de 

colectori/valorificatori în perioada 2012-2016, conform datelor furnizate de APM pe 

baza chestionarelor C01-TRAT, 

D. Estimarea cantit ăţ ii de deeuri municipale generate în jude ţul Gala ţi în anul 2017 

A. Deeuri municipale generate în perîoada 2012-2017, conform date furnizate 

de APM pe baza chestîoare statistice MUN 

În tabelul de mai jos sunt prezentate cantit ăţile de deeuri municipale generate în jude ţul 

Gala ţi în perioada 2012-2017, conform datelor furnizate de APM Gala ţi, pe baza 

chestionarelor MUN. 

Datele pentru anii 2012-2016 sunt validate de ANPM si APM în timp ce datele pentru anul 

2017 nu sunt validate. 

Tabel 2-8: Generarea deeurilor municipale, 2012-2017 

Judeţ Galaţ i 2012 2013 2014 2015 

Tone 

Deseuri menajere 110.060 102.352 100.870 104.713 

Deseuri similare 17.080 20.358 21.180 14.579 

Deseuri din piete 3.410 3.460 418 1.213 

Deseuri din Darcuri 2.269 2.205 1.843 2.582 

si gradini 

Deseuri stradale 

TOTAL 	Deeuri 

municipale 

colectate 

Deeuri generate si 
necolectate 

TOTAL 	deeuri 

municipale 

generate 

Indicator generare, 
ka/lor/an 

4.701 3.545 3.117 3.352 3.262 2.856 

137.520 131.920 127.428 126.342 130.605 127.754 

8.937 5.955 1.969 1.716 1.383 1.037 

146.457 137.875 129.397 128.055 131.988 128.791 

274 260 245 244 254 250 

Sursa: APM Galati (cantitatea de deşeuri generată  şi necolectată  a fost estimată  folosind indicatorii 

de generare: 0,9 kg/loc/zi în mediul urban şi 0,4 kg/loc/zi în mediul rural si pe baza UAT-urilor care 

nu au încheiate contracte de salubrizare) 

,( 	 \ 
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Notă : cantiţăţ iie prezentate în tabelul 3-7 nu inciud deeurile municipale 
colectate de către operatorii de salubrizare din alte jude ţe sau neautorizaţ i si 
care nu au raportat date la APM 

Din datele de mai sus se observ ă  o tendinţă  descresc ă toate a cantit ăţ ilor de deeuri 

municipale colectate, de circa 8% în anul 2017 fa ţă  de anul 2012 (cu o mică  cretere în 

anii 2016 faţă  de anul precedent). 

Aa cum se observă  din figura de mai jos, structura deeurilor municipale este relativ 

constanta în perioada analizat ă . Astfel, din total deeuri municipale, 78-82% reprezint ă  
deeuri menajere, 12 - 17% deeuri simiiare (generate de operatorii economici si 

institu ţ ii) si 4 - 8% sunt deeuri din servicii publice. 

Figura 2-10: Structura deeurilor municipale, 2010-2017 

120 

100 ••• 

/ 

40 

20 

0 
2012 2013 2014 	2015 	2016 2017 

Deeuri menajere 	lu Deeuri similare 	Deseuri din servici publice 

Sursa: Procente determinate pe baza tabel 4.1 pentru anii 2012-2016, si pe baza datelor din RSM 
pentru anii 2010 şi 2011 

B. Deficienţe identificate în datele furnizate de APM pe baza datelor raportate de 
operatorîi de salubrizare 

Datele prezentate în tabelul 3.7 au fost analizate în raport cu: 

• Evoluţia deşeurilor municipale generate ş i în raport cu evolu ţia PIB pentru jude ţul 

Ga l aţ i, 

• Evoluţia indicatorului de generare de şeuri municipale exprimat în kg/an în raport 

cu indicatorul de generare la nivel national ş i UE 28, 
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• Varia ţia indicatorului de generare de şeuri menajere exprimat în kg/loc/an la nivel 

de UAT, 

Evolu ţ ia ratei de colectare a de şeurilor în raport cu cantitatea colectat ă . 

În continuare sunt eviden ţ iate rezultatelor tuturor aspectelor prezentate mai sus. 

Evoluţia deşeurilor rnuniciDale cienerate ş i în raDort cu evolu ţ ia PIB pentru judeţul Galaţ i 

În figura urm ă toare este prezentat ă  evolu ţia cantităţ ii totale de deeuri municipale 

colectate în perioada 2012-2015 comparativ cu varia ţ ia PIB. 

Figura 2-11: De şeuri municipale generate şi PIB în jude ţ  Gala ţi, 2012-2015 

148000 13000 

144000 
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o 
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116000 10500 
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An 

—Deseuri municipale generae 	PB 

Sursa: INS (pentru PIB), APM Gala ţi (pentru deşeuri municipale) 

Se poate observa c ă  deşeurile municipale scad cu cca. 8% din 2012 în 2015, cea mai 

drastică  scădere fiind în anul 2014. Aceast ă  evoluţie este în contrast cu evolu ţia PIB-ul, 

care în acea ş i perioada cre şte cu 10%, valoarea maxim ă  fiind în anul 2014. 

Astfel se aprecieaz ă  că  deeurile municipale estimate a fi generate în jude ţul 

Galaţ i au fost subestimate in raportarile transmise. 

Evolu ţia indicatorului cie Qenerare de şeuri municipale exDrimat în kci/aniloc în raDort cu 

indicatorul de generare la nivel national ş i UE 28 

Din graficul de mai jos se observ ă  că  indicatorul pentru jude ţul Gala ţ  ste:sirnitaccu cel la 

nivel national, ambii fiind îns ă  la jumătatea mediei europene. 	• 	:. 
.f 	- 	 •-- . 	 S 	•• 

;; 	 - 	• 	•.• 	
\• 

i 	

•S 

Q- 
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Figura 2-12: Indicatori generare de şeuri municipale 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EU-28(kg/loc şia)1 498 485 477 479 481 482 

m. România(kg/locian)2 259 251 254 249 253 253 

.3udeţ Gaiaţi(kg/locian)3 337 274 250 245 244 251 

An 

EU-28 (kg/loc si an) 1 . România (kg/loc si an)2 	a Judet Galati (kg/loc si an)3 

Sursa: 	PNGD 

(Romania), 

EUROSTAT (EU 28), 

calcule consu/tant 

(Jud. Galaţi) 

După  cum este menţ ionat ş i în PNGD o explicaţ ie poate fi pe lâng ă  un 
consum mai mic inclusiv o subestimare a cantit ăţ ilor de deşeuri 
municipale estimate a fi generate. 

Variatia indicatorului de aenerare deseuri menaiere exDrimat în ka/loc/an la nivel 

deUAT 

În mediu urban 

• în Municipiul Gala ţi a rezultat un indicator mediu de 0.85 kg/loc/an, 

• În localit ă tile Tecuci, Tg. Bujor si Bereti a rezultat un indicator mediu de 1.1 

kg/loc. Însă , această  cantitate cuprinde inclusiv de şeurile din similare ş i deşeurile 

din pieţe. 

În mediui rurai, din analiza cantit ăţilor de deeuri menajere si similare colectate la nivelul 

UAT-urilor cu serviciu de salurbrizare si pentru care s-au raportat date în anii 2016 si 

2017, a rezultat c ă  pentru mai mult de 50% din UAT-uri, indicatorul de generare a fost 

mai mic de 0.20 kg/loc/zi, în unele cazuri cu valori cuprinse în intervalul de 0.01-0.08 

kg/loc/zi. Aceaste valori sunt extrem de mici comparativ cu media na ţ ional ă  (0,36 

kg/loc/zi, conform PNGD). Pentru circa 40% din UAT-uri, indicatorul de generare deeuri 

menajere a fost în jur de 0.32 kg/loc/zi în timp ce pentru mai putin de 10 0/o din acestea, 

indicatorul a fost de circa 0,63 kg/loc/zi. 

Din analiza datelor s-a observat c ă  în acele UAT-uri cu un indicatorde generare foarte 

scăzut, echipamentele de colectare erau de asemenea intr-un nu r(- dis de unde se 

poate aprecia c ă  o parte din deşeurtle generate nu au fost coleat - , 	- 	,- 	•-••-- 
\ ţ  

•i • S \ 

-: 
\ 
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Evoluţia ratei de coiectare a deseurilor 

Conform datelor prezentate în RSM 2016 întocmit de APM Gala ţ i, începând cu anul 2013 

rata de conectare Ia serviciului de saiubrizare în mediul urban este de 100%. 

În mediul rural rata de conectare a fost de 81% în anul 2012 si a crescut pân ă  la 96% în 

anul 2017. Aceste procente sunt calculate pe baza contractelor de salubrizare existente la 

nivel de UATfă ră  a ţ ine seama dacă  întreaga popula ţie sau dacă  agen ţ ii economici/institu ţ ii 

sunt deservi ţi de că tre acetia. Mai multe informa ţii privind localităţ ile care sunt deservite 

de servicii de salurbizare sunt prezentate în sec ţ iunea 3.3.7. 

Având în vedere c ă  rata de acoperire cu servicii de salubrizare în mediul urban s-a 

men ţinut la 100%, în tabelul de mai jos, pentru o mai buna reprezentare, a fost 

eviden ţiată  evoluţia ratei de salubrizare din mediul rural comparativ cu evolu ţia deşeurilor 

municipale raportate a fi colectate în mediul rural. 

Figura 2-13: Evolu ţ ia ratei cle conectare la serviciul de salubrizareîn mediul ruralîn raport 

cu evolu ţia deeurilor municipale colectate în mediul rural 2 , 2012-2017 
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Sursa: 1: pentru perioada 2012-2015 pe baza datelor furnizate de APM iar pentru perioada 2016- 

201 7 pe baza contractelor de salubrizare puse la disozi ţie de UA T-uri 

2: informa ţii furnizate de APM pe baza chestionarelor MUN completate de operatorii de salubrizare 

Se poate observa c ă  în perioada 2015 - 2017 rata de conectare la serviciul de salubrizare 

în mediul rural crete în timp ce cantitatea de deseuri colectat ă  scade. În anul 2017, 

diferen ţa este mai mare de 30% iar acest lucru poate fi explicat prin faptul c ă : 

• în iulie 2017 depozitul Tecuci a sistat depozitarea, 

• după  închiderea depozitului Tecuci, nu toate UAT-urile aworariittransportul 

deseurilor în alte judete pentru eliminare iar pe de alt ă  parte începând cu aceast ă  
I 	 \. 

dată  localită tile sunt deservite de operatori de salubrizare car 	uizportz ă  date 

la APM Galaţ i.  

-.-: 

\ 
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• la nivel jude ţului, s-au identificat solu ţ ii de depozitare la începutul anului 2018, 

data la care Prim ă ria Municipiului Gala ţi a aprobat( prin Hot ă rârea nr. 285 din 

15.05.2018), depozitarea 	pe perioada determinat ă , a deeurilor municipale 

colectate de pe raza jude ţului Galaţi (detalii în secţiunea 3.3.5.5 Depozitare). 

prin urmare se apreciază  că  populaţ ia conectată  Ia servicii la serviciile de 

salubrizare sau popula ţia pentru care se raporteaz ă  date la APM a scăzut în anul 

2017 în ciuda faptului că  96% din UAT-uri au încheiate contracte de salubrizare. 

Considerând un indicator de generare deeuri menajere si similare de 0,40 kg/loc/an în 

mediul rural si având în vedere cantitatea raportat ă  a fi colectat ă  în anul 2017 în mediul 

rural (14.309 tone) rezult ă  o rată  de acoperire de 50 0/o. După  cum am men ţ ionat mai sus, 

diferenţa este reprezentat ă  de cantităţi colectate dar care nu au fost raportate la APM 

i/sau cantit ăţ i generate si necolectate. 

C. Deseuri reciclabile preluate de colectorii autoriza ţ i în perioada 2012-2016, 

conform datelor furnizate de APM pe baza chestionarelor COL-TRAT 

APM Galati a furnizat chestionarele COL/TRAT transmise de colectori/valorificatori 

ambalaje municipale pentru perioada 2012-2016. 

Din analiza chestionarelor a rezultat c ă  deeurile reciclabile având codurile 15 si 20 au fost 

preluate din 3 surse, si anume: 

• de la generatorii de deeuri, 

• de la colectori si 
• de la persoane fizice. 

În tabelul urm ă tor sunt prezentate cantit ăţile de deeuri reciclabile raportate a fi colectate 

de la popula ţie. 

Tabel 2-9: Deeuri reciciabile preluate de colectori/vaiorificatori de la persoane fizice 

	

2012 2013 2014 	2015 2016 

Deseuri reciclabile (cod 3.590 	3.088 	4.307 	6.557 	3.955 

20 si 15) preluate de la 

persoane fizicie 

Sursa: chestionare COL/TRAT furnizate de APM 
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D. Estîmarea cantîtătii de deseuri municipale generate în jude ţul Galaţ i în anul 

2017 (anul de referin ţă  pentru prognoză ) 

Din analiza prezentat ă  Ia punctele A, B si C rezultă  că  pe lâng ă  cantităţile de deeuri 

municipale colectate de operatorii de salurbrizare si raportate la APM în baza 

chestionarelor MUN/TRAT, în anul 2017 s-a mai generat: 

• o cantitate de circa 4.000 tone deeurile municipale reciclabile, predat ă  de 

popuia ţie direct către reciclatori. Pentru anul 2017 nu exist ă  disponibile 

chestionarele COL/TRAT, cantitatea a fost estimat ă  având în vedere raport ă rile din 

anii precedenti, 

• în mediul rural, dup ă  cum am eviden ţiat la punctul B, num ă rul UAT-urilor cu 

contracte de salubrizare a crescut în timp ce cantitatea de deseuri colectat ă  a 

scăzut. Din analiza cantit ăţilor raportate de fiecare operator de salurbizare a. 

rezultat un indicator de generare deeuri menajere si similare de 0,4 kg/loc/zi. 

Considerând acest indicator (0,4 kg/loc/zi) si având în vedere cantitatea raportat ă  
a fi colectat ă  în anul 2017 în mediul rural (14.309 tone) rezult ă  o rată  de colectare 

de 50%. Diferen ţa de 18.649 tone este reprezentat ă  de cantităţ i colectate dar care 

nu au fost raportate la APM si de cantităţi generate si necolectate. 

Având în vedere aspectele prezentate mai sus, în tabelul urm ător sunt prezentate 

deşeurile municipale estimate a se fi generat în jude ţul Gala ţi în anul 2017. 

Tabel 2-10: De şeuri municipale generate în anul 2017, tone 

JUDET GALATI Urban Rurai Total 

Deseuri menajere 89.842 13.194 103.036 

Deseuri similare 17.067 1.115 18.182 

Deseuri din gradini si parcuri 3.084 0 3.084 

Deseuri din piete 596 0 596 

Deseuri stradale 2.856 0 2.856 

Total deeuri municipale 113.445 14.309 127.754 
generate si colectate de 
către 	operată rii 	de 
salubrizare 

Deeuri reciclabile generate 4.000 0 4.000 
de că tre popula ţ ie si predare 
direct reciclatorilor 

Deeuri menajere generate 0 18.649 18.649 
i neraportate/necolectate 

TOTAL 	 deseuri 117..445 32.958 150.403 
municipale generate 

Sursa: date APM pe baza chestionare MUN si COL/TRAT şi ipoteze consultpentru  cantită i 

generate si neraportate/necolectate 

: 	• \ 
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2.9.2 	Compoziţ ia deşeurilor municipale 
La nivelul jude ţului compozi ţia deşeurilor s-a determinat doar pentru Municipiul Gala ţi, în 

anul 2014. În cadrul unui proiect pilot, Serviciul Public Ecosal a analizat compozi ţ ia 

deeurilor menajere ş i similare colectate de pe raza municipiului Gala ţi, pe tip de material 

Analiza s-a realizat pe probe de 500 kg preluate din 3 zone diferite si anume: 

• Zona 1 - zona centralà a Municipiul Gala ţ i, 

• Zona 2 - zona dintre centrul si periferia Municipiului Gala ţ i, 

• Zona 3 - periferia Municipiului Gala ţ i. 

Rezultatele acestor analize sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

Tabel 2-11: Compozi ţia deşeurilor menajere ş i similare în municipiul Gala ţ i 

Material Zona 1 Zona 2 Zona 3 Medie 

kg % kg % kg % % 

Biodeşeuri 314 63 324 64,8 346 69,2 65,6 

Hârtie ş i 	57,8 11.5 55 10,9 51 10,2 10,9 

carton 

Sticlă  24,5 4,9 19 3,8 14 2,8 3,9 

Metale 4,35 0,8 4 0,8 4 0,8 0,8 

Plastic 43 8,1 45 9,1 51 10,2 9,2 

Textile 16 3 1 2 12 2,2 10 2,1 2,5 

AlteJe 41,7 8,3 41 8,3 24 4,7 7,1 

5 

TOTAL 	 500 	100 
	

500 100 500 100 	100 

Sursa: SP Ecosal Galaţi 

Attele 

Flartie, carton, sticla, metle 

Figura 2-14: Compozi ţ ia 

zona 3 	zona 2 	
deşeurilor menajere în 

cele 	3 	zone 	din 
Zonal 	

Municipiul Gala ţ i,2014, 

% 



Material 

flR -,. 

11,7 	 9,2 	 9,2 

0,9 2,5 	 2,5 

2,2 	 0 	 2,2 

0,9 	 0 	 0 r 9 

6,7 	 71 	 4,0 

100 	 100 

Se observă  că  ponderea biodeşeurilor creşte cu 6% în zona 3 în compara ţ ie cu restul 

zonelor, în timp ce ponderea de şeurilor reciclabile (hartie, carton, sticl ă  ş i metal) scade, 
însă  într-o m ăsură  mai mică , cu 1,3 0/o. 

Acest lucru se poate explica prin faptul c ă  la periferia Municipiului Gala ţ i se reg ăsesc în 

principal zone cu case unde, pe de o parte consumul de produse ambalate se apreciaz ă  a 

fi mai redus comparativ cu zonele cu blocuri, iar pe de alt ă  parte ca urmare a valorific ă rii 

energetice a de şeurilor de hârtie ş i carton. Excep ţia o reprezintă  deşeurile de plastic a 

că ror pondere cre şte, probabil tocmai din cauza c ă  nu poate fi valorificat energetic. 

Compozi ţ ia deeurilor din zona 3 se estimeaz ă  a fi similară  cu compozi ţia deeurilor din 

mediul rural. De asemenea, având în vedere c ă  ponderea deeurilor din mediu rural 

reprezint ă  25% din întreaga cantitate generat ă , extrapoland de la graficul si tabelul de 

mai sus s-a considerat c ă  media compozi ţie deşeurilor menajere ş i similare pentru cele 

trei zone este reprezentativ ă  pentru întreg jude ţul. 

Comparând aceste rezultate cu compozi ţ ia la nivel na ţ ional prezentat ă  în PNGD, valorile 

sunt comparabile. Având în vedere c ă  în compozi ţia furnizată  de SP Ecosal nu s-au realizat 

determin ă ri pentru deşeurile din lemn ş i voluminoase, valorile au fost preluate din 

compozi ţia la nivel na ţional. 

Tabel 2-12: Compozi ţia deşeurilor menajere ş i simiiare la nivel na ţional ş i judeţean 

, 
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Compozi ţia deşeurilor din pieţe, parcuri ş i gră dini ş i deşeuri stradale a fost 
preluată  din PNGD, respectiv 

• compoziţ ie deeurilor din parcuri si gr ădini, fracţ ia predominant ă  este 
reprezentat ă  de biodeseuri - în perioada analizat ă  procentul variaz ă  între 83,4 0/o 
i 99,8% cu o medie de 93%. Restul pân ă  Ia 100% sunt alte deeuri, 

• DeeuriIe din pieţe cuprind în proporţie de circa 70 11/o biodeeuri, restul fiind 

reprezentat în cea mai mare parte de deeuri reciclabile (hârtiejcarton, plastic, 

sticl ă  si într-o mai mică  măsură  metal), 

• Deseurile stradale conţin o cantitate mai mic ă  de biodeeuri (în medie 60%), 

restul fiind reprezentat în cea mai mare parte de deeuri reciclabile (hârtie/carton, 

plastic, sticl ă  si într-o mai mică  m ăsură  metal). 

2.9.3 	Infrastructura existent ă  pentru gestionarea deeurilor municipale 

2.9.31 Proiecte implementate 

Infrastructura pentru gestionarea deeurilor în jude ţul Gala ţi cuprinde: 

Instalaţ ii pentru tratarea deeurilor:2 statii sortare si 2 compostare si 

• Instala ţ ii pentru eliminarea deeurilor: 2 depozite de deeuri 

nepericuloase. 

Instala ţiile de deeuri sunt fie investi ţ ii realizate prin fonduri europene (programele ISPA 

i Phare) fie investi ţii realizate prin sursele proprii ale autorit ăţ ilor publice locale. 

În tabelui de mai jos sunt prezentate instala ţ iile  de deeuri existente în jude ţ  la nivelul 

anului 2018. 

Tabel 2-13: Instala ţii de deeuri existente în jude ţ  Gala ţ i în anul 2018 

Denumire instala ţie 	 Anul punerii în Capacitate 	Sursa 
	

de 

funcţiune 	 proiectată 	finantare 

Sta ţie 	sortare 	Galaţi 2012 	 6.000 t/an un ISPA 

(investi ţie ISPA) 	 schimb 

Dou ă  puncte verzi pentru 2012 

stocarea 	 deeurilor 

voluminoase, 	menajere 

periculoase, DEEE si deeuri 

din construcţ ii si demolă ri 

Sta ţie 	sortare 	Tecuci Nu este în operare - 

(investi ţie Phare CES) 

Sta ţie compostare Galati 2012 	 10.000 t/an 

(investi ţie ISPA) 
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Denumire instala ţ ie 	 Anul punerii în Capacitate 

funcţiune 	 proiectată  

Sta ţie de compostare Tg. 2013 	 1.000 t/an 

Bujor (investitie Phare CES) Sta ţia nu mai 

funcţionează  din 

2014 

Depozit conform deeuri 2011 
	

920.000 	m 3 
 

IS PA 

nepericuloase Tirigina (prima 
	

(celula 1) 

celulă ) 

Depozit neconform pentru 1950- iulie 2017 	Nu este cazul 
	

Prim ă ria 

deeuri nepericuloase Tecuci 
	

Tecu ci 

Sursa: APM Ga/aţi, Aplicaţiile de Finanţare ale proiectelor 

PROIECT ISPA 

Denumire roiect: Sistem Integrat de Management al DeseurUor Solide in Municipiul 

Gala ţi si împrejurimi, Jude ţul Gala ţi, România 

Sursa de finan ţare: Programul ISPA 

Valoarea investitiilor: 23.000.000 Euro 

Beneficiar: Prim ă ria Municipiului Gala ţ i 

Investitii realizate pri n roiect: 

Închiderea depozitului neconform de la Tirighina; 

• Construirea celulei 1 a noului depozit conform de la Tirighina, cu o capacitate de 

920.000 m 3 ; 

• Construirea unei sta ţii de sortare (6.000 t/an/ 1 schimb), 

• Construirea unei sta ţii de compostare (10.000 t/an/1 schimb); 

• Realizarea a dou ă  puncte verzi pentru stocarea deseurilor menajere periculoase si 

a deseurilor uscate, reciclabile; 

• Echipamente de colectare si transport, respectiv: 

o 1.220 containere de 1,1 m 3 , din care: 692 pentru colectarea separat ă  a 

deeurilor reciclabile (plastic, sticl ă  si hârtie/carton), 176 pentru deeuri 

verzi si 352 buc pentru deeuri din construc ţ ii si desfinţă ri si deeuri 

vol u mi noase, 

o 4 de vehicule de colectare. 

Sistemul a devenit operational la sfâritului anuiui 2011 o dat ă  cu intrarea în operare a 

instala ţiilor de deeuri. Toate investi ţ iile realizate prin proiectul ISPA sunt operate sub 

forma gestiunii directe de SERVICIUL PUBLIC ECOSAL, care est iaţ în cadrul 

Prim ă riei Galati 
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Proiectele PHARE CES 

În judeţul Galati au fost implementate mai multe proiecte finan ţate prin programul PHARE 
CES, ş i anume: 

i. În fvlunicipiul Tecuci proiectul PHARE RO 2004/016-772.04.0L04.Oi.Oi.i7 
Vaiorificare deseuri menajere - Platfoi -ma de compostare, stâtie de sortare si 

transfer 

Sursa de finan ţare: Phare CES 2004 

Valoarea investi ţ iilor: 979.785 Euro 

Beneficiar: Prim ă ria Municipiului Tecuci 

Investiti i realizate iri n iroiect: 

O sta ţie de sortare, 

• Echipamente pentru colectarea si transportul deeurilor respectiv: 340 containere 

de 1,1 m 3  pentru deseurile reciclabile si 2.727 pubele de 120 l pentru de şeurile în 

amestec. 

2. Denumire proiect ,,Sta ţ ie de compostare a deeurilor din Tg. Bujor, Judetul Gala ţ i 

Sursa de finan ţare: Phare CES 2004 

Valoarea investi ţ iilor: 901.164 Euro 

Beneficiar: Prim ă ria Municipiului Tg. Bujor 

Investi ţii: o staţ ie de compostare cu o capacitate de 1.000 t/an 

3. Denumire proiect Colectarea si transportul deeurilor din Oraul Tg. Bujor 

Sursa de finantare: Phare CES 2006 

Valoarea investitiilor: 378.378 Euro 

Beneficiar: Prim ă ria Municipiului Tg. Bujor 

Investi ţii: echipamente de colectare si transport respective 32 containere de 1.100 

m3 pentru deeurile reciclabile, 800 pubele de 120 l pentru de şeuri reziduale si 1 

autocompactor 

4. Denumire proiect ,,Imbunatatirea colectarii si transportului deseurilor in comuna 

Ivesti, judetul Galati 

Sursa de finantare: Phare CES 2004 

Valoarea investi ţ iilor: 398.634 Euro 

Beneficiar: Comuna Ivesti 

Investitii echipamente de colectare si transport deseuri respectiv 42 cont-aiiiere ce 

1,1 m 3  pentru deseuri reciclabile, 2.700 pubele pentru deseuri în amstec, 

autocompactor de 16m3 Si  1 încă rcă tor frontal 

....! 	: Ş  
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5. Oenumire proiect ,,Imbunatatirea colectarii si transportului deseurilor in comuna 

Bă l ă eti, judetul Galati 

Sursa de finan ţare: Phare CES 2006 

Valoarea investitiilor: 411.000 Euro 

Beneficiar: Comuna B ă l ăşeşti 

Investi ţ ii: echipamente de colectare si transport deeuri respectiv: 36 containere de 

1,1 m 3  pentru deeuri reciclabile, 1.500 pubele pentru deeuri în amestec, 1 

autocompactor de 16m3 Si  1 încă rcător frontal. 

6. Denumire proiect ,,Colectarea si transportul deseurilor municipale din Comuna Schela, 

judetul Galati 

Sursa de finan ţare: Phare CES 2006 

Valoarea investi ţ iilor: 648.300 Euro 

Beneficiar: Comuna Schela 

Investitii: echipamente de colectare si transport deeuri respectiv: 125 containere de 

1,1 m 3  pentru deseuri reciclabile, 1.400 pubele pentru deeuri în amestec si 1 

autocompactor de 16m 3  

7. Denumire proiect ,,Colectarea si transportul deseurilor municipale din Comuna 

Folteti, judetul Gala ţ i 

Sursa de finan ţare: Phare CES 2006 

Valoarea investi ţ iilor: 648.300 Euro 

Beneficiar: Comuna Foltesti 

Rezultat: echipamente de colectare si transport deeuri respective 125 containere 

pentru deseuri reciclabiie si 1.400 pubele pentru deseuri reziduale, 2 

autocompactoare, 2 prese, 1 înc ă rcă tor-desc ă rcă tor si 2 motostivuitoare. 

Din analiza gestion ă rii deeurilor în Iocalit ăţile beneficiare de fonduri ISPA/Phare în anul 

2018, a rezulat c ă  doar investi ţ iile realizate prin programul ISPA în Municipiul Gala ţ i 

functioneaz ă  în conformitate cu obiectivele pentru care au fost prev ăzute. După  cum am 

eviden ţ iat în tabelul 3-12 sta ţia de compostare Tg. Bujor si sta ţia de sortare Tecuci nu 

sunt funcţionale iar colectarea separat ă  a deeurilor nu se realizeaz ă  în localităţ ile 

beneficiare de echipamente de colectate si transport. 

Pe harta urm ă toare sunt eviden ţ iate unităţ ile administrativ teritoriale care au beneficiat 

de investi ţ ii prin programele ISPA ş i PHARE ş i instala ţiile de tratare a de şeurilor realizate. 

\ 
c_ 

/ 

\\ 
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Figura 2-15: Infrastructura existentâ în sectorul de şeurilor 
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În continuare este descris ă  infrastructura existen ţă  în judeţul Gala ţi pentru fiecare 

componentă  a sistemului de gestionare a de şeurilor. 

2.9.3.2 Colectare ş i transport 

Colectarea ş i transportul deşeurilor menajere ş i similare 

În prezent, colectarea de şeurilor menajere ş i similare se face preponderent în amestec. 

Acest lucru este rezultatul cantit ăţ ilor mici de de şeuri reciclabile colectate separat la nivel 

judeţean. În continuare este prezentat sistemul de colectare a de şeurilor menajere ş i 

similare ta nivelul lecă rei localităţ i urbane ş i în mediul rural. 

Municipiul Gala ţ i 

La momentul elaboră rii studiului de fezabilitate, în Municipiul Gala ţi, colectarea de şeurilor 

menajere se realizeaza în patru frac ţii astfel: 

• Deeurile în amestec: 

• În zona blocurilor sunt colectate prin aport voluntar în puncte de colectare 

stradal ă . Conform datelor furnizate de Ecosal, în anul 2018 au fost raportate 

329 puncte de colectare si 1.433 containere de 1.100 l, 

• În zona caselor, colectare din poart ă  în poartă  în pubele de 120 l, 

• Pentru transportul deeurilor reziduale Ecosal de ţine 31 de vehicule cu un 

volum cuprins între 6-12 m 3 . Mainile au fost achizi ţ ionate în perioada 2003 

- 2018 (26% fiind achizi ţionate înainte de anul 2010, deci au o vechime 

mai mare de 8 ani). 

• Deşeurile reciclabile colectate pe 3 frac ţii (hârtie/carton, metal/plastic si sticl ă ): 

• În zona blocurilor sunt colectate prin aport voluntar în puncte de colectare 

stradal ă  situate pe acelai amplasament sau în vecin ătatea punctelor de 

colectare deseuri reziduale. Sunt colectate separat pe trei frac ţ ii 

(hartie/carton, plastic/metal ş i sticl ă ) în containere tip igloo cu o capacitate 

de 2,5 m 3 . Conform informa ţiilor primite de la Ecosal, in Municipiul Gala ţ i în 

prezent sunt disponibi!e 170 de puncte de colectare pentru de şeurile 

reciclabile, fiecare punct fiind dotat cu câte 3 igloo-uri ( unul pentru 

hârtie/carton, unul pentru plastic/metal si unul pentru sticl ă . 

• În zona caselor colectarea de şeurilor reciclabile se face prin aport voluntar 

în punctele de colectare stradale situate în zona blocurilor, 

• Ecosal deţine 468 recipiente de tip igloo, 22 de containere tip plas ă  si 4 

masini de colectare, achizi ţionate prin proiectul ISPA în anul 2011. 

La momentul vizită rii amplasamentelor punctelor de colectare pentru de şeuri reciclabile, 

în aprilie 2017, o parte din igloo-uri erau vandalizate cu scopul recuper ă rii frauduloase a 

reciclabilelor. Astfel, o parte din de şeurile colectate separat nu se regasesc in fluxul 

deşeurilor raportate (dup ă  cum am precizat în secţiunea 3.3.4 punctul C). 

Deşeurile colectate separat de c ă tre ECOSAL sunt transportate la sta ţia de sortare Gala ţ i 

în vederea sort ă rii ş i valorifică rii materiale. 
rN Colectarea separat ă  a de şeurilor reciclabile similare ş i din pieţe nu este implementat ă . 

o 

/ 	\ 
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MuniciDiul Tecuci 

Prin proiectul Phare CES 2004 au fost achizi ţionate, echipamente pentru colectarea 

separat ă  a deşeurilor reciclabiie respectiv 340 containere de 1.100 litri ş i 2.727 pubele de 

1201. 

Însă  având în vedere c ă  sta ţ ia de sortare realizat ă  prin proiect nu a fost opera ţională , 

conform informa ţ iilor furnizate de reprezentan ţ ii municipiul Tecuci, confirmate cu ocazia 

vizitei pe teren de c ă tre Consultant, containerele /pubele dedicate colect ă rii separate a 

deşeurilor reciclabile au fost transformate în recipiente pentru de şeuri reziduale. 

La sfarsitului anului 2016, conform raport ă rilor operatorului de salubrizare c ă tre APM, 

pentru colectarea de şeurilor reziduale în Tecuci sunt distribuite 3.390 pubele de 120 l, 

4.201 pubele de 240 l ş i 310 containere de 1.100 l. 

Ta. Bujor 

Colectarea deşeurilor menajere ş i similare în localitatea Tg. Bujor se realizeaz ă  în amestec, 

colectarea fiind de tip ,,din poart ă  în poartă . 

Prin proiectul Phare CES au fost achizi ţionate 800 pubele de 120 l pentru de şeurile 

reziduale ş i 32 containere de 1.100 l pentru deşeurile reciclabile. La sfarsitului anului 2016, 

conform raport ă rilor operatorului de salubrizare c ă tre APM, existau 800 pubele de 120 l 

pentru de şeurile reziduale ş i 90 pubeie de 120 litri pentru de şeurile reciclabile. 

Beresti 

În localitatea Bere şti, deşeurile menajere ş i similare se realizeaz ă  exclusiv în amestec. 

Echipamentele de colectare si transport sunt puse la dispozi ţie de că tre operatorul de 

salubrizare. 

Mediul rural 

În mediul rural, colectarea se realizeaz ă  în amestec, colectarea fiind de tip ,,din poart ă  în 

poartă . 

Localităţ ile Iveşti, Bă l ăşeşti ş i Schela au beneficiat de echipamente de colectare ş i 

transport pentru colectarea de şeurilor reciclabile si în amestec , respectiv containere de 

1.100 l si pubele de 120 l. Cu toate acestea, sistemul de colectare separat ă  a deeurilor 

reciclabile nu este implementat. 

Colectarea ş i transportul deşeurilor menajere voluminoase ş i periculoase 

Sistemui de colectare pentru transportul deeurilor voluminoase si menajere periculoase 

în Municipiul Galaţi este prin aport voluntar în dou ă  puncte verzi de stocare temporar ă  

înfiin ţate în anul 2012 prin proiectul ISPA 

00 
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Foto: amplasament punct verde Gala ţ i 

 

Cele dou ă  puncte verzi sunt 

situate pe Drumul Viilor 1 în 

cartierul Micro 13 B si pe 

strada Etna. 

Amplasamentele sunt dotate cu 3 containere de 18 m 3 , cinci containere de 32 m 3  Si 2 

containere de tip pres ă . 

Însă  pe amplasamentul celor doua puncte verzi sunt stocate cu prec ădere deeuri din 

construcţ ii si demol ă ri si DEEE aduse în principal de operatori economici. Unul din motive 

îl reprezinta lipsa inform ă rii si contientiză rii populaţiei relativ la existenta si utilitatea celor 

dou ă  puncte. 

În restul jude ţului Gala ţi, deeurile voluminoase si menajere periculoase nu sunt colectate 

sepa rat. 

Colectarea deeurilor stradale, a deeurilor din pie ţe, parcuri si grădini 

In judeţul Gala ţi, serviciul de colectare a desurilor stradale, a deeurilor din pie ţe si a 

deeurilor din parcuri si grădini publice este prestat doar în mediul urban, astfel: 

. În Mun. Gala ţ i colectarea deeurilor verzi din parcuri si grădini este asigurat ă  de 

Administraţia Domeniului Public al Municipiului Gala ţi (ADP). ADP transport ă  
deeurile verzi colectate la sta ţia de compostare de la Tirighina si le pred ă  pe baza 

unui bon de cântar, f ă ră  a plă ti un tarif. În cazul în care ADP utilizeaz ă  compostul 

rezultat din sta ţia de compostare, pl ătete un tarif c ă tre ECOSAL. Colectarea 

deeurilor din pie ţe este asigurat ă  de Administra ţ ia Pieţelor Gala ţi. Deeurile din 

pieţe nu sunt colectate separat si sunt transportate direct la Depozitul de la 

Tirighina în vederea elimin ă rii. 

• În Mun. Tecuci serviciul de colectare a deeurilor verzi din parcuri si grădini este 

asigurat de societatea Administrarea Cimitirelor si a Spa ţiilor Verzi, conform 

contractului de delegare a gestiunii aprobat prin HCL nr. 38/28.02.2018. 

• În orasul Tg. Bujor, serviciul de colectare a desurilor stradale, a deeurilor din 

pieţe si a deeurilor din parcuri si grădini publice este prestat de Administra ţ ia 

Domeniului Public, un serviciu propriu organizat în cadrul prim 

\ - \ 
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În oraul Bereti, serviciul de colectare a desurilor stradaie, a deeurilor din pie ţe 

i a deeurilor din parcuri si grădini publice este prestat de Administra ţ ia 

Domeniului Public si Privat, un serviciu propriu organizat în cadrul prim ă riei. 

29.3.3 Sortare 

În judeţul Gala ţi există  dou ă  sta ţii de sortare pentru tratarea de şeurilor reciclabile 

colectate separat, respectiv: 

• Sta ţ ia de compostare Gala ţi, capacitate 6.000 t/an (realizat ă  prin fonduri ISPA), 

• Sta ţ ia de compostare Tecuci, capacitate 20.000 t/an (realizat ă  prin fonduri Phare 

CES). 

În continuare sunt descrise cele dou ă  sta ţ ii. 

Statia de sortare de sortare Galati 

Sta ţia, situată  pe acela ş i amplasament cu sta ţia de compostare, a intrat în operare în anul 

2012 ş i funcţionează  pe baza autoriza ţiei de mediu nr. 63/30.03.2012 valabil ă  pân ă  la 

data de 29.03.2022. Sta ţ ia este operat ă  de SP Ecosal. 

În conformitate cu informa ţ iile din autoriza ţie de mediu sta ţ ia de sortare are o capacitate 

de 6.000 t/an/1 schimb. Cu ocazia vizitelor pe amplasament, reprezentan ţii ECOSAL au 

men ţionat o capacitate mai mic ă  a sta ţiei de sortare îns ă  în documentele furnizate 

capacitatea sta ţiei este precizat ă  a fi de 6.000 t/an/1 schimb. 

Sta ţ ia de sortare se afl ă  în interiorul unei hale metalice în care sunt amplasate benzile 

transportoare, cabinele de sortare ş i presele de balotat materiale sortate. 

Linia de sortare este prev ă zută  cu 8 posturi ş i cuprinde: 

• Un buncă r - este de tipul unui canal prev ăzut cu ba şă  pentru colectarea levigatului 

ş i evacuarea acestuia cu o electropomp ă  în sistemul de canalizare intern. În 

interiorul acestui canal este montat ă  o bandă  orizontal ă  care va prelua de şeurile 

împinse cu ajutorul unui înc ă rcă tor frontal din zona de desc ă rcare spre band ă  

• Band ă  recep ţie deşeuri, 

• Banda transportatoare pentru sortare - preia de şeurile de pe banda de recep ţe 

canal ş i alimenteaz ă  banda de sortare, 

• Banda de sitare cu sistem de aspira ţ ie praf (ciclon), 

• Banda de sortare - aceasta este montat ă  într-o cabin ă  de sortare climatizat ă  ş i 

prevăzută  cu sistem de ventila ţie. Banda se sortare este prev ăzută  cu 8 posturi de 

sortare. Sortarea de şeurilor se face pe catgorii de de şeuri reciclabile în containere 

mobile prevăzute cu role. 
J) 

\\ 
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Linia de recepţ ie/sortare sticl ă  este prevăzută  cu: 

• Piatform ă  hidraulică  pentru basculare containere. De şeurile de sticl ă  sunt aduse 

intr-un container roll-on ş i amplasat deasupra platformei hidraulice ş i apoi 

basculate în bunc ă rul benzii înclinate cu recle ţ i 

Buncă r, 

Banda de alimentare înclinat ă  cu racleţ i, 

Band ă  de sortare sticl ă  prevăzută  cu 3 posturi, 

 

 

il 

  

Figura 2-16: Sta ţia de sortare Gala ţ i 

Linia de presare/procesare este compus ă  din presă  de balotare automat ă  ş i sistem de 

benzi transportoare de o parte ş i de alta a presei. 

Linia de procesare a de şeurilor din aluminiu - dozeie de aluminiu respectiv ambalajele din 

tabla de alumniu sunt desc ă rcate în bunc ă rul de aiimentare al benzii transportatoare al 

liniei de procesare a de şeurilor din aluminiu. Acestea sunt transportate cu ajutorul benzii 

cu racle ţi în cuva de alimentare a shrederului hidraulic de unde vor fi tocate ş i vor cădea 

gravita ţional printre val ţurile shrederului direct în containerul amplasat sub m ă runţitor. 

Tabel 2-14: Evolu ţ ia cantităţ ilor de deşeuri tratate în statia de sortare Galati 

	

2012 	2013 	2014 	2015 	2016 	2017 

Sta ţ ie sortare Galati (capacitate 6.000 t/an) 

	

Intră ri, tone 	413 	708 

	

Ieş iri reciclablie, tone 	303 

	

Reziduuri, tone 	110 	143 	199 	207 	235 	252 

Sursa: APM Galati pentru anii 2012-2016 şi sP Ecosal pentru 2017 

Din tabelul de mai sus, se poate observa o cre ştere considerabil ă  a cantităţ ilor de deeuri 

reciclabiie tratate în sta ţia de sortare raportat la anul 2012. Este de a şteptat ca o dată  Cu 

eficientizarea sistemului de colectare separat ă , intră rile în sta ţ ia de sortare s ă  crească  
progesiv. 
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Instalatie tratare de şeuri Tecuci 

Municipiul Tecuci a beneficiat de fonduri europene prin proiectul Phare CES 2004 pentru 

realizarea investi ţ iei Valorificare deseuri menajere - Platforma de compostare, 
statie de sortare si transfer, cod proiect RO 2004/016-772.04.01.04.01.01.17. 

Construcţ ia acestei instala ţii a fost finalizată  în anul 	2012, dotarile efective fiind 
urm ă toarele: 

• Presa verticala de balotat de şeuri; 

• Electrostivuitor; 

• Mă run ţ itor de sticl ă ; 

• Banda transportoare 2 buc; 

• Încă rcă tor frontal; 

• Platforma cânt ă rire; 

• Semiremorcă  autocompactoare; 

• Boxă  reciclare cu o latură  înclinată . 

Instala ţia nu a fost operat ă  niciodata din cauza nefunc ţ ionă rii ansamblului de echipamente 

achizi ţionate. În sta ţie au fost receptionate cantit ăţ i mici de deşeuri reciclabile (în medie 

20 tone pe an) în vederea pres ă rii ş i valorifică rii ulterioare. 

Figura 2-17: Imagine hala sta ţiei de sortare 

Tecuci 

În prezent Prim ă ria Tecuci are în desfăşurare un proiect de modernizare a sta ţ iei de 

sortare, respectiv ,,Modernizare utilaje sta ţie de sortare si transfer deeuri menajere 

propus a se realiza în municipiul Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr. 146C, jude ţul 
Gala ţi. Având în vedere lipsa capacit ăţ ilor de depozitare la nivelul jude ţului, în staţia de 
sortare vor fi tratate: 

• Deeuri reziduale pân ă  la punerea în operarea a viitoarei instala ţii de tratare 

mecano-biologică , respectiv anul 2023. Se estimeaz ă  o reducere astfel cu 

30 11/o a cantit ă tii de deseuri depozitate (ca urmare a valorific ă rii materiale si 

energetice a fractiei reciclabile), 

\ 
•i 
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Deeuri reciclabile colectat separat în parelel cu deeurile reziduale tratate 

în instala ţ ie. Din anul 2023, în sta ţie se vor trata exclusiv deeuri reciclabile 
colectate separat. 

În prezent, noua instala ţie de sortare este în curs de autorizare, data estimat ă  pentru 
punerea în funcţiune fiind anul 2019. 

2.9.3.4 Compostare 

În judeţul Gala ţ i există  dou ă  sta ţ ii de compostare la Gala ţ i ş i Tg. Bujor. 

Sta ţ ia de compostare Gaia ţ i 

Staţ ia de compostare este situat ă  pe acela ş i amplasament cu sta ţ ia de sortare ş i are o 
capacitate proiectat ă  de 10.000 tone/an. În prezent sta ţia de este operat ă  de Sp Ecosal 
în baza autoriza ţiei de mediu nr. 63/30.03.2012 valabil ă  pân ă  Ia data de 29.03.2022. 

În sta ţ ia de compostare sunt procesate de şeurile de natura vegetal ă  provenite din grădini, 
parcuri, spa ţii verzi provenite exclusiv din Municipiul Gala ţ i. 

etc 

Tehnica de compostare este denumit ă  compostare 

aerobă  în brazde. Linia de compostare are o 

platform ă  betonată , cu suprafa ţa de 6000 m 2  

acoperit ă  cu un acoperi ş  usor. Deşeurile colectate 

sunt mai întâi m ă run ţite într-un tocator ş i apoi 

a şezate în hala de compostare, în brazde cu 

înă lţimea de 1,5 m. Un utilaj specializat întoarce ş i 

umectează  periodic brazdele.Dup ă  o perioda de 

fermentare de aprox. 12-14 saptamani se ob ţ ine 

compostul care este folosit ca p ământ vegetal în 

zonele unde se amenajeaz ă  spa ţ ii verzi, pe taluze 

CO 

....... 
.. 

........... 
. 
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Sta ţie este dotat ă  cu urmatoarele 

echipamente: 

• Tocă tor de şeuri pentru compost, 

• Utiiaj de întors compostul, 

• Tambur de irigare, 

• Încă rcă tor frontal, 

• Sită  rotativă -ciur compost 

 

Figura 2-18: Sta ţ ia de compostare Gala ţ i 

În tabelul urm ător este prezentat ă  evolu ţia cantit ăţilor de deşeuri tratate în sta ţia de 
compostare Gala ţ i din primul an de funcţionare (2012) pân ă  în anul 2017. Preciz ăm că  în 
sta ţ ie au fost tratate exclusiv de şeuri din parcuri ş i grădini. 

Tabel 2-15: Evolu ţia cantităţ ilor de deşeuri tratate în sta ţ ia de compostare Gala ţ i 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Intrari 	1.360 1.845 1.843 1.442 2.044 2.640 

Compost 	600 850 1.330 1.375 1.546 1.638 

Reziduuri 	489 154 n.a 67 498 473 

Sursa:Pe baza chestionare/or TRAT, MUN 

Compostul rezultat în urma trat ă rii biologice este folosit ca p ământ vegetal în zonele din 

domeniul public din Municipiul Gala ţi unde se ameneajeaz ă  spa ţii verzi. Din analiza datelor 

se observă  anumite erori de raportare a fluxurilor, respectiv în anul 2016 intr ă rile ş i ieş irile 

sunt egale, iar în anul 2015 cantitatea de compost rezultat ă  reprezint ă  95% din input. 

În anul 2016, pe amplasamentul sta ţ iei de compostare si de sortare a fost pus ă  în 

funcţ iune o instala ţie de produs briche ţi de lemn, cu o capacitate de 7 tone/zi (600-700 

kg/oră ). 

Conform datelor furnizate de Ecosal, în anul 2016 nu s-au produs briche ţ i iar în anul 2017 

s-au produs 12,28 tone. 

ţ  

•. 
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Sta ţ ia de comDostare Tg. Bujor 

Sta ţia de compostare de la Tg. Bujor, construit ă  prin fonduri Phare CES 2004 a intrat în 

funcţ ionare în anui 2009. 

Capacitatea proiectat ă  a sta ţiei este de 1.000 t/an. Conform proiectului tehnic ş i a 

autoriza ţiei de mediu, sta ţ ia a fost prev ăzută  să  trateze de şeuri din parcuri ş i grădini, 

deşeuri menajere ş i similare în ametesc, de şeuri din pieţe, de şeuri stradale ş i n ă moluri de 

la sta ţia de epurare orăşenească . Conform fluxului estimat de deseuri în faza de planificare 

a proiectului ponderea n ă molurilor din capacitatea total ă  a sta ţ iei este de 60 11/o. 

Principalele dotă ri ale sta ţ iei sunt: 

• Hal ă  de compostare cu suprafa ţă  betonat ă  de 1.134 m, 

• Cantar rutier tip bascul ă , 

• Sta ţie de tratare levigat compus ă  din bazin de levigat cu capacitatea de 40 m3 ş i 

sta ţ ia de epurare de tip monobloc cu capacitatea de 4 m3/zi, 

• Separator de produse petroliere 

• Benzi transportoare 

• Separator de metale 

• Sită  rotativă  (ciur rotativ) 

• Utilaj pentru întoarcerea compostului echipat cu şenile din cauciuc pentru 

întoarcerea compostului, cu rotor central pentru întoarcerea compostului ş i 

echipament hidraulic de ghidare. Capacitate întoarecere minim 1.200 mc/h 

• Încă rcător frontal pe pneuri 

• Tocător de crengi cu o capacitate de 15 mc/h 

• Presă  de balotat 

: 

...... 

Figura 2-19: Poze sta ţia de compostare Tg. Bujor 
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Însă  începând cu anul 2014 sta ţ ia de compostare a fost închis ă  ca urmare a defect ă rii 
utilajelor specifice com post ă ri i (întorcă tor, tocă tor, sită  rotativă ). 

Cantităţile de deşeuri tratare în sta ţie în perioada 2011-2013 sunt prezentate în tabelul 
de mai jos. 

Tabel 2-16: Cantitatea tratate în sta ţ ia de compostare Tg. Bujor, 2011-2013 

Sursa: APM Gala ţ i 

2.9.3.5 Depozitare 
În prezent în jude ţul Gala ţ i există  un singur depozit conform în func ţionare, Tirighina, care 

deserveşte Municipiului Gala ţ i ş i comunele limitrofe (Branistea, Smardan, Sendreni, 

Tulucesti si Vanatori). 

Depozitul neconform de la Tecuci, conform legisla ţiei, a sistat depozitarea în iulie 2017. 

În anul 2017, după  închiderea depozitului Tecuci, deeurile municipale colectate din jude ţ  
(mai pu ţin localităţile deservite de depozitul Tirighina) au fost eliminate la depozitul 

Muchea (operat de TRACON) din jude ţul Bră ila. 

La sfâritului anului 2017 s-a încheiat un acord între CJ Vaslui si CJ Galaţi în vederea 

depozită rii deeurilor din jude ţul Gala ţi la depozitul conform de la Roiesti, jude ţ  Vasiui. 

Astfel, la contractul nr. 16.452/19.12.2017 privind Delegarea gestiunii serviciului de 

salubrizare a jude ţului Vasluiîncheiat între CJ Vaslui si S.C. Romprest Energy SRL, a fost 

completat de un act adi ţional care prevede la art 4, punctul c) acceptarea spre depozitare 

a deseurilor care provin din jude ţul Galaţ i se va face doar temporar pe depozitul Ro şieti 

- durată  stipulată  în cadrul contractului încheiat între operatorul Depozitului si operatorii 

de colectare si transport deeuri de pe raza jude ţului Gala ţi este de 1 an de la data intr ă rii 

în vigoare a acestuia. Îns ă , durata poate fi prelungit ă  doar în condi ţiile în care CJ Gala ţ i 

face dovada necesit ăţ ii prelungiri accept ă rii deeurilor de depozitul CMID - Roieti, Cu 

acceptul Delegatarului. 

De asemenea, la începutul anului 2018, Prim ă ria Municipiului Gala ţi a aprobat Hot ă rârea 

nr. 285 din 15.05.2018 privind aprobarea depozit ă rii, pe perioada determinat ă , a 

deseurilor municipale colectate de pe raza jude ţului Galaţi. Această  hotă Fâre.prevede la 

art.1 acceptarea la depozitul ecologic de deeuri nepericuloase.Ti ţighina ăş eurilor,  

colectate de pe raza judetului Galati, pân ă  la demararea activit ă tii depozÎtiTuîonforr din 

comuna Roieti, judeţ  Vaslui, dar nu mai târziu de moménti17 ingeriia75°/din 

.\ 
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capacitatea proiectat ă  a celulei în exploatare din cadrul Depozitului ecologic Tirighina. 

Astfel, în baza acestui acord, în perioada iunie-septembrie 2018 au fost depozitate la 

depozitul Tirighina deeuri colectate de pe raza jude ţului Gala ţ i. 

Începând cu 25 septembrie 2018 deeurile colectate din jude ţul Gala ţi au început a fi 
depozitate la depozitul Roiesti, jude ţul Vaslui. 

În continuare este descris depozitul conform Tirighina precum ş i depozitut neconform de 
la Tecuci. 

Depozit conform Tirighina 

Depozitul conform tipul ,,b de la Tirighina (Gala ţi) a fost construit prin fonduri ISPA intrând 

în operare în anul 2011. În prezent, depozitul este operat de S.C. Serviciul Public Ecosat 

Gala ţi S.A.. Mai multe informa ţ ii privind operatorul sunt incluse in Raportul institutional 

(Vol. IV.1). 

Depozitul este operat în baza autoriza ţiei integrate de mediu nr. 2/12.06.2014 vatabil ă  
pân ă  la 11.06.2024. 

În conformitate cu informa ţ iile din Memorandut de Finan ţare, depozitul a fost prev ăzut cu 

4 celule cu o suprafa ţă  total ă  de aproximativ 18 ha, din care, prin proiectul ISPA, s-a 

construit doar prima celul ă  cu o capacitate de aproximativ 920.000 m 3  şi o suprafaţă  
ocupată  de 6.5 ha. În Memorandum este precizat c ă  realizarea celulei 2 va depinde îns ă  
de încheierea unui contract cu compania local ă  Electrica pentru înlocuirea stâlpilor de 

înaltă  tensiune afla ţi pe amplasament. Aceast ă  înlocuire a fost identificat ă  ca prelungire a 

timpului estimat de func ţionare a depozitului. 

Prim celul ă  a depozitului, aflată  în funcţionare din noiembrie 2011, este prev ăzută  cu un 

sistem de impermeabilizare a bazei depozitului (strat argil ă , geomembrană , geotextil, 

strat drenant) precum ş i cu un sistem de colectare ş i epurare a levigatului produs în 

corpului depozitului, în conformitate cu legisla ţia în vigoare. De asemenea, celula 1 este 

proiectată  cu un sistem de colectare a gazului. În prezent este colectat exclusiv gazul 

rezultat de la depozitul vechi (depozit neconform inchis în anul 2011-2012), puţurile  de 

colectare gaz fiind conectate la sta ţ ia central ă  de ardere unde are loc decondesanrea ş i 

arderea ulterioar ă  a acestuia. 

Caracteristicile depozitului Tirghina sunt prezentate în tabelul urm ă tor. 

Tabel 2-17: Caracteristici depozit Tirighina 

Suprafata totala depozit 
	

Suprafaţa (ha) Volum (m 3 ) 

Volumul total depozit 
	

14,4 	 2.120.000 

Celula 1 
	

M. 

1.200.000  

•:-• 

-\ \\ • 

•. 
5• 

j 

Celule 2-4 
	

El 

Sursa: Memorandum de finan ţare ISPA 
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Conform Memoranduiui de Finan ţare, depozitul deserve şte Municipiul Gala ţ i şi comunele 
limitrofe (Branistea, Smardan, Sendreni, Tulucesti si Vanatori). 

Figura 2-20: Imagine depozit 

Tirighina 

- 
$ 	- 

La depozit, pe lâng ă  deşeuri municipale mai sunt depozitate deeuri din construc ţ ii si 
demol ă ri, deşeuri industriale nepericuloase precum ş i nămoluri rezultate de la sta ţ ia de 

epurare a Municipiului Gala ţi, dup ă  cum este prezentat mai jos. 

Tabel 2-18: Istoric de şeuri depozitate la depozit conform Tirighina, tone 

DEPOZITARE 	 2012 	2013 	2014 	2015 	2016 	2017 

	

Total deseuri municipale 	103.523 	94.078 	91.465 	93.055 	93.009 	97.209 

	

Deseuri municipale 	99.080 	90.107 	87.82088.524 	88.348 	92.617 

colectate din Municipiul 

Galaţ i 

	

Deeuri municipale 	2.460 	2.429 	3.125 	3.094 	3.927 	3.867 

colectate din cele 5 

comune limitrofe 

Deeuri din construc ţ ii si 	4.684 	4.690 • 	8.564 	7.030 	3.382 . 	1.253 

desfintă ri 

ţ • 	
• 

\ 	•- 
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Rampa de depozitare a deseurilor Rates 

Primaria Municipiului Tecuci 

Suprafata depozitului 

• DEPOZITARE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Namoluri de la sta ţiile de 1.259 0 2.829 2.631 4.219 5.419 
epurare oră senesti 

Deeuri 	industriale o o 0 3.722 1.990 : 1.424 
nepericuloase 

TOTAL deeuri depozitate 109.466 98.768 102.858 106.438 102.600 105.305 

Sursa: Chestionare TRATpentru anii 2011-2016 ş/ Ecosalpentru anu/ 2017 

Conform adresei primite din partea Prim ă ria Municipiului Gala ţi, în luna noiembrie 2017, 

în urma m ăsurătorilor realizate de SP Ecosal Gala ţ i cu scopul determin ă rii volumului 

existent ş i a volumului ră mas până  la cota maixim ă  admisibil ă  de umplutură  a Celulei 1 a 

rezultat c ă  procentul de ocupare la data de 31.12.2017 a fost de 61,61 11/o din capacitatea 

autorizată  a celulei de 920.000 m3. 

Cantitatea total ă  de deeuri depozitat ă , conform m ăsură torilor din 31.12.2017 a fost de 

603.828 tone iar volumul 566.822 m 3 . 

Prin urmare, plecând de la premisa ca depozitui Tirighina va deservi excusiv 

Municipiul Galaţi, se estimează  că  prima celulă  îşi va epuiza capacitatea la 

sfârş itului anului 2022 

Depozit neconform Tecuci 

Depozitul neconform tipul ,,b de la Tecuci a sistat activitatea în iulie 2017 conform 

prevederilor HG 349/2005 privind depozitarea de şeurilor. Operatorul depozitului SC 

Rampa Rates SRL a operat pe baza Autoriza ţia de mediu 06/12.01.2015, valabil ă  pân ă  la 

16.07.2017. Principale!e caracteristici ale depozitului sunt: 

Depozitul neconform Rates - Tecuci, este format din 2 zone distincte 

.• 	•: 
\ • 	. 	i 
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zona activa pe care s-au depus de şeuri în ultimii ani, pân ă  la data sistă rii 
activităţ ii în iulie 2017, 

• zona pasiva pe care nu s-au mai depus de şeuri de la momentul depozit ă rii 
deşeuriior în zona activă  

Zona activă  se afl ă  în continuarea zonei pasive, ş i ocup ă  o suprafaţă  de aproximativ 11 

ha, fiind reprezentat ă  de un masiv de de şeuri prevăzut cu mai multe drumuri cu rol de 

delimitare a zonelor de depunere ş i având o în ă lţime de 12 m. 

Conul de depunere activ este delimitat de zona pasiva printr-un gard din prefabricate de 

beton. O parte din deseurile depuse ajung pân ă  în canalul Rates. 

Zona pasivă  este reprezentat ă  de zona în care sau depus initial de şeurile la începerea 

activităţii de depozitare. Aceast ă  zon ă  este situat ă  între conul activ de depunere ş i DJ 

251, ce face legatura între Municipiul Tecuci ş i localitatea Matca. Zona pasiva se intinde 

pe o suprafata de circa 6 ha, cu o inaltime medie a deseurilor de circa 3 -3,5 m. 

Amplasarea depozitului este prezentata în figurile de mai jos. 

Figura 2-21: Plan de incadrare in zona - 

ortofotograma (stg) ş i fotografie depozit (jos) 

Evoluţia cantităţilor de deşeuri eliminate la 

depozitul neconform Tecuci Rate ş  în ultimii 7 ani este prezentat ă  în tabelul de mai jos. 

Tabel 2-19: Evolu ţia cantităţ ilor de de şeuri eliminate la depozit neconfoimTecuci-Ra ţeş  
tone 	 .----, 
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DepozitRATES 	 • 	2012 	2013 

TOTAL deuri depozitate, din 

care : 37.196 39.345 

Deseuri 	municipale 	(jud. 

Gaiati) 31.416 34.866 

Deseuri 	municipale 	(alte 

judete) 5.432 2.560 

Reziduuri de la SS Tecuci si Sc 348 O 

Tg. Bujor 

Deeuri 	din 	construcţ ii 	si O 1.534 

ciesfinţă ri 

Namoluri 	de 	la 	staţ iile 	de O 385 

epurare oră eneti 

Sursa date: Chestionare MUN 

11.847 32.097 56.403 122 

0 0 0 0 

104 0 O 0 

1.815 28 0 0 

După  cum se poate observa din tabelul de mai sus, în anii 2015 ş i 2016 mai mult de 50% 

din cantitatea de de şeuri depozitate provine din altejude ţe respectiv din Vrancea, Boto şani 

ş i Vaslui. 

În iulie 2017, în conformitate cu prevederile legale, depozitul Rate ş-Tecuci a sistat 

activitatea in luna iulie 2017. 

2.9.3.6 Capacităţ i reciclare 

Reciclare/Valorificare 

Conform datelor disponibile pe site-ul APM Gala ţi în judeţul Gala ţi există  17 operatori de ţ in 

autoriza ţie de mediu pentru colectarea deeurilor de ambalaje în conformitate cu 

prevederile legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deeurilor 

de ambalaje. 

În tabelul de mai jos sunt prezenta ţ i operatorii economici autoriza ţi pentru valorificarea 

deeurilor reciclabile colectate separat. 

Tabel 2-20: Operatori economici autoriza ţi pentru valorificarea de şeurilor recic!abile în 

judeţul Gala ţ i 	 •. 

t 	 ţ  
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Nume operator Operatiirealizate 	 • Capacitate 	de 	reciclare 

proiectata (tlan) 

ASPLASTIC, 	Mun. Fabricare 	furtun 	de 	gradina, Masini de extrudat 12 t/an 
Galati chedere, plasa utilizand granule granule PvC 

PvC 

BANGSONIC 	SRL, Fabricare 	fibre 	textile 	prin Instalatie 	de 	brichetat 
com.Vanatori destramare, cardare, brichetare textiie 

textile 

Eco-Metal 	Production, Macinare 	si 	granulare 	deseuri Instalatie 	de 	granulare 
Com.Smârdan, de plastic si fabricare furtune, lOOkg/h, 	instalatie 	de 

tuburi, 	benzi, 	folii, 	saci/pungi, spalare, 	instalatie 	de 

lazi/cutii/recipiente injectie 

FURTUNTEC SRL, Mun. Fabricarea 	de 	mobilier 	sau 34 t/luna granule plastic 
Tecuci, produse 	din 	PVC 	fotosind 

granule din deseuri PVC 

FURTUNTEC 	SRL Macinare si 	granulare 	deseuri Masina 	extrudat 	tevi 	PVC 

Mun. Tecuci de plastic si extrudare tevi PVC 437 t/a 

tocator 	tip 	Shredder 	285 

kgjh 

GALTEXMED, Galati Destramare 	si 	procesare 1800 t/an 

deseuri textile 

MATT ECOINVEST SRL, Macinare/granulare 	piastic, Moara de macinat 300 kg/h 

Galati, demontare 	/dezmembrare schredder 

deseuri lemn, tocare. plastic/metal/lemn 	1000 	- 

2000 kg/h 

presa balotat 

linie 	de 	spalat 	macinatura 

din plastic 500 kg/h 

linie de granulare plastic 

Sursa: http ://www. anpm. ro/web/apm  -ga/ati/deseuri-de-amba/aje 

Astfel, În jude ţul Gala ţi există  capacităţi pentru reciclare a de şeurilor de plastic de 

aproximativ 4.400 t/an, considerând instala ţiile de granulare a de şeurilor de plastic. Îns ă , 

atât pentru plastic cât ş i pentru hârtie, carton, plastic, sticl ă  ş i metal există  capacităţ i de 

reciclare la nivelul regiunii 2 SE din care face parte jude ţul Galaţi sau în restul regiunilor. 

Pentru reciclarea deseurilor de ilastic si metal, conform PNGD, num ă rul operatorilor 

economici autoriza ţi la nivel naţional este foarte mare, asigurându-se o capacitate de 

reciclare de cca. 284.000 tone/an pentru deseurile de plastic ş t respectiv 2.700.000 

tone/an pentru deseurile metalice. Dup ă  am menţ ionat anterior, inclusiv în jude ţul Gala ţ i 

există  operatori care asigura reciclarea plasticului. 

În cazul deseurilor de hârtie/carton, reciclarea este asigurat ă  de urmă toarele fabrici de 

hârtie: ECOPAPER S.A. Z ă rneti, AMBRO S.A. Suceava, Vrancart S.A. Adjud, COMCEH 

S.A. Că l ă rai, PETROCART S.A. Piatra Neam ţ , cu o capacitate total ă  de recicla:re de 

665.000 tone/an. Fabrica de la Vrancart se afl ă  la o distan ţă  de cca 120 km deMuniipi.ul, 

Gala ţi, iar în prezent, conform datelor furnizate de APM, o parte din de şeurile de.-hârie ş  
carton sunt reciclate aici.  
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Reciclarea deseurilor de sticl ă  este asigurat ă  de mai mul ţi operatori economici, principalii 

fiind S.C. STIROM S.A. Bucureti (35.000 tonejan), S.C. GreenGlass Recycling S.R.L. 

Popeti Leordeni (110.00 tone/an) i S.C. TC ROM GLASS S.R.L. Bucureti (12.000 

tone/an cu posibilit ăţi de extindere la 24.000 tone/an). 

Valorificarea eneraetic ă  

In ceea ce privete valorificarea energetic ă  a deeurilor, conform datelor din PNGD, la 

nivel na ţional există  7 fabrici de ciment autorizate pentru coincinerarea deseurilor, inclusiv 

a deeurilor municipale. Capacitatea total ă  de procesare existent ă  la nivelul anului 2016 

este de cca. 1,1 milioane tone. 

Figura 2-22: Fabrici de ciment autorizate pentru coincinerarea deeurilor 
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Sursa: PNGD 

Cea mai apropriat ă  instala ţie faţă  de Municipiul Gala ţi este Fabrica de ciment de la 

Medgidia aparţinând CRH România. 

2.9.4 	Gestionarea deeurilor municipale 

. 	- 	.. 	. 
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În judeţui Gala ţi, salubrizarea localit ăţ ilor se realizează  fie de operatori economici priva ţ i 

pe baza unui contract de concesiune/delegare încheiat între operator ş i Prim ă rie fie de 

că tre structuri (direc ţii, servicii etc) din cadrul prim ă riilor. 

În anul 2017, din totalul deeurilor municipale colectate de c ă tre operatorii de salubrizare 

cea mai mare parte a fost depozitat ă  (93% din total) în timp ce diferen ţa este reprezentat ă  
de deeuri reciclabile si biodeeuri din parcuri si grădini colectate separat în vederea 

valorifică rii materiale. Dup ă  cum am men ţ ionat în secţiunea 3.3.3 la punctul C, pe lâng ă  
deeurile colectate se c ătre operatorii de salubrizare, o cantitate de aproximativ 4.000 

tone de deeuri reciclabile a fost raportat ă  ca fiind predat ă  de popula ţ ie direct 

reci cl atori l or. 

Această  situa ţie este rezultatul gradului redus de implementare a colect ă rii separate la 

nivelul judeţului (doar popula ţia Municipiului Gala ţi beneficiază  de servicii pentru 

colecta rea sepa rat ă  a deeuri lor recicla bi le). 

Informa ţii detaliate privind infrastructura existent ă  în judeţul Gala ţi este prezentat ă  în 

secţiunea 3.3.6. 

Pentru o mai bun ă  reprezentare, în figura 3-17 sunt eviden ţiate cantit ăţile de deeuri 

gestionate în anul 2017 iar în tabelul 3-19, sunt prezentate cantit ăţ ile gestionte în 

perioada 2012-2017. 

Figura 2-23: Gestionarea deeurilorîn anul 2017, jude ţ  Gala ţ i 

Z mumme—j-e.  ffl  
Deseuri 	 Deseuri 	 Deseuri 	 Biodeeri de

mmamm 

	+ 
recic25ile drisct 	recjcIcble direc 	i-ecicahj1e 
recc1atcri dc le 	rcjcttci (de la 	-ienacre 	 crabini 

pepula) 	cp. salubrerc) 
2.640t 

4.000 t 	 22 t 	 2.01 t 

1.839 t 
reciclablle 

Tabel 2-21: Gestionarea deeurilor municipale, 2012-2017 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Tone/an 

Deeuri 	municipale 
140.570 135.008 131.735 129.528 134.559 131.754 

colectate, din care: 

Deeuri municipale 

colectate de 
137.520 131.920 127.428 126.342 130.605 127.754 

operatori i 

sa l u rbiza re 

Deseuri reciclabile 
3.050 3.088 4.307 3.186 3.955 4.000 

direct la reciclatori 

Deeuri 	reciclabile 

din 	 deseuri 33.433 32.039 31.172 30.678 31.740 30.932 

municipale 

Valorificare 

Reciclare materială  
4.263 	3.929 	5.497 	5.029 	5.833 

R12 si R4 

Reciclabile 

	

rezultate de la SS 
	370 

	

De la colectori 
	

3.590 

De la operatori 
i303 

salubrizare direct 

Compostare, R3 

524 1.055 1.392 

3.088 4.307 3.186 

317 135 451 

2.346 1.843 1.442 

6.071 

1.839 

4.000 

232 

1.579 

3.955 

300 

2044 

Sursa: Pe baza chestionarelor TRAT, MUN si COL/TRAT 

După  cum se poate observa din tabelui de mai sus, în perioada analizat ă  cantitatea total ă  
de deeuri municipale valorificat ă  are o evou ţ ie crescă toare, rata de reciclare crescând cu 

circa 50% în anul 2017 faţă  de anui 2012 (conform metoda 2). Aceast ă  cretere se 

datorează  în principal creterii ratei de capturare a deeurilor reciclabile în Municipiul 

Galaţ i. 

Astfel, în anul 2017, din întreaga cantitate de deeuri valorificat ă , 97% a prqvenidin 

Municipiul Galati (respectiv 8.479 tone din care 5.839 deseuri 

Master Plan Sistem de Management Integrat al deseurilor în judetul Galati 	 \ 



biodeeuri din parcuri si grădini colectate separat). În estimare s-a plecat de la ipoteza c ă  
întreaga cantitate de deeuri reciclabile colectate direct de persoane fizice si predate direct 

la colectori/valorificatori, provin din Municipiul Gala ţ i. 

	

25 	 Figura 	2-24: 

Evoluţ ia 	ratei 

20 20 	
de 	capturare 

i•8 	 i 8 

	

15 	 . 	

eseuri 

16 	 în 

* 	

reciclabile  

	

10 	

13 	12 	 Gala ţ
i Municipiul 

conform 

Metoda 2 si 

	

5 	•5 	 .. 	
. —6 	• 	

Metoda 4. 

0 

2012 	2013 	2014 	2015 	2016 	2017 

«Metoda 2, % 	Metoda4, % 
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Finanţarea serviciului de saiubrizare 

Din datele primite de la autorit ăţile publice locale din judeţ , majoritatea unităţ ilor 

administrativ-teritoriale din jude ţul Gala ţi beneficiază  de serviciu de salubrizare prestat 

sub diverse forme. 

În ceea ce privete modalitatea de plat ă  a serviciului de salubrizare, aceasta se pate 

realiza în mai multe feluri, respectiv: 

• Taxă  instituită  de autorităţ ile publice locale si plă tită  de utilizatorii persoane fizice 

i persoane juridice direct în bugetul local; 

• Tarif pl ă tit de utilizatorii persoane fizice si persoane juridice direct operatorilor de 

sa l u briza re; 

• Sistem mixt: 

• Taxă  instituită  de autorit ăţ ile publice locale si plătită  de utilizatorii persoane 

fizice direct în bugetul local si 

• Tarif pl ătit de utilizatorii persoane juridice direct operatorilor de salubrizare. 

În judeţul Galaţi majoritatea unităţ ilor administrativ-teritoriale au instituit o tax ă  pentru 

plata serviciilor de salubrizare, atât pentru persoane fizice cât si pentru persoane juridice. 

În comuna Buciumeni si comuna Oancea plata serviciilor de salubrizare se face pe baz ă  
de tarif pl ă tit atât de persoanele fizice cât si de persoanele juridice. 

o 
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În municipiile Gala ţ i si Tecuci, oraul Tg. Bujor si comunele: Bră hă eti, Grivi ţa, Matca, 

Nămoloasa, Slobozia Conachi, Tuluceti si Vân ători plata serviciilor de salubrizare se face 

prin taxă  colectată  de la persoanele fizice si tarif pl ătit de persoanele juridice. 

În tabelul urm ă tor este prezentat nivelul taxelor si tarifelor practicate la nivelul anului 

2018, pe baza raspunsurilor la chestionare, r ăspunsuri primite in perioada februrie - 

martie 2018. 

Tabel 222 Nivelul taxelor si tarifelor practicate la nivelul anului 2018 

- Taxa/ 
tarif 

Anul 
Tarif 

Taxa/ tarif 
Obser 

No. UAT Operator 
pentru 

apro 
operator 

persoane 
vatii 

barii 
populatie  

juridice 

• Coiectare 
87,56 
lei/tona pt 

tarif 47,96 Iei/mc 

popuiatie 
Colecta re 
47,96 lei/mc 
ptPJ; 
Depozitare 

Mun. Galati 
Public service tarif 87,56 

2017 pers fizice 
ECOSAL lei/to 60,57 

lei/tona; 
Depozitare 

• . persjuridice 
27,53 
lei/tona, 

. .Compostare 
126,73 
lei/tona  

2 Mun. Tecuci CUP Tecuci 
4 lei/pers/ 

2017 
luna  

14 lei/pers/luna 

Oras Targu 
S.C. BUJOR 

taxa 39 
Bujor 

PRESTSERV 
lei/pers/an 

SRL  

3 lei/luna/ 

4 Oras Beresti 
SC LEONMAR apatt.; 
SRL COROD 5 lei/luna/ 

casa 

RURAL 

- Taxa / Anul Taxa/ tarif 
tarif Tarif 

No. UAT Operator pentru 
apro operator 

persoane 
barii 

populatie  
juridice 

gosp Cu 1 
pers 0,5 
lei/luna; 
gosp cu 2 

1 Balabanesti 
SC LEONMAR pers 1 

2015 
2200 taxa habitat 5 

SRL leu/luna; lei/cursa lei/luna 
gosp Cu 
mai mult 
de 2 pers 
2 lei/luna  

2 Balasesti Serviciu public 
3 lei/luna! 

2016 
gosp  

3 Baneasa 
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- Taxa/ 
AnuI Taxa/ tarif 

No. UAT Operator 
tarif 

pentru 
apro 

Tarif 
operator persoane 

Obser 
va tii 

barii 
populatie  

juridice 

30lei/pers/ . 
an dar nu 

ag economici 

SC LEONMAR mai mult 1900 
comert cu 

4 Baleni 
SRL delOO 

2018 
lei/transport 

amanuntul 150 
lei/an; 
alte pJ 60 lei/an 

gosp  
3,5 

1300 
lei/gosp 

lei/cursa plus 

SC LEONMAR 
de 1 
pers/luna; 

TVA; contracte 
5 Barcea 

SRL 14 lei 
2017 60,75 individuale cu 

- 
/gosp 	

- 
!ei/tona diferiti operatori 
(fTVA) 

luna 
depozitare 

3 lei/luna/ 

Beresti- SC LEONMAR 
apart.; 2000 contracte 

6 
Meria SRL 

5 lei/luna 2017 lei/cursa plus individuale cu 
/ gosp la TVA diferiti operatori 
case  

SC ECOPREST 
tarife direct tarif 100 lei/PJ; 

7 Brahasesti BRAHA 2015 tarif 5 lei 2017 
la operator 205 lei/scoala 

SRL 

8 Branistea 

SC 
6 lei/pers/ 6 lei/pers/ 70 lei/pers juridica 

9 Buciumeni COSMESIRET 
luna 

2017 
luna / luna 

SRL  

10 Cavadinesti 
SC LEONMAR 

nu se 
percepe 2018 

2500 
lei/cursa plus 

nu se percepe 
SRL 

taxa  TVA  
taxa 

11 Certesti 
SC LEONMAR 

8 lei/gosp 2017 
1900 
lei/cursa plus 30 lei /pJ 

SRL 
TVA  

12 Corni 

13 Corod Serviciu public  

1.800lei/ 
transport 

14 Cosmesti 
Gemina 5 !ei/pers/ 

2017  
60,75 

30 lei/mc (f. TVA) 
Servexim SRL luna lei/tona 

(fTVA) 
depozitare  

2 lei/pers/ 

Costache 
luna, dar 1700 

15 
Negri 

LEONMAR nu mai 2017 lei/cursa plus 
mult de 5 TVA 
pers/gosp  

25 lei/pers 
1700 

16 Cuca LEONMAR 
/an; 
max. 75 

2017 lei/cursa plus 

lei/fam/an  
TVA 

1547 

17 Cudalbi LEONMAR 
4 lei/pers/ 

2011  
lei/cursa plus 

contracte directe 
luna TVA; 

9,5 to/cursa  
1900 lei/ 

Gemina 3 lei/pers/ 
cursa plus 

18 Cuza Voda 
Servexim SRL luna 

2011 TVA; 15 lei/PJ/luna 
50 lei/to 
depozitare  

19 Draganesti  

3 lei/pers/ 
2000 lei/ 

20 Draguseni LEONMAR 
luna 

2018 cursa plus 6 lei/PJ/luna 
TVA  

21 Firtanesti 
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Taxa / 
tarif 

Anul 
Tarif 

Taxa/ tarif Obser 
No. UAT Operator 

pentru 
apro operator 

persoane 
vatii 

barii 
populatie  

juridice 

40 
lei/fam/an 
(pentru 
famiiii de 
2-4 pers 

22 Foltesti Serviciul Public 
sau mai 
multi); 

2010 - 50 lei!n 

20 lei/an 
pentru 
familii de 
o 
persoana  

procedura 
23 Frumusita delegare in 

derulare  

Gemina 
120/a n/ 

24 Fundeni 
Servexim SRL 

gosp 2010 contracte directe 
locuita  

25 Ghidigeni  

Sc 
26 Gohor COSMESIRET 32,26 lei/mc 

SRL  
1800 lei/ 

Gemina 24 lei/pers 
cursa plus contracte 

27 Grivita 
Servexim SRL /an 

2016 TVA; individuale cu 
60,75 lei/to diferiti operatori 
depozitare  

28 Ivesti 

Indepen- Gemina 
2,4 
lei/pers/lu 

2,4 contracte 
29 

denta Servixim SRL na, TVA 
2017 lei/pers/luna, individuale cu 

inclus  
TVA inclus diferiti operatori 

pentru 
depozit 
a re: 
48,36 

S.C. LEONMAR 
15 2618 

140/ 
lei/to 

30 Jorasti 
SRL COROD 

lei/pers/ 2017 lei/cursa, TVA 
pers.juridica/an 

in 
an inclus 2017 

68,75 
lei/to 
in 
2018 

31 Liesti Serviciu public 
5 lei/pers/ 

25 lei/mc 
lu na 

32 Mastacani 

33 Matca 

1600 
lei/transport 

Sc 
pentru 

34 Movileni COSMESIRET 
5 lei/pers 

2017 
rezidual, 

35 lei/mc 
/luna 100 

SRL lei/transport 
pentru 
reciclabile  

35 Munteni 

36 Namoloasa 

37 Negrilesti 
SC RELRIAN 

3,60 
 

lei/pers/ 70 lei/tona 40 lei/luna 
SRL 

luna 

o- 
\ 
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- Taxa/ 
Anul Taxa/ tarif 

No. UAT Operator 
tarif 

pentru apro 
Tarif 

operator 
persoane 

Obser 
vatii 

 barii 
populatie  juridice 

Sc 15 
38 Nicoresti COSMESIRET lei/an/fami 1000 lei/tona 32,36 lei/mc 

SRL lie  

Gemina 3 lei/pers/ 
1800 

39 Oancea 
Servixim SRL luna 

2017 lei/cursa plus 20 lei /PJ/luna 
TVA  

40 Pechea LEONMAR 
2 lei/pers/ 

2017 
luna  

41 Piscu 

Sc 
42/an/ 

42 Poiana COSMESIRET 
locui nta 

2017 100 Jei/an/PJ 
SRL  

43 Priponesti LEONMAR 
1 
leu/pers/ 2013 

1700 
lei/cursa luna  

44 Radesti 

1 leu/pers 
/luna; 1900 

45 Rediu LEONMAR max 4 2018 Jei/cursa plus 
pers/ TVA 
familie  
60 

46 Schela serviciu public lei/gosp/ 2018 50 lei/luna 
an  

47 Scinteiesti 

serviciu public 
48 Sendreni pana la 

31.08.2017 
3 lei/pers/ 
luna plus 

Irzare 
TVA 3 lei/luna/angajat, 

Sendreni SRL 2017 
plus TVA 

cu asociat unic 
UATSendreni  

Slobozia- Gemina 3 Jei/pers/ 
2125,82 

Conachi Servixim SRL Jua 
2016 lei/transport 

plus TVA  

50 Smardan 
SC RER 
ECOLOGIC SRL 

10 
Jei/gosp/ 2017 

40,58 lei/mc au contracte 

BRAILA Juna 
plus TVA individuale 

51 Smulti 
Gemina 

25 
 

Jei/pers/ 2017 1700 lei 10 Jei/luna 
Servixim SRL 

luna  

52 Suceveni 

20 lei/ 
persoana, 

1900 
53 Suhurlui LEONMAR 

dar nu mai 
2018 lei/cursa fara 

200 lei/pers 
mult de 4 

TVA 
juridica 

pers/ 
familie  
4 lei/adult 

30 lei/PJ/luna; 
54 Tepu Serviciu public / luna; 

2 lei/copii/ 
2017 15 lei/PFA, 11 

luna  
/luna 

., 

\ F- 

.: 
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- Taxaj 
Anul Taxa/ tarif 

No. UAT Operator 
tarif 

pentru apro 
Tarif 

operator persoane 
Obser 
vatii 

 barii 
populatie  jundice 

5 lei/pers/ 
luna pt 
gosp Cu 1 
mem bru; 

Tudor SC RER 
10 lei/luna 

213,45 lei/to, 
Valdimirescu Ecologic SRL 

/gosp Cu 2018 
plus TVA 

mai multi 
membrii; 
20 lei/luna 

/ locuinta 
nelocuita 

Serviciul Local 
20 lei/pers 

39,6 lei/an/ 
56 Tulucesti de salubrizare 

60 lei/casa 
2017 pers fizica; 248 lei/mc 

Tulucesti  248 lei/mc PJ  

57 Umbraresti 
SC LEONMAR 

3,5 
 

lei/pers 2018 
SRL 

/luna  

40 Iei/an 
1500 

pers 
lei/cursa; 

58 
Valea SC LEONMAR 

singure 
100 Iei/an 2018 

60,75 
Marului SRL COROD 

familii cu 2 lei/tona plus 
TVA - 

pers sau 
depozitare 

mai multi 

59 Vinatori 

60 Virlezi 
Gemina 2 lei/pers 

2012  
1800 lei 

Servixim SRL /luna  salubrizare  

61 Vladesti 
Gemina 1 Ieu/pers 

2017 1595 	Iei 
Servixim SRL /luna  

Serviciul public ECOSAL Gala ţi are fundamentate tarifele utilizate, pe activit ăţ i, în 

conformitate cu Ordinul Preedintelui ANRSC nr. 109/2007, pentru urm ă toarele activit ăţ i: 

compostarea în vederea recical ă rii deeurilor predominant vegetale; 

deeuri menajere produse de persoane fizice depozitate în Rampa Tirighina; 

• deseuri menajere produse de persoane juridice depozitate în Rampa 

Tirighina; 

• precolectare, colectare si transport a deeurilor municipale, inclusiv a 

deeurilor toxice si periculaose din deeuri menajere, cu excep ţ ia celor cu 

regim special; 

• precolectare, colectare si transport a deeurilor produse de agen ţ i 

economici. 

În urma analiză rii fisei de fundamentare a tarifelor s-a observat c ă  pentru activitatea de 

colectare si transport ponderea cea mai mare o au costurile cu munca vie (cu personalul) 

- 33%, apoi costurile cu combustibilul - 32 11/o, ceea ce reflect ă  specificul acestei activit ăţ i. 

In cazul tarifului de depozitare, linia de combustibil include si energia electrica 

tehnologica; aceast ă  categorie de costuri constituie ponderea cea mai mare - 41 0/0. 

Similar este si pentru tariful de compostare - 45%. Acest ă  pondere ridicată  încsturine 

conduce la că utarea unor procese tehnologice cu recuperare energetic ă , astfel incât acet 

costuri să  poată  fi reduse f 

\:, 
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La nivelul municipiului Galati s-au instituit urm ă toarele taxe si tarife: 

taxă  special ă  de habitat pentru persoanele fizice - 67 lei/persoan ă/an; 

tarif pentru depozitare: 

o 60,57 lei/to pentru depozitarea deeurilor provenite de la persoane fizice; 

o 27,53 lei/mc pentru depozitarea deeurilor provenite de Ia persoane 

juridice. 

tarif pentru compostare - 157,14 lei/to 

tarif pentru colectarea si transportul deeurilor: 

o 87,56 lei/to pentru persoane fizice 

o 47,96 lei/mc pentru agen ţi economici 

După  cum se poate observa, dei nu exist ă  o bază  legal ă  în acest sens, tariful pentru 

activitatea de colectare si transport a deeurilor de la personae fizice si tariful pentru 

depozitarea deeurilor provenite de la personae fizice difer ă  faţă  de tarifele percepute de 

la persoanele juridice pentru aceleai activit ăţ i. 

În ceea ce privete activitatea de compostare a deeurilor, de ş i este stabilit un tarif, 

modalitatea de plat ă  a acestuia nu este stabilit ă , iar în ceea ce privete activitatea de 

sortare a deeurilor, aceasta nu are un tarifstabilit, prin urmare aceast ă  activitate prestat ă  
de ECOSAL nu este încasat ă . 

În concluzie, se recomand ă  instituirea tarifului pentru activitatea de sortare a deeurilor, 

iar pentru activitatea de compostare se recomand ă  stabilirea modalităţ ii de plată  a acestei 

activităţ i. 

2.9.6 	Aspecte instituţionaie 

În aceast ă  secţiune este prezentat cadrul institu ţ ional în ceea ce prive şte gestionarea 

deşeurilor la nivelul jude ţului Galaţ i. 

În conformitate cu datele primite de la autorit ăţ ile locale, există  63 de localităţ i care sunt 

deservite de servicii de salubrizare. Pentru 45 dintre acestea serviciile de salubrizare sunt 

furnizate de că tre operatori priva ţi, 2 localităţ i sunt deservite de operatori cu capital 

integral public si 16 localitati sunt deservite de c ă tre o structură  specializată  din cadrul 

administra ţ iei pubiice locale. 

Tabelul urm ă tor prezintă  denumirea operatorilor de salubritate ş i datele disponibile legate 

de licen ţa acestora de operare (www.anrsc.ro ). 

I 	 $S 
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3 	SERVICIUL 

PUBLIC 

ECOSAL 

GALAJI 

4 	COMUNA 

SCHELA 

Salubrizare a localit ăţ ilor 

Colectare 	separată 	ş i 

transport 	separat 	al 

deşeurilor municipale şi a 

deşeurilor similare 

provenind din activit ăţ i 

comerciale din industrie ş i 

institu ţii, inclusive fracţ ii 

colectate separat, f ă ră  a 

adduce atingere fIuxului 

de deşeuri de echipamente 

electrice ş i electronice, 

baterii ş i acumulatori 

Galaţ i 

Schela 

Colectare 	separate 	ş i Bereti, 	Barcea, 
transport 	separat 	al Bâlbăneti, 

deşeuriior municipal 	ş i 	al Bă l ă eti, 	Bă leni, 
deşeurilor 	similar Bereti-Meria, 

provenind 	din 	activităţ i Căvădineti, 

comerciale din industrie ş i Certesti, 	Corni, 

institu ţii, 	inclusive 	fracţ ii Costache 	Negri, 

colectate separat, f ă ră 	a Cuca, 	Cudalbi, 

adduce 	atingere 	fiuxului Dragueni, 

de deşeuri de echipamente Frumusita, 	Joră ti, 

electrice 	ş i 	electronice, Pechea, 	Priponeti, 

baterii ş i acumulatori Rediu, 	Scînteieti, 

Suhurlui, 	Tudor 

Vladimirescu, 

Umbră resti, 	Valea 

Mă rului 

Colectarea 	separate 	ş i Buciumeni, 	Gohor, 

transportul 	separat 	al Movileni, 	Nicoreti, 

deşeurilor municipal ş i 	al Poiana, Smulti 

deşeurilor 	similar 

provenind 	din 	activităţ i 

comerciale din industrie ş i 

instituţii, 	inclusive 	fracţ ii 

colectate separat, f ă ră  a 

adduce 	atingere 	fIuxului 

de deşeuri de echipamente 

electrice 	ş i 	electronice, 

baterii 	ş i 	acumulatori 

(precolectare) 

operator 

LEONMAR 

S.R.L. 

2 
	

COSMESIRET 

S.R.L. 

Cosmeti 

Tabel 2-23: Operatori de salubrizare 

Nr. crt. 	Denumire 
	

Activitate a utorizat ă 	Loca lităţ ideservite Licenţă  AN RSC 

Master Plan Sistem de Management Integrat al deseurilor în jude ţul Galaţi 

Licen ţă  nr. 4130/ 

15.01.2018 clasa 

3 

Valabil ă  pân ă  la 

data de 

31.12.2018 

Operatorul 	va 

depune 

documentatia de 

prelungire 	a 

licentei cu 30 de 

zile inainte de 

expirare. 

Licenţă 	nr. 

3830/29.08.2016 

clasa 3 

Valabil ă  până  la 

data de 

29.08.2021 

Licenţă 	nr. 

3051/25.11.2014 

clasa 2 

Valabil ă  până  la 

data de 

25.11.2019 

Licenţă 	nr. 

3780/22.06.2016 

clasa 3 

Valabil ă  până  la 

data de 

22.06.2021 

OQ 

.. 

\ 
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Nr. crt. 	Denumire Activitate autorizată  Localită tideservite 	Licenţă  ANRSC 
operator 

5 	COMUNA Colectare 	separată 	ş i Dră g ănesti 	 Licenţă 	nr.  
DRĂGĂNESTI transport 	separat 	al 3703/16 05 2016 

deşeurilor municipal 	ş i 	al clasa 3 
cleşeurilor 	simiiarep Valabil ă 	pân ă 	la 
roveninddin 	activităţ i data 	 de 
comerciale din industrie ş i : 16.05.2021 
instituţii, 	inclusive 	fracţ ii 

colectate separat, 	fă ră 	a 

adduce 	atingere 	fluxului 

de deşeuri de echipamente 

electrice 	ş i 	electronice, 

baterii ş i acumulatori 

6 	ECOPREST 	Colectare separat ă 	şi Bră h ă eti 

BRAHA 2015 transport 	separat 	al 

SRL 	 deşeurilor municipal ş i al 

Bră h ă eti 	deşeurilor 	similarep 

rovenind din activit ăţ i 

comerciale din industrie ş i 

institu ţii, inclusive frac ţ ii 

colectate separat, fă ră  a 

adduce atingere fluxului 

de deşeuri de echipamente 

electrice ş i electronice, 

baterii ş i acumulatori 

7 
	

COMUNA 	Colectare separat ă  ş i Sendreni 

ŞENDRENI transport separat al 

deşeurilor municipal ş i al 

deşeurilor similarep 

rovenind din activit ăţ i 

comerciale din industrie ş i 

institu ţii, inclusive frac ţ ii 

coiectate separat, f ă ră  a 

adduce atingere f1uxului 

de deşeuri de echipamente 

electrice ş i electronice, 

baterii ş i acumulatori 

8 
	

COMUNA 	Colectare separat ă 	şi Iveti 

IVETI transport separat al 

deşeurilor municipal ş i al 

deşeurilor similarep 

rovenind din activit ăţ i 

comerciale din industrie ş i 

instituţii, inclusive fracţ ii 

colectate separat, f ă ră  a 

adduce atingere f1uxului 

de deşeuri de echipamente 

electrice ş i electronice, 

baterii ş i acumulatori 

Licenţă 	nr. 

3662/15.12.2017 

c!asa 3 

Valabil ă  pân ă  la 

data de 

19.04.2021 

Licenţă 	nr. 

3810/21.07.2016 

clasa 3 

Valabil ă  până  la 

data de 

21.07.2021 

Licenţă 	nr. 

342 5/19. 1 0. 20 15 

clasa 3 

Valabil ă  până  la 

data de 

19.10.2020 

oS 

L 

/ 

/ 
ţ _) 
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9 	COMUNA 

Nr. crt. 	Denumire 	Activitate autorizat ă  
operatoi 

Colectare 	separată 	ş i 

transport 	separat 	al 

deşeuriior municipal ş i al 

deşeurilor 	similarep 

rovenind din activităţ i 

comerciale din industrie ş i 

institu ţii, inclusive frac ţ ii 

colectate separat, f ă ră  a 

adduce atingere fluxului 

de deşeuri de echipamente 

electrice ş i electronice, 

baterii ş i acumulatori 

Colectare 	separată 	ş i 

transport 	separat 	al 

deşeurilor municipal ş i al 

deşeurilor 	similarep 

rovenind din activit ăţ i 

comerciale din industrie ş i 

institu ţii, inclusive frac ţ ii 

colectate separat, f ă ră  a 

adduce atingere fluxului 

de deşeuri de echipamente 

electrice ş i electronice, 

baterii şi acumulatori 

Localitătideservite Licen ţă  ANRSC 

Ţepu 
	

LJcenţă 	nr. 

29 1 9/23. 07 . 20 14 

clasa 3 

Valabil ă  pân ă  la 

data de 

23.07.2019 

Corod 	 Licenţă 	nr. 

3700/1 6 . 05 . 20 16 

clasa 3 

Valabil ă  până  la 

data de 

16.05.2021 

11 	COMUNA 

BRANIŞTEA 

12 	Compania de 

Utilităţ i 

Publice S.R.L. 

Tecuci 

Master Plan Sistem de Management Integrat al deseurilor în jude ţul Galaţi 

Colectare 	separată 	şi Brănitea 

transport 	separat 	al 

deşeurilor municipal ş i al 

deşeurilor 	similarep 

rovenind din activităţ i 

comerciale din industrie ş i 

institu ţii, inclusive frac ţ ii 

colectate separat, f ă ră  a 

adduce atingere fluxului 

de deşeuri de echipamente 

electrice ş i electronice, 

baterii ş i acumulatori 

Colectare 	separată 	şi Tecuci 

transport 	separat 	al 

deşeurilor municipal şi al 

deşeurilor 	similarep 

rovenind din activit ăţ i 

comerciale din industrie ş i 

institu ţii, inclusive frac ţ ii 

colectate separat, f ă ră  a 

adduce atingere fluxului 

de deşeuri de echipamente 

electrice ş i electronice, 

baterii ş i acumulatori 

măturat, sp ă lat, stropirea 

ş iîntreţinerea c ă ilor 

publice 

Licenţă 	nr. 

3387/09.09.2015 

clasa 3 

Valabil ă  pân ă  la 

data de 

09.09.2020 

Licen ţă  nr. 4231 

4232 

4233/22.05.2018 

clasa 3 

Valabil ă  până  la 

data de 

01.07.2022 

z 

J ! 
/t 
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Nr. crt. 	Denumire 	Activitate autorizată 	Localităţ ideservite Licen ţă  ANRSC 
operator 

curăţareşi transport al 

zăpezii de pe că ile publice 

ş imenţinerea în func ţ iune 

a acestora pe timp de polei 

sau inghe ţ  

il 	Serviciul 	- 	 T, O,ri,sr 

public 	de 

l. l_flI•JJl Fă ră  iicenţă  

Colectare 	separată 	ş i Cosmeti, Cuza- 

transport 	separat 	al Vod ă , Fundeni, 

deşeurilor municipal 	ş i 	al Griviţa, 

deşeurilor 	similarep Independen ţa, 

rovenind 	din 	activităţ i Mastacani, Oancea, 

comerciale din industrie ş i Piscu, Slobozia 

instituţii, 	inclusive 	fracţ ii Conachi, Vîrlezi, 

colectate separat, fă ră  a Vlădeti 

adduce 	atingere 	fuxului 

de deşeuri de echipamente 

electrice 	ş i 	electronice, 

baterii si acumulatori 

Licen ţă nr. 

3508/1 6. 12 . 20 15 

clasa 3 Valabil ă  
pân ă  la data de 

16.12.2020 

15 

18 	Rer Ecologic salubrizare a localit ăţilor 	Smârdan 

Service Bră ila 

S.R.L. 

Licenţă 	nr. 

41 28/1 5. 0 1 . 20 18 

ciasa 2 Valabilă  
până  la data de 

17.12.2022 

Licenţă 	nr 

26 1 6/2 1. 10 . 20 13 

clasa 2 Valabil ă  
pân ă  la data de 

11.11.2018 

17 	Compania de salubrizare a localit ăţ ilor 
	

Rădeti, B ăneasa 

Uitilităţ i 

Publice 	S.A. 

Bârlad 

19 
	

Serviciul local colectare 	separată 	ş i Tuluceti 	 Licenţă 	nr. 

de salubrizare transport 	separat 	al 	 4140/05.02.2018 

TULUCESTI 	deşeurilor municipaie ş i al 	 clasa 3 

deşeurilor 	similare 	 Valabil ă  pană  la 

	

provenind din activit ăţ i 	 data 	 de 

	

comerciale din industrie 	 05 o2O2 

	

ş iinstitu ţii, inclusiv fracţ ii 	 \. 

colectate separat, f ă ră  a 
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Precolectare, 	colectare, 

transport deseuri 
municipale, sortare 

deseuri municipale, 

maturat, 	spalat, 	stropit 

caile publice, curatarea si 

transportul zapezii, 

colectare, transport 

deseuri 	din constructii 	si 

demolari. 

24 
	

Serviciul Local 
Salubritate 
Liesti 

Liesti 
	

Procedura 	de 
obtinere a licentei 
in derulare 

Localităţ ideservite Licenţă  ANRSC Nr. crt. 	Denumire 	Activitate autorizat ă  
operator 

aduce atingere fluxului cle 

deşeuri de echipamente 
eiectrice ş i electronice, 
baterii ş i acumulatori 

20 	Ghidigeni 	colectare 	separată 	ş i 
transport separat al 
deşeurilor municipale ş i al 
deşeurilor similare 
provenind din activit ăţ i 

comerciale din industrie 
ş iinstitu ţii, inclusiv fracţ ii 
colectate separat, f ă ră  a 
aduce atingere fluxului de 
de şeuri de echipamente 
electrice şi electronice, 

baterii şi acumulatori 

Ghidigeni Licen ţă 	nr. 
4381/06.09.2018 
clasa 3 Valabilă  
până  la data de 
06.09.2023 

21 	Serviciul Local - 	 Matca 
	

Procedura 	de 
de salubrizare 	 obtinere a licentei 
Matca 
	

in derulare 

22 	Munteni 	- 
	

Procedura 	de 
obtinere a licentei 
in derulare 

23 
	

Serviciul 	salubrizare 
	

Foltesti 
	

Procedura 	de 

Public 	Local 
	

obtinere a licentei 

de Salubritate 
	

in derulare 

Foltesti 

Sursa: pe baza contractelor de salubrizare şi www.anrsc.ro  

Rezumând datele prezentate în capitolul 4.3 din Analiza Institu ţional ă  (Volumul IV.1), în 

ceea ce prive şte evaluarea contractelor de salubrizare existente aferente serviciilor de 

colectare a de şeurilor menajere din jude ţul Gala ţ i, concluziile sunt urm ă toarele: 

În judeţul Gala ţi, salubrizarea locaiit ăţ ilor se realizeaz ă  în modul urm ă tor: 

de către un operator economic privat - pe baza unui contract de 

concesiune/delegare încheiat între operator ş i Prim ă rie; 

\, 
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• de că tre o structur ă  (direcţ ie, serviciu etc.) din cadrul Prim ă riei - pe baza unei 

Hotă râri a Consiliului Local de atribuire a serviciului de salubrizare în gestiune 

directă . 

În ceea ce privete acoperirea cu servicii de salubrizare, din datele furnizate de c ă tre 

unităţ ile administrativ-teritoriale din jude ţul Gala ţi in luna noiembrie 2018, se poate 

observa că  acestea beneficiaz ă  de servicii de salubrizare, dup ă  cum urmează : 

• În 45 de UAT serviciul de salubrizare este prestat în baza unor contracte încheiate 

cu operatori de drept privat, a c ă ror durata înceteaz ă  astfel: 

• În 28 UAT durata contractelor de salubrizare va înceta în a doua parte a 

anului 2018 dar vor fi extinse inainte de expirare, in cursul lunii decembrie 

2018: Bereti, Barcea, B ă labăneti, Bă l ă eti, B ă leni, Bereti-Meria, 

Certesti, Cosmeti, Cuca, Cudalbi, Dr ăgueni, Frumusita, Fundeni, Grivi ţa, 

Joră ti, Movileni, Nicoreti, Pechea, Priponeti, Rediu, Radesti, Smârdan, 

Smulţi, Suhurlui, Tudor Vladimirescu, Vârlezi, Vl ădeti, Umbră reti 

• În 11 UAT durata contractului de sa!ubrizare va înceta în anul 2019: 

Băneasa, Cavadineti, Corni, Costache Negri, Gohor, Mastacani, 

Nămoloasa, Oancea, Poiana, Scanteiesti, Valea Marului. 

o În 5 UAT durata contractelor de salubrizare va înceta dup ă  anul 2020: 

Independen ţa si Slobozia Conachi (2020), Cuza Vod ă  si Piscu (2021), 

Buciumeni (2023). 

o În 1 UAT contractul de salubrizare nu prevede o dat ă  de încetare a acestuia: 

Negrileşti. 

• În 2 UAT serviciul de salubrizare este prestat de societ ăţ i comerciale cu capital 

integral public în baza unor contracte atribuite direct: Tecuci, Br ă hă eti. 

• În 16 UAT serviciul de salubrizare este prestat în baza gestiunii directe de serviciul 

propriu de salubrizare înfiin ţat în acest scop: Gala ţ i, Brănitea, Corod, Dră găneti, 

Folteti, Ghidigeni, Iveti, Lieti, Matca, Munteni, Sche!a, Sendreni, Tuluceti, Ţepu 

i Vână tori. In orasul Tg. Bujor este in curs de infiintare un serviciu propriu de 

salubrizare, colectarea si transportul spre eliminare a deseurilor reaiizandu-se cu 

personalul si mijloacele tehnice ale primariei. 

• În 1 UAT nu este încheiat contract pentru prestarea serviciului de salubrizare: 

Fârţă neti. 

• 1 UAT se afl ă  în faza de contractare deoarece durata contractelor precedente a 

expirat: Suceveni. 

O parte dintre contractele de salubrizare existente în unit ăţ ile administrativ-teritoriale 

men ţionate mai sus, dei au sau nu o durata determinat ă , în cuprinsul lor este prev ăzută  
o clauză  de încetare înainte de termen a acestora, la data atribuirii de c ă tre ADI ECOSERV 

a noului contract de delegare în cadrul proiectului SMID. Acestea sunt: Bereti, Barcea, 

Bâlbănesti, Bă l ă esti, Bă leni, Baneasa, Beresti-Meria, Buciumeni, C ăvădineti, Corni, 

Cosmetî, Costache Negri, Cuca, Cudalbi, Cuza-Vod ă , Frumusita, Fundeni, Gohor, Grivi ţa, 

Independen ţa, Joră ti, Mastacani, Movileni, N ămoloasa, Negrileti, Nicoreti, Oancea, 

Pechea, Piscu, Poiana, Priponeti, R ădeti, Rediu, Scînteieti, Slobozia ConachiSrnîrai, 

Smulti, Suceveni, Suhurlui, Tudor Vladimirescu, Umbră resti, Valea M ăruii, Vâre\ 

Vl ădeti. 
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• În 2 UAT durata contractelor de salubrizare va înceta la data atribuirii noului 

contract de delegare de c ă tre ADI ECOSERV: R ădeti si Negrileti. 

• În 15 UAT serviciul de salubrizare este prestat în baza gestiunii directe de serviciul 

propriu de salubrizare înfiin ţat în acest scop: Br ă nitea, Corod, Drăg ăneti, Folteti, 

Ghidigeni, Iveti, Lieti, Matca, Munteni, Schela, Sendreni, Tuluceti, Ţepu si 
Vână tori), 

• În 2 UAT nu sunt încheiate contracte pentru prestarea serviciului de satubrizare: 

Fartanesti si Suceveni. 

2.9.7 	Aspecte care necesită  îmbun ătăţ ire 

Principalele probleme identificate în actualul sistem de gestionare a de şeurilor municipale 

în judeţul Galati sunt: 

COLECTARE SI TRANSPORT 

Nu întreaga cantitate de deeuri municipale generate este colectat ă , 

Din intreaga cantitate de de şeuri municipale colectate doar 7 % este colectata 
separat în vederea recicl ă rii, 

• Lipsa infrastructurii pentru colectarea si transportul deseurilor reciclabite menajere 
si similare în majoritatea localit ăţ ilor din judeţ , 

• În prezent în Municiul Galati colectarea separat ă  a deşeurilor reciclabile nu este 

asigurată  pentru operatorii economici. De asemenea, infrastructura pentru 

colectarea de şeurilor reciclabile nu este suficient ă  pentru a asigura cre şterea 

cantităţii colectate, 

TRATAREA DEŞEURILOR 

• Aproximativ 93 0/o din cantitatea de de şeuri municipale colectat ă  este depozitat ă  
fă ră  a o pretratare prealabil ă  a deşeurilor conform prevederilor legale, 

• În judeţ  nu există  instalaţ ii de sortare care s ă  permită  tratarea de şeurilor colectate 
separt din toate localit ăţ ile. Din cele dou ă  sta ţii de sortare, cea de la Gala ţ i 
deserveşte exclusiv Municipiul Gala ţi iar cea de la Tecuci va trata deeuri 
municipale colectate în amestec colectate eclusiv din municipiul Tecuci, 

• În judeţ  nu există  instala ţ ii de compostare care s ă  permită  tratarea de şeurilor verzi 
din parcuri ş i grădini colectate separat. Din cele dou ă  staţ ii de compostare, cea de 
la Galaţi deserve şte exclusiv Municipiul Gala ţi iar cea de la Tg. Bujor este 
n efu n cţ i ona l ă , 

DEPOZITAREA DEŞEURILOR 

Depozitul existent de la Tirighina deserve şte exclusiv Municipiul Gala ţ i si 5 comune 

limitrofe, pentru restul localit ăţilor neexistând în prezent o solu ţie definitiva pentru 

depozitarea de şeurilor. 

\ 
\\ 	 \ 

Master Plan Sistem de Management Integrat al deseurtlor în judetul Galati 	
, 



	

31 	Metodologii si ipoteze 

	

31.1 	Metodologie si ipoteze privind proiec ţia socio-economică  
Proiecţiiie socio-economice iau in considerare cele mai recente prognoze publicate de 

Comisia Naţ ional ă  de Prognoz ă  (Prognoza 2018 - 2022 varianta intermediar ă  de vară , 
iulie 2018 si Proiecţia principalilor indicatori economico - sociali în profil teritorial pana in 

2022 - mai 2018), recomand ă rile din Anexa 1 a HG 677/2017 privind apobarea 

metodologiei de analiza cost beneficiu pentru investitiile in infrastructura de apa, 

experienta profesionala si estimarile Consultantului. 

Pentru perioada 2022 - 2047, neavând la dispozi ţie alte informa ţ ii oficiale, au fost luate 

în calcul urmatoarele ipoteze din Anexa 1 a HG 677/2017: 

• cresterea PIB in termini reali, fa ţă  de anul anterior, va fi de 3,5 0/0 în fiecare an; 

• pentru rata infla ţiei anuale, prognoza va lua în considerare o medie stabil ă  de 

2 %; 

• pentru cursul de schimb, prognoza va lua în considerare un curs de schimb stabil 

de 4,50 lei/euro. 

În ceea ce priveste prognozele socio-economice pe termen lung la nivel jude ţean, 

consultantul considera o evolu ţie similara a indicatorilor socio-economici cu cea de la nivel 

na ţ ional. 

Ipotezele utilizate la realizarea prognozei veniturilor pe gospod ă rie sunt urm ătoarele: 

• Venitul mediu al unei gospod ă rii medii crete cu o rat ă  mai mică  decât cresterea 

nominală  a PIB; 

• Venitul mediu al unei gospod ă rii medii in regiunea Sud Est este 90,03% fa ţă  cle 

media na ţ ionala; 

• Venitul mediu al unei gospod ă rii medii in judetul Gala ţ i este 101,62% fata de 

media pe regiunea Sud Est; 

• Creterea venitului disponibil al gospod ă riei este egal ă  cu produsul dintre rata 

inflaţ iei si rata de cretere real ă  a PIB, amendat ă  cu un procent ( corec ţ ie); 

pentru judeţul Gala ţi această  corecţ ie este determinata dup ă  cum urmeaz ă : 

o corecţ ia regiunii Sud-Est fa ţă  de nivelul national Cl = 89,43% 

o corecţ ia judeţului Gala ţi faţă  de nivelul regiunii Sud-Est C2 = 102,31% 

Notă : aceste corec ţ ii au fost determinate de Consultant prin analiza ritmurilor 

de cretere na ţ ionale, regionale si judeţene, pe baza Prognozei în profil teritorial 

mai 2018 - elaborate de CNP; 

o - corectia judetului Galati fat ă  de evolutia PIB la nivel national C 	C1 x 
91,49%, 	 \\ 

\ 	\ . 

, 
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• Venitui mediu al unei famiiii din decila 1 reprezinta 45,97% din venitul unei 

familii medii 

• Venitul mediu al unei familii din decila 1 creste in ritm de 96,63% din ritmul de 

cretere a venitului pentru familia medie (ipotez ă  folosită  si în CBA a aplicatiei de 

finanţare, factor de crestere a venituri!or decila 1 = 96,630/.) 

• Venitul in mediul urban reprezinta 112,975% fata de cel mediu; venitul in mediu 

rural reprezinta 83,92% din cel mediu 

3.1.2 	Metodologie si ipoteze privind proiecţ ia generă rii deeurilor municipale 

Proiecţ ia generă rii deşeurilor municipale pentru perioada de planificare (2018-2047) 

reprezintă  baza de calcul pentru estimarea capacit ăţ ilor viitoarelor obiective necesar a fi 

realizate în cadrul sistemului integrat de gestionare al de şeurilor. 

În această  secţ iune este prezentat ă  proiecţ ia deeurilor municipale estimate a se genera 

pe perioada de planificare cu eviden ţ ierea fluxurilor speciale de deeuri din deeurile 

municipale respectiv deeuri bidegradabile, deeuri menajere periculoase si deeuri 

voluminoase. 

Pe lâng ă  deseurile municipa!e este prezentat ă  si evoluţia generă rii deeurilor din 

construcţ ii si demol ă ri generate de popula ţie. Această  categorie de deeuri nu face obiectul 

Master Planului îns ă  având în vedere c ă  o parte din cantitatea generat ă  va fi depozitat ă  
este important ă  cunoaterea evolu ţiei cantităţ ilor pe perioada de planificare. 

Metolociia si iQotezele considerate Dentru evolutia deseurilor municipale 

Evoluţia deeurilor municipale s-a determinat distinct pentru fiecare categorie de deeuri 

i anume deeuri menajere, deseuri simi!are, deeuri din pie ţe, deeuri din parcuri i 

grădini si deeuri stradale. 

Evolu ţia deeurilor menajere s-a derminat pe baza: 

• evolu ţia populaţiei - prezentată  în secţiunea 3.2.1, 

• ratei de conectare la servicii de salurbizare - conform obiectivelor prezentate în 

secţiunea 4, rata de conectare va ajunge la 100% în anul 2021, 

• indicatorului de generare de şeuri menajere - determinat pe baza datelor privind 

situa ţia existentă  si a că ror evoluţ ie depinde pe de o parte de creterea economic ă  
din judeţ  iar pe de altă  parte de implementarea m ă surilor privind prevenirea 

generă rii deeurilor. În estim ă ri s-a con ţinut cont de asemenea de prevederile 

Planului Na ţional de Gestionare a Deeurilor. 

Deeurile similare s-au determinat având în vedere ponderea în deeurile menajere. 

Valoarea ponderii s-a estimat având în vedere dezvoltarea economic ă  dinjudeţ . 

Deseurile din piete, deseurile din parcuri si gr ădini si deseurile din pieteu fosbsti ate 
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în anul 2018 dat fiind c ă  înafara Municipiului Gala ţi, restul localităţilor urbane nu furnizat 

date distincte pentru aceste categorii de deeuri din deeurile muncipale, acestea fiind 

raportate în amestec cu deeurile menajere si similare. Conform prevederiior PNGD 

evolu ţia acestora este de ateptat s ă  ră mân ă  constant ă  pe perioada planific ă rii. 

Metologia si ipotezele considerate pentru evolu ţ ia fluxurilor seciale de deseuri 

Proiecţia cantităţ ii generate de de şeuri biodegradabile se calculeaz ă  pe baza proiecţ iei 

cantităţ ii de deşeuri municipale generate ş i a ponderii frac ţ iilor biodegradabile pentru 

fiecare tip de deeuri care intr ă  în componen ţa acestora (deeuri menajere si similare, 

deşeuri din parcuri ş i gradini, de şeuri stradale ş i deseuri din pie ţe). Categorii de deeuri 

biodegradabile considerate în determin ă ri sunt deeurile alimentare, deeurile de 

hârtie/carton si deeurile de lemn. 

Proiecţia de generare a de şeurilor municipale periculoase se calculeaz ă  pe baza 

indicatorilor de generare estima ţi de consultant ş i a proiecţiei populatiei. Întrucât 

indicatorii mentiona ţi reprezintă  o medie european ă  actual ă , se consideră  că  aceştia 

ră mân constan ţ i pe toată  perioada de planificare. 

Evoluţia cantităţ ii de deşeuri voluminoase a fost determinat ă  pe baza evolu ţ iei deeurilor 

menajere si similare si a compozi ţ iei deeurilor (respectiv evolu ţia ponderii deeurilor 

voluminoase din deeurile menajere si similar). 

3.2 
	

Proiectii socio-economice 

Acestă  secţ iune curpinde proiec ţ ia socio-economic ă  pentru jude ţul Gala ţ i pe perioada de 

planificare a proiectului ş i anume 2018-2047. 

3.2.1 Proiecţia populaţ iei 

Prognoza privind popula ţia elaborată  de Consultat pentru jude ţul Galaţ i se bazează  pe 

urm ătoarele elemente: 

• popula ţia rezident ă  la 01.01. 2017, furnizat ă  de că tre INS la nivelul jude ţului 

Galaţi, pe medii de rezidenţă ; 

• popula ţia de domiciliu, la 01.01.2017, pe localit ăţ i, pentru orasele si 
municipiile din jude ţ ; 

• rata de cretere recomandat ă  în Anexa 1 la HGR nr. 677/2017 privind 

aprobarea Metodologiei de analiz ă  cost-beneficiu pentru investi ţiile în 

infrastructura de ap ă , pentru perioada 2018 - 2047 (-0,10 11/b pe an, atât în 

mediul urban cât si în mediul rural). 

Tabeiul urm ă tor prezintă  evoluţia popula ţiei, elaborat ă  pe baza ipotezelor mentionate 

anterior: 

.--- 	\- 

\ 
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3.2,2 	Proiecţia indicatorilor economici 

Pe baza ipotezelor prezentate în sec ţiunea 4.2, au fost estima ţi principalii indicatori 

macro-economici. Sinteza valorilor acestora este prezentata in tabelul de mai jos: 

Tabel 3-2: Evolu ţia estimată  a indicatorilor macro-economici 

Indicator 	 2017 	2018 	2019 2020 2021 

. 	....- 

6,10% 5,50% 5,70% 5,70%  5,00% 

4,30% 5,80% 5,60 0/o 1 5,60%  î 5,00% 

4,70% 51_90 0/0 5,80%  5,90% 5,30% 

Romania . .4,0090 ,3,80% 3,70% 

Regiunea Sud Es ţ  . 	 5,60% 5,40% 5,30% 

Judet Galati 7,90% 7.700/o 7.60% 

3.40% : 3.50% 

4,80%  5,10% 

7,30% . 7,40 0/o 

11,00 0/o 8,40% 7,50% 7,30% 

8,80,% . 7,10 0/0 7,00% 7,10% 

6 1 60 0/o ‚ 6,80% 6,10%  7 1. 10 0/0 

3,70% 2,30% 2,20%  2,00% 

Cursui 	de 	schimb 	4,5681 	4,66 	4,58 	4,56 . 4,54 
leu/euro 

Sursa: CNP Proiecţia principalilor indicatori economico - sociali în profil teritorial pana in 

2022 - mai 2018; CNP PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI 2018 - 

2022 varianta intermediară  de vară, iulie 2018 

Dupa cum se poate observa, PIB-ul judetului Gala ţi crete ceva mai rapid decât PIB-

ul Regiunii Sud-Est, dar mai lent decât cel na ţ ional. Se estimează  că  acest ritm se va 

men ţine aproximativ constant, astfel incât va ajunge si chiar va dep ă i ritmul de 

cretere la nivel na ţional. De altfel, judetul Gala ţi este al doilea cel mai dezvoltat 
economic judeţ  al regiunii, dupa judeţul Constan ţa. Cu toate acestea, rata somajului 

înregistrat este cu mult mai mai mare decat nivelul regional, p ăstrând aceasta 

tendin ţă  pe perioada analizat ă . Creterea real ă  a câtigului salarial se p ăstraz ă  mai 

mică  decât cresterea la nivel regional, respectiv na ţ ional. În anul 2021s e ş€imează  
că  va avea aceleai valori cu creterea real ă  a salariului net de la nivl i - giol: 

\• 
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3.2.3 	Proiectia privind venituriie populaiei 

Ca baza pentru estimarea capacit ăţîi potenţ iale de contribu ţie a gospod ă riilor si 
agentilor economici, a fost utilizat venitul mediu disponibil (net) pe gospod ă rie (fă ră  
taxa pe venit si contribu ţiile sociale) si cifra de afaceri a intreprinderilor. Datele 

Statistice pentru proiec ţ ia acestor indicatori au fost ob ţ inute de la Institutul Na ţional 

de Statistică  (INS) si Comisia nationala de Prognoza (CNP). Acolo unde nu s-au gasit 

informa ţii oficiale, acele date au fost estimate pe baza celor disponibile la nivel 

na ţ ional si respectiv regional. 

In conformitate cu practicile în domeniu serviciului de salubrizare, în determinarea 

tarifelor / taxelor va fi luat în considerare un nivel minim de 1,8 0/o din venitul unei 

gospod ă rii din decila 1 de venit (veniturile cele mai sc ăzute). 

Pentru a fundamenta poiitica tarifar ă  este necesar s ă  se estimeze evolu ţia veniturilor 

gospod ă riilor popula ţ iei. Ultimul an pentru care au fost disponibile date statistice de 

la INS privind venitul gospod ă riilor la nivel na ţ ional ş i regional este 2017, deci anul 

de baza pentru previziunile privind veiturile gospod ă riilor populaţiei este anul 2017. 

Rezultatele previziunilor pe termen lung sunt prezentate în tabelul urm ă tor. 

N 

\ 
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La nivel judetean, prognoza face diferen ţa între zonele urbane si cele rurale si, pe lâng ă  
analiza veniturilor unei gospod ă rii medii, prezintă  de asemenea nivelul veniturilor 
gospod ă riilor cu venitul cel mai sc ăzut (decila 1 de venit). 

Ca bază  pentru estimarea venitului net al gospod ă riilor, s-a presupus c ă  odată  cu 
majorarea salariilor, cheltuielile aferente impozitelor si altor contribu ţii salariale, 
exprimate ca procent din venitul brut al gospod ă riilor, dup ă  o perioada de descretere 
anun ţată  de politica în domeniu, nu vor mai cunoate creteri în timp. 

Proiecţiile veniturilor gospod ă riilor din decila 1 de venit stau la baza determin ă rii 

tarifului maxim suportabil pe tona de deeu, care include toate opera ţ iile din cadrul 
SMID, de la colectare pân ă  la eliminare. 

33 	Proiectia generă rii deeurilor municipaie 

Pentru proiecţia generă rii deşeurilor municipale în perioada 2018-2047, s-au utilizat 

urm ătoarele ipoteze: 

• Rata de conectare la servicii de salurbizare va ajunge la 100%  în anul 2021 

(data la care se estimeaz ă  că  va fi atribuit contractului pentru noul operator de 

colectare si transport delegat de ADI), 

• Indicele de generare de şeuri menajere în anul 2018: 

• în mediul rural este de 0.35 kgjloc/zi, 

• în mediul urban este: 0,82 kg/loc/zi în Municipiul Gala ţ i si 0,70 kg/loc/zi 

în restul localităţ ilor urbane (Tecuci, Tg. Bujor ş i Bereşti) 

Acesti indicatori rezult ă  din datele raportate de operatorii de salubrizare din care 

s-au scăzut deseurile similare si din piete, 

Indicatorii de generare r ămân constan ţ i pe perioada de planificare. Conform 

PNGD, indicatorii de generare se estimeaz ă  că  vor scade cu cca lO% ca urmare 

a aplică rii măsurilor de prevenire. Îns ă , având în vedere prognoza de cre ştere 

economică  în judeţul Galaţi este de a şteptat că  indicatorul de generare de şeuri 

menajere s ă  crească . Prin urmare, considerând impactul cumulat a celor dou ă  
ipoteze, se apreciaz ă  că  indicatorii de generare vor r ămâne constan ţi pe 

perioada de planificare, 

• Deşeurile similare, se estimeaz ă  a reprezenta: 

o 30 % din de şeurile menajere generate în Municipiul Gala ţ i, 

o 25 0/o din deşeurile menajere generate în Tecuci, Tg. Bujor ş i Bereşti, 

o 15% din deşeurile menajere generate în mediul rural, 

Se estimează  că  aceste valori vor rămâne constante pe perioada de planificare, 

• deşeurile din pieţe - în Municipiul Gala ţi cantitatea de deeuri din pie ţe se 
cn 

estimează  a rămâne constantă  pe perioada planific ă ri (596 tone). Pentru restul 	CN 

localităţ ilor din urban, cantitatea s-a estimat considerând c ă  deeuril,e di-pie ţe 	• 

reprezint ă  2% din deseurile menajere colectate. În mediul rural nugenerea ă  
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deeuri din pieţe. Pe perioada planific ă rii cantită tea de deeuri din pie ţe se 
estimează  a rămâne constant ă , 

Deşeuriie din parcuri ş i grădini - în Municipiul Gala ţi cantitatea de deeuri 

stradale se estimeaz ă  a rămâne constant ă  pe perioada planific ă ri (3.084 tone). 

În localit ă tile Tecuci, Tg. Bujor si Bereti deeurile din parcuri si gr ădini nu sunt 

raportate distinct îns ă  în conformitate cu datele istorice raportate de acestea 

precum si în urma răspunsurilor la chestionare transmise de consuitat, a rezultat 

o cantitate de 896 tone deeuri din parcuri si grădini colectate din cele 3 

localităţ i. Astfel în anul 2018 se estimeaz ă  ca s-au generat 3.980 tone deeuri 

din parcuri si grădini. Pe perioada planific ă rii cantitatea de deeuri din parcuri si 
grădini se estimeaz ă  a ră mâne constantă , 

• Deeuri stradale - în Municipiul Gala ţ i cantitatea de deeuri stradale va r ă mâne 

constantă  pe perioada planifică ri (2.856 tone). Cantitatea de deeuri stadale 

generate în Tg. Bujor si Bereti a fost estimat ă  considerând ponderea deeurilor 

stradale raportate de Municipiul Gala ţi din total menajere colectat (4%). Astfel, 

cantitatea total ă  de deeuri stradale estimat ă  a se genera în anul 2018 este de 

3.410 tone. Pe perioada planific ă rii cantitatea de deeuri din parcuri si gră dini 

se estimează  a rămâne constant ă . 

Estimarea cantit ătii de deseuri de municipale generate în jude ţul Gala ţi, realizată  pe 

baza proiecţiei popula ţiei, a gradului de conectare a popula ţiei la serviciile de 

salubrizare si a ipotezelor prezentate mai sus, este prezentat ă  în tabelul urm ător. 

- 
/ 
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Tabel 3-4: Proiec ţ ia generă rii deşeurilor municipale în jude ţul Gala ţi, tone 

JUDETGALATI 2018 2022 2027 2030 2035 2040 2047 

Deseurimenajere 107136 111336 110931 110689 110287 109887 109331 

Deseuri similare 27921 28525 28406 28335 28217 28100 27936 

Deseuri 	din 

gradini si parcuri 
3 980 3 980 3 980 3 980 3 980 3 980 3 980 

Deseuri din piete 845 845 845 845 845 845 845 

Deseuri stradale 3 410 3 410 3 410 3 410 3 410 3 410 3 410 

Total 	deseuri 

municipale 
. 143 291 148 096 147 572 147 259 146 739 146 222 145 502 

generate 	si 

colectate 

Deseuri generate 

si necolectate sau 4 525 0 0 0 0 0 0 
neraportate 

Deseuri 

reciclabile 

generate 	in 	M. 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 : 	 4 000 
Galati si predate 

direct colectorilor 

Total 	deeuri 

municipale 
8 525 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

generate dar care 

nu intra in sistem 

. ; 

(- J 

c( 

c( 

1 	 « 
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3.4 	Proiecţia compozi ţiei deeurilor municipale 

La realizarea proiec ţ iei compoziţ iei deeurilor municipale au fost considerate 
urmă toarele ipoteze: 

Deeurile menajere si simiiare - din analiza compozi ţ iei specificejudeţului Gala ţ i 
se observă  că  valoarea ponderii de şeurilor de ambalaje de hârtie, carton, plastic, 
metal ş i sticl ă  este de 25,2%. Această  valoarea este mult mai mic ă  comparativ 
cu media la nivel na ţ ional conform datelor din PNGD de 35%. Acest lucru se 
poate explica ca urmare a nivelului veniturilor mai sc ă zute comparativ cu media 
na ţ ional ă . Prin urmare, având în vedere micşorarea decalajului economic dintre 
judeţul Galaţ i ş i media na ţ ional ă , în estimarea proiec ţ iei compozi ţ iei s-a plecat 
de la premisa c ă  ponderea de şeurilor de ambalaje va cre şte treptat ajungând la 
30,8 în 2030 si la 31,6 0/o în 2040: 

• procentui deeurilor de plastic va prezenta o cre ştere de la 9,3 0/o în 2017 la 
10,3% în anul 2040 ca urmare a cre şterii genarele a consumului de produse 
ambalate (chiar dac ă  consumului de produse de plastic ş i de ambalaje de 
plastic va scade) dup ă  care va ră mâne constant pân ă  la sfârş itul perioadei 
de planificare, 

• procentul deeurilor de sticl ă  va prezenta o creştere pân ă  la 4,7 0/o în anul 
2035; 

• procentul de deeuri de hârtie/carton va prezenta o cretere etapizat ă  pân ă  
la 14,3 pânâ în anul 2040%; 

• procentul de deeuri de metal va prezenta o cretere etapizat ă  pân ă  la 
2,3 %; 

o procentul de biodeeuri va prezenta o sc ădere de la 65,6 în anul 2017 pân ă  
la 61,7 0/o pe de o parte ca urmare a schimb ă rii comportamentului popula ţ iei 
respectiv cre şterea consumului de produse ambalate iar pe de alt ă  parte ca 
urmare a implementă rii m ăsurilor de prevenire a generă rii deeurilor 
alimentare prevăzute în PNGD; 

o procentul de deeuri de lemn se va men ţine la o valoare constant ă  de 2,2%. 

• Deeurile din servicii publice (parcuri si grădini, pieţe si stradale) - în perioada 

de planificare compozi ţ ia rămâne constantă  pe perioada de planificare. 

Pornind de la ipotezele prezentate anterior, în tabelele de mai jos sunt 
prezentate rezultatele proiecţ iilor privind compozi ţia pentru fiecare categorie 
de deeuri în parte. 

/ 	-- ,• 
., 	

o 

O 

:.-- 
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Tabel 3-5:Evolu ţia compozi ţiei deşeurilor menajere ş i similare 

2018 2022 2027 2030 2035 2040 2047 

Hârtie si carton 11,5 13,4 13,8 13,9 14,1 14,3 14,3 

Metale 1,2 1,8 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3 

Plastic 9,4 9,7 10,0 10,1 10,1 10,3 10,3 

Sticlă  4,0 4,3 4,5 4,6 4,7 4,7 4,7 

Lemn 2,2 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Biodeseuri 65,4 64,2 63,2 62,8 62,0 61,7 61,7 

Textile 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Voluminoase 0,9 1,0 1,1 1,2 1,5 1,5 1,5 

Alte deseuri 4,4 2,4 2,4 2,3 	: 2,4 2,3 2,3 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 

Sursa: Estimări pe baza ipotezelor prezentate la începutul secţiunii 

Compozi ţia de şeurilor din pie ţe, parcuri ş i gradini ş i stradale, estimată  a ră mâne 
constantă  pe perioada de planificare, este prezentat ă  în tabelul urm ă tor. 

Tabel 3-6: Compozi ţia deşeurilor din pieţe, parcuri şi grădini ş i stradale 

Tip material Pondere (%) 

Deşeuri din Deşeuri din parcuri 	Deşeuri stradale 
pieţe si gradini 

Hartie si carton 7.9 0.0 10.1 

Metale 1.9 0.0 2.2 

Plastic 6.9 0.0 9.7 

Sticla 2.7 0.0 4.4 

Lemn 1.2 0.0 2.9 

Biodeseuri 74.0 93.1 60.2 

Textile 0.1 0.0 0.2 

Voluminoase 0.0 0.0 0.0 

Alte deseuri 5.3 6.9 10.3 

Sursa: PNGD 

\ 
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3.5 	Proiectia fluxurilor speciaie de deeuri 

	

3.5. 1 	Proiecţ ia deeurilor biodegradabile 

Deeurile biodegradabiie din deeurile municipaie sunt reprezentate de deeuri 
aiimentare, deeuri de lemn i deeuri de hârtie i carton din deseurile menajere, similare, 
pieţe, parcuri si grădini si stradale. 

Proiecţia generării acestora s-a determinat pe baza evolu ţiei generă rii deeurilor 
municipale si a compoziţiei acestora, distinct pentru fiecare categorie de deeuri. 

2018 	2022 	2027 	2030 	2035 	2040 	2047 

Deseuri 
b i od eg ra d a bi le 
din deseuri 
menajere si 

similare 	 106.830 	111.609 	110.076 	109.412 	108.172 	107.630 	107.069 

Deseuri din 
biodegradabile 
din gradini si 
parcuri 	 3.582 	3.582 	3.582 	3.582 	3.582 	3.582 	3.582 

Deseuri 

biodegradabile 
din piete 	 702 	702 	702 	702 	702 	702 	702 

Deseuri 
biodegradabile 
din deseuri 

stradale 	 73 	73 	73 	73 	73 	73 	73 

Total deseuri 

biodeg rada bi le 

generate 	111.187 115.966 114.434 113.769 112.529 111.987 111.426 

Sursa: calculat pe baza tabeie 3. 6, 3.7 şi 3. 8 

	

3.52 	Proiectia privind generarea deseurilor menajere periculoase 

Deseurile periculoase generate de popula ţ ie se reg ăsescîn deeurile menajere estimate 

a segenera. Având în vedere c ă : 

• ponderea acestora nu este eviden ţiată  distinctîn compozi ţia deeurilor menajere 

i similare, 

• în prezent, la nivelul jude ţului deeurile periculoase nu sunt colectate separat 

neexistând astfel informa ţii la nivel local privind cantit ăţ ile generate, 

pentru proiec ţ ie s-au utilizat indicatori de generare distinct pentru mediul urban si rural, 

estima ţ i pe baza experien ţ iei la nivel na ţionai. Pe perioada de planificarea se estimeaz ă  
cs 

că  indicatorii de generare vor r ă mâne constan ţ i. 

/ 	
\ Z 	\ 
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Tabel 3-7: Proiecţ ia generă rii deeurilor menajere periculoase 

2018 2022 2027 2030 2035 2040 2047 

Indicator generare deeuri 

menajere periculoase, urban, 2 2 2 2 2 2 2 

kg/loc/an 

Indicator generare deeuri 

menajere, mediul rural, kg/loc/an 

Deseuri menajere periculoase 
557 555 552 551 548 545 541 

generate, urban, tone 

Deseuri menajere periculoase 
236 236 236 236 236 236 236 

generate, mediul rural, tone 

Total deseuri menajere periculoase 
793 791 788 786 783 781 777 

generate, tone 

3.5.3 	Proiecţ ia privind generarea deeurilor voluminoase 

Deseurile voluminoase generate de popula ţie si de agen ţii economici si institu ţ ii se 

reg ăsesc în cantit ăţile totale de deeuri menajere si similare prezentate în sec ţ iunea 

3.4. Proiecţia s-a determinat astfel pe baza evolu ţ iei generă rii deeurilor menajere si 

similare si a compozi ţiei acestora pe perioada de planificare. 

Tabel 3-8: Proiecţia generă rii deeurilor voluminoase 

2018 2022 2027 2030 2035 2040 2047 

Deseuri 

menajere si 
135.057 139.861 139.337 139.024 138.504 137.987 137.267 

similare 

generate, tone 

Ponderea 

deseurilor 

voluminoase din 0,9 1,0 1,1 1,2 1,5 1,5 1,5 

deseuri menajere 

si periculoase, % 

Deseuri 

voluminoase 1.216 1.399 1.533 1.668 2.035 2.070 2.059 

generate, tone 
Csj  

7 5 i 

\ 

\\ 
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3.6 	Proiecţ ia deşeurilor din construc ţ ii ş i desfinţă ri (de la populaţ ie) 

In cazui de şeurilor provenite din locuin ţe, generate de activit ăţi de reamenajare ş i 

reabilitare interioar ă  ş i /sau exterioară  a acestora, nu exist ă  date reale privind 

indicatorii de generare, acestea nefiind colectate în integralitate. Astfel, proiec ţ ia de 

generare s-a calculat pe baza indicatorilor de generare estima ţi pentru zona delegat ă . 

Tabel 3-9: Proiecţia de generare a de şeurilor provenite din locuin ţe, generate de 
activităţ i de reamenajare ş i reabilitare interioar ă  ş i /sau exterioar ă  a acestora 

2018 	2022 	2027 	2030 	2035 	2040 	2047 

Indicator generare 	40 	40 	40 	40 	40 	40 	40 

urban (kg/loc/an) 

361 	16 328 
	

16 272 16 217 16 140 

4.1 	Obiective si tinte la niveiui judetului 

Obiectivele specifice privind gestionarea deeurilor municipale în jude ţul Galaţi s-au 

stabilit pe baza urm ă toarelor considerente: 

• Principalelor probleme identificate în gestionarea actual ă  a deşeurilor 

municipale; 

• Prevederilor legislative europene si naţ ionale în vigoare; 

• Prevederilor Planului Na ţ ional de Gestionare a De şeurilor 2014-2025; 

• Termenului de implementare a prezentului proiect. 

Pentru fiecare obiectiv sunt prezentate ţ inte si termene de îndeplinire si, de asemenea, 

justifică rile referitoa re la stabil i rea acestora. 

t::, 
cn 

t: 

\ 
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Tabel 4-1: Obiective specifice, ţ inte si termene 

Nr. 	 Obiectiv 	 Ţ inta 
Crt. 

Obiective tehnice 

1 	Toată  populaţ ia judeţului, Grad de acoperire cu 

atât din mediul urban cât serviciu de salubrizare si 

i din mediul rural, este rata capturare deeuri 

conectată  la serviciu de reziduale este de 100% 

salubrizare 

Justificare 

Data estimat ă  pentru delegarea 

seviviilor de colectare si transport 

la nivelul întregului jude ţ  mai puţ in 

Municipiile Gala ţ i si Tecuci este 

anul 2021. 
iermen: 2021 

50% din cantitatea 

de deşeuri din 

hârtie, metal, 

plastic, sticl ă  ş i lemn 

din deeurile 

menajere si 
deeurile similare, 

inctusiv din servicii 

publice 

Termen: 2021 

. 50% din cantitatea 

total ă  de deseuri 

municipale generate 

Termen: 2027 

55% din cantitatea 

total ă  de deseuri 

municipale generate 

Termen: 2030 
. 60% din cantitatea 

total ă  de deseuri 

municipale generate 

Termen: 2035  

Conformarea cu cerin ţete na ţ ionate 

i europene în vigoare (Legea nr. 

211/2011, respectiv Directiva 

2008/98/CE) 

Termenul conform legisla ţ iet ş t a 

PNGD este de 2020. Îns ă  
obiectivul va fi atins numai dup ă  
delegarea serviciului de cotectarea 

i transport si furnizarea 

echipamentelor de colectare si 
transport achizi ţionate prin 

proiect. 

Conformarea 	Cu 	Directiva 

2018/851 

Prima ţ intă  de 50% are ca termen 

anul 2025. Insă  având în vedere c ă  
sistemul devine opera ţional în anul 

2023 iar în jude ţul Galaţi nu există  
experien ţă  în ceea ce privete 

colectarea separat ă  a deseurilor 

reciclabile s-a estimat c ă  ratele de 

capturare necesare atingerii 

tintelor vor ajunge ta nivelul dorit 

în anul 2027. 

2 
	

Creterea gradului de 

preg ătire pentru 

reutitizare si reciciare prin 

aplicarea ierarhiei de 

gestionare a deeurilor 

3 	Reducerea 	cantităţ ii La 	35% 	din 	cantitatea Termenul conform legisla ţiei ş i a 

depozitate 	de 	deeuri total ă , 	exprimată  PNGD 	este 	de 	2020. 	Însă  
biodegradabile gravimetric, 	produsă 	în obiectivul va fi atins numai dup ă  
municipale anul 1995 realizarea 	prezentului 	proiect 

Termen: 2023 
având ca termen de punere in 

i 	
,• 

functiune a nstaatuIoanul 2023 

.. 
\\. 	\ 
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Nr. Obiectiv Ţ inta Justificare 
Crt. 

4 înterzicerea Ia Termen: permanent Este 	obiectiv 	necesar 	pentru 

depozitare a deeurilor stimularea recicl ă rii deeurilor 

municipale colectate 

sep a rat 

5 Depozitarea 	numai 	a Depozitarea 	deşeurilor Conformarea cu prevederile HG nr. 

deeurilor 	supuse 	în municipale este permis ă  349/2005 

prealabil unor operatii de numai dacă  acestea sunt 

tratare supuse in prealabil unor 
Odata 	Cu 	implementarea 

prezentului proiect 
opera ţ ii 	de 	tratare 

fezabile tehnic 

Termen: 2023 

6 Depozitarea 	deeurilor Termen: 	începând 	cu Acest obiectiv este în conformitate 

numai 	în 	depozite iulie 2017 cu prevederile HG nr. 349/2005 

conforme 

6 1  Depozitarea 	a 	maxim Termen: 2035 Conformarea prevederile Directivei 

20% 	din 	deeurile : 2018/850 

municipale 

Depozitarea 	a 	maxim 
Termen:2040 

10 0/0 	din 	deeurile 

municipale 

7 Colectarea 	separată 	si Termen: Directiva 	2018/851 	prevede 

tratarea corespunz ă toare obligativitatea organiz ă rii separate 
2021 

a 	deeurilor 	periculoase a deeurilor menajere periculoase 

menajere pân ă  în ianuarie 2025. 

În judetul Gala ţi va fi implementat 

începând cu anul 2021, odat ă  cu 

atribuirea contractului de colectare 

i 	transport 	si 	organizarea 

activităţ ii 	în 	cazul 	operatorilor 

existen ţi. 

8 Colectarea 	separată , Termen: Odată  cu atribuirea contractului de 

pregatirea 	pentru colectare 	si 	transport 	51 
2021 

reutilizare sau, dupa caz, organizarea 	activităţ ii 	în 	cazul 

tratarea corespu nz ătoare operatorilor existen ţ i 

deeurilor voluminoase 

9 	Încurajarea utiliz ă rii în Termen: permanent 

agricultură  a materialelor 

rezultate cle la tratarea 

biodeeurilor 

(compostare i digestie 

anaerobă ) 

flhirtiu încitiitinnl cî nrn.ni7innl 

Creterea capacit ăţilor de tratare a 

biodeeurilor impune asigurarea 

utilizării în agricultur ă  a 

materialului rezultat în urma 

trată rii (compost, digestat) 



Nr. 	 Obiectiv 	 Ţ inta Justificare 

Crt. 

10 	Creterea 	capacit ăţ ii 	Termen: 2019 Deficienţă 	identificată 	în 	analiza 

institutionale 	 a situatiei actuaie 

autoritătilor 	locale 	si 

asoctatiilor de dezvoltare 

intercomunitară  

Obiective financiare si investi ţionale 

11 	Analiza 	posibilitătii 	Termen 	2018 Deficientă 	tdenttficată 	tn 	analiza 

existenţei unui mecanism situa ţiei actuale 

unic de plat ă  a serviciului 

de salubrizare 

Sursa: prevederi legislaţie, PNGD si plan implementare proiect 

ţ  

/---.--- 	\ 
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Analiza alternativelor s-a realizat din trei perspective diferite ş i anume: 

• Analiza alternativelor pentru fiecare component ă  a sistemului de gestionare a 

deeurilor municipale. Prin urmare în cadrul acestei analize sunt prezentate 

opţ iunile disponibile si opţ iunea identificat ă  a fi optim ă  

• Analiza alternativelor Dentru sistemul de management integrat al deseurilor în 

judeţul Gala ţi - în cadrul acestei analize s-au studiat dou ă  alternative 

considerând un concept integrat al componentelor sistemului de gestionare a 

deşeurilor de la colectare ş i tratare pân ă  Ia eliminare, 

Alternative de amDlasament pentru viitoarele instatii de deseuri 

În cele ce urmeaz ă  sunt descrise cele trei analize de op ţiuni. 

5.1 	Alternative tehnologice 

5.1.1 Colectare si transport 

5.1.1.1 Colectare si transport deeuri reziduale menajere 

Situa ţia existent ă  

Rata de capturare a deeurilor reziduale în jude ţul Galaţi este de 93% în anul 2018. 

Obiectiv 

Toată  popula ţia judeţului, atât din mediui urban cât si din mediul rural, este conectat ă  

la serviciu de salubrizare în anul 2021. 

Opţiuni tehnice privind colectarea deeurilor reziduale 

Urmă toarele op ţiuni tehnice au fost analizate pentru colectarea deeurilor reziduale 

menajere: 

• Opţiunea 1: din poart ă  în poartă  /la rigol ă , în saci 

• Opţiunea 2: din poart ă  în poartă  /la rigol ă , în pubeie individuale 

• Opţiunea 3: prin aport voluntar în puncte de colectare stradale 

Opţ iunea 1 Colectare din poart ă  în poartă  /la rigolă, în saci 

Deşeurile sunt pre-colectate în saci din plastic si amplasa ţ i în fa ţa cl ădirilor, la strad ă , 

la momentul colect ă rii. Sacii sunt colecta ţ i manual de către muncitori ş i sunt arunca ţ i 

în cuva ma ş inii de colectare. 

Opţ iunea 2 Colectare din poart ă  în poartă  Jla rigolă  in pubele individuale 

În 	 de 	 la 	individuale, fiecă rei cazul sistemului 	colectare 	casele 	 gospod atribuie 

câte o pubel ă  pentru deseurile reziduale Proprietarul acestor pubeie şi containei ţ ate 

\ 

; 
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fi municipalitatea, operatorul colect ă rii deeurilor sau proprietarul gospod ă riei. 

Avantajul acestui sistem este c ă  o persoan ă  răspunde pentru pubel ă , iar dacă  aceasta 

este ş i proprietarul, intră  în sarcina lui ca pubelele vorfi p ăstrate, între ţinute ş i curăţate. 

Opţ iunea 3 Colectare prin aport propriuîn puncte de colectare stradale 

În acest sistem de puncte de pre-colectare, sunt amplasate containere în toat ă  zona. 

Generatorii de deeuri î ş i vor aduce singuri deeurile la punctele de pre-colectare. 

Evaluarea op ţ iunitor tehnice privind deseurile colectate în amestec 

În tabelul urm ă tor sunt evaluate diferitele op ţiuni enumerate mai sus. 

Tabel 5-1: Evaluare op ţ iuni tehnice privind colectare deeuri reziduale menajere 

Opţ iunea 1 Colectare din 	Opţ iunea 2 Colectare din 	Opţiunea 3 Colectare 

poartă  în poartă , în saci 	poartă  în poartă , în 	11prin aport propriu în 

pubele 	 puncte de colectare 

stradal 

Aspecte tehnics 

Dimensiuni 	in mod obişnuit sacii au 50 80 l, 120 l, 240 J 5i 360 l Containerele de 1,1 - 5 

disponibile 	sau 60 l. 	 sunt 	disponibile 	în m 3  sunt disponibile în 

varianta plastic. 	 variantele din plastic ş i 

metal. 

Colectarea Este necesar ă  o frecven ţă  Este necesar ă  o frecven ţă  Este 	necesară 	o 

mare de colectare. 	 mare de colectare. 	frecven ţă  mica de 

Efort 	fizic 	sporit 	la 
	 colectare. 

încă  rca re. 	
Probleme legate de spa ţ

iu Efort fizic la înc ă rcare. 

Probleme legate de spa ţiu pentru 	depozitarea Probleme legate de 

pentru depozitarea sacilor. 	pubelelor. 	 spa ţiu 	pentru 

containerele stradale. 

A.specte socia!e ş i gradde acce ţ tare 

Confortul 	Confort 	sporit 	pentru Confort 	sporit 	pentru Confort redus în ceea 

utilizatorului 	utilizatori 	în 	ceea 	ce utilizatori 	în 	ceea 	ce ce priveşte colectarea 

priveşte colectarea pentru priveşte 	colectarea în 	zona 	blocurilor de 

că  deşeurile sunt colectate pentru că  deşeurile sunt locuinţe 	pentru 	că  
direct de la fiecare cas ă . colectate 	direct 	de 	la deşeurile trebuie duse 

,. fiecare cas ă . la container. 
Confort scazut in ceea ce 

priveşte 	spaţiul 	necesar Confort mediu în ceea ce Lipsa 	confortului 	în 

pentru depozitare. prive şte 	spaţiul 	necesar zona 	 caselor 

pentru depozitare. individuaie,., datorit ă  

distan ţejor 	rirt 	la 
r. 

\. 
: 	 \ 	. 
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Opţiunea 1 Colectare din 	Op ţ iunea 2 Colectare din 	Opţiunea 3 Colectare 

poartă  în poartă , în saci 	poartă  în poartă , în 	11prin aport propriu în 

pubele 	 puncte de colectare 

stradal 

care trebuie 	duse 

deşeurile la container. 

Confort sporit în ceea 

ce priveşte spa ţiul de 

care este nevoie în 

incintă . 

Probleme 

previzibile 

Probleme previzibile (de mediu) 

Dacă 	deşeurile 	sunt 

depozitate la col ţul stră zii 

cu mai mult de o oră  
înaintea ridic ă rii, sacii pot fi 

răscoliţi de animale ş i 

deşeurile împrăştiate. 

Administratorul 

discuta Cu 

alegând locul 

potrivit pentru 

deşeurilor. 

va Roti 	rupte 	si 

locatarii containere 	ruginite 

cel mai dupa 	o 	anumita 

iepunerea perioada de timp. 

Capace adesea ne-

închise. 

Deşeuri 	amplasate 

langa container. 

Cost 

Costuri 	de La o frecven ţă  de colectare Cost cu mult mai scăzut Cost 	cu 	mult 	mai 

investi ţie - de 	o 	interven ţie 	la 	două  decât în cazul alternativei scăzut decât în cazul 

vehicule de zile, este necesar un num ă r 1, 	datorită 	posibilităţ ii alternativelor 	1 	si 	2, 

colectare de vehicule de dou ă  sau unei frecvenţe scăzute de datorită 	frecven ţei 

trei 	ori 	mai 	mare 	decât colectare. scăzute de colectare ş i 

numă rul 	de 	vehicule a numă rului mai mic 

necesar la o frecven ţă  de o de 	puncte 	de 

dată  pe săptămână . încă rcare. 

Costuri 	de Numai costuri de achizi ţie a Costuri: 21-30 €/ pubel ă ; Costuri: 	120 	€/ 

investi ţie sacilor. În cazul în care sacii 120 	€/ 	container 	din container 	din 	plastic 

saci/contai- sunt 	procura ţ i 	direct 	de plastic (1100 l) 	i 350 €/ (1100 	l) 	ş i 	350 	€/ 

nere generatorii de de şeuri, nu container din metal container 	din 	metal 

există  costuri de investi ţie. (11001). 
(1100 l) 

Costuri de Ce! mai mare cost de Costuri de operare de Costuri de operare de 

operare 	operare datorit ă  frecvenţei aproximativ 50 - 70 % din aproximativ 70 - 90 % 

(inclusiv 	mari de colectare. 	 costurile 	necesare din costurile necesare 

CAPEX) 	 alternativei 1. 	 alternativei 2. 

Aplicabilitatea pnru zonele tipice de locuin ţe 

cY 

• 	.•\ 

\: 



Opţiunea 1 Colectare din Opţiunea 2 Colectare din Opţiunea 3 Colectare 

poarl ă  în poartă , în saci poartă  în poartă , în prin aport propriu 	în 

pubele puncte de colectare 

strada l 

1.1 	Biocuri Acest sistem de colectare Acest sistem de colectare Acest 	sistem 	de 

de locuin ţe nu este fezabil pentru BL. nu este fezabil pentru BL. colectare 	este 	fezabil 

(BL) pentru BL. 

1.2 	Case Acest sistem de colectare Acest sistem de colectare Nu este potrivit pentru 

individuale este fezabil pentru casele este potrivit pentru casele case 	individuale, 

individuale. individuale 	datorită  deoarece un container 

Rozatoarele, pisicile si caini 
spa ţ iului 	suficient de 1,1 m 3  poate servi 

. 	. 
ar putea sa rupa pungile si 

disponibil 	pentru aprox. 30 pân ă  la 60 

. 
sa imprastie deseurile. 

amplarea pubelei. de 	case 	ceea 	ce 

inseamna 	o 	distan ţa 

mare 	pân ă 	la 

containere. 

2. 	Mediul Acest sistem de colectare Acest sistem cle colectare Acest 	sistem 	de 

rural este fezabil pentru mediul este fezabil doar pentru colectare 	este 	fezabil 

rural. acele 	localităţ i 	rurale pentru 	mediul 	rural, 

unde există  drumuri de pentru că  containerul 
Acest sistem este scump 

acces in stare buna. de 	1,1 	m 3 	poate 	fi 
deoarece 	greutatea 

deseurilor 	reziduale 
amplasat la marginea 

strazii/drumuiui. 
generate 	de 	fiecare 

gospodă rie 	este 	scăzută  

(0,4 kg/locuitor si an). 

Ţinând cont de situa ţia real ă  din judeţ  ş i de rezultatele evalu ă rii opţiunilor de mai sus, 

opţiunea 2 (colectare prin sistemul din poart ă  în poartă , cu pubele individuale) ş i 

opţiunea 3 (punct de colectare stradale in zonele de blocuri de locuinte) sunt 

recomandate pentru acest jude ţ . 

Optiunea tehnică  proijusă  

Ţinând cont de toate aceste criterii, nu se poate recomanda un sistem standard de 

colectare a de şeurilor pentru întreg jude ţul. Se recomand ă  urm ă torul sistem: 

Mediul urban 

• Zona blocurilor de locuinte: se recomand ă  colectarea de şeurilor reziduale prin 

intermediul punctelor de colectare amplasate în zona blocurilor (Op ţ iunea 3 - 

aport voluntar), 	 -- 

• Zona caselor individuale: fiecare gospod ă rie va fi dotată  cu pubelepentru •. 

deşeurile reziduale (Op ţ iunea 2). 	
. 
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Mediul rural 

• Zona caselor individuale: luând în considerare c ă  starea drumurilor si casele 

individuale din mediul rural a judeţului diferă  dintr-un cap ă t la altui, este 

imposibil să  se implementeze un singur sistem. Astfel, se recomand ă  
implementarea a dou ă  sisteme, dup ă  cum urmeaz ă : 

- colectarea de şeurilor reziduale prin sistemul din poarta în poartă . Fiecare 

gospod ă rie individual ă  va fi dotată  cu pubel ă  individual ă ; 

- Casele cu acces dificil la drum vor fi dotate cu puncte cie pre-colectare 

amplasate la cea mai apropiat ă  intersec ţ ie cu drumul. Punctele de 

precolectare vor fi dotate cu containere de 1,1 m 3 . 

Pentru mai multe detalii referitoare la sistemul de colectare, în ceea ce 

priveste numărul echipamentelor de colectare si de transport, precum si 

ipotezele utilizate în calcule, a se consulta subcapitolul 8.2.1. 

5. 1. 1.2 Colectarea si transportul deeurilor reciclabile menajere 

Situa ţia existentă  

Sistemul de colectare separat ă  a deeurilor reciclabile este implementat ă  doar în 

Municipiul Gala ţi (doar pentru popula ţie). 

Obiective 

Extinderea sistemului de colectare separat ă  a deeurilor reciclabile la nivelul întregului 

judeţ  - termen, anul 2021 

Opţiuni tehnice privind colectarea separata a deeurilor reciclabile 

Din punct de vedere tehnic, exist ă  trei posibilităţ i de organizare a colect ă rii separate a 

deşeurilor reciclabile, si anume: 

• Sistem de colectare separat ă  din poart ă  în poartă , 

• Sistem de colectare separat ă  prin aport voluntarîn puncte de colectare stradal ă , 

• Centre de colectare. 

Alegerea uneia dintre alternative depinde, în principal, de ratele de colectare care vor 

fi atinse, dar ş i de modul în care este organizat sistemul de colectare a de şeurilor 

reziduale, de sistemul de tarifare existent, de comportamentul popula ţiei, de prezen ţa 

persoanelor neautorizate ş i de costuri. 

.... 
.......•... 

\ 	.. 	• 	..... 
\ 	\: •• 
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De asemenea, alegerea sistemului de colectare are un impact semnificativ asupra 

calităţii materialetor colectate. Calitatea deeurilor reciclabile, în func ţ ie de sistemul de 
colectare ales, poate fi afectat ă  de: 

Contaminarea cu materiale nereciclabile care ar trebui s ă  se afle în fluxul de 

deeuri reziduale reziduale, 

• Contaminarea cu materiale ne-vizate fiind colectate eronat; 

• Materialele vizate colectate, dar contaminate cu lichide, uleiuri sau putrescibile, 

de ex. reziduuri alimentare. 

În definirea opţ iunilor, s-a ţinut cont inclusiv de rezultatele studiilor: 

Evaluarea schemelor de colectare separată  în 28 de capitale a Uniunii 

Europene7  eleborat pentru Comisia Europeana în anul 2015, 

• Analiza datelor Eurostat privind reciclarea ambalajelor, studii pentru anii 2006-
2012 8,  elaborat de EXPRA în anul 2015. 

În cadrul primului studiu au fost analizate schemele de colectare utilizate în cele 28 de 

capitale ale Uniunii Europene. Concluziile studiului, în ceea ce privete schemele pentru 

colectarea separat ă  a deseurilor sunt: 

• Colectare din poart ă  în poart ă . Procentul de materiale reciclabile creste atunci 

când autorităţ ile publice introduc sistemul de colectare din poart ă  în poartă . 

Acest sistem duce la realizarea celor mai ridicate rate de capturare si la cea mai 

bună  calitate a materialelor reciclabile. Costurile de colectare pentru astfel de 

sisteme sunt mai mari decât alte sisteme de colectare, dar ratele de colectare 

i veniturile sunt, de asemenea, de obicei mai ridicate, iar ratele de impurit ăţ i 

(greeli si deeuri reciclabile contaminate) si costurile de tratare sunt mai mici. 

• Colectare prin puncte de colectare stradale. Acest sistem, în multe cazuri 

descurajează  locuitorii să  ii separe deeurile si duce în general la un procent 

mai mare de impurităţi. Prin urmare, cantitatea final ă  de deeuri municipale 

reciclate este mai mic ă  comparativ cu cantitatea ob ţinută  cu sistemul de 

colectare din poart ă  în poartă . De asemenea, veniturile ar putea fi mai sc ăzute, 

din cauza calit ăţ ii mai slabe a reciclabilelor. Cu toate acestea, aceste sistem 

reprezintă  o soluţ ie rezonabil ă  pentru anumite frac ţii (de exemplu, pentru 

sticl ă ). 

Colectarea în comun a reciclabilelor (2,3 sau 4 frac ţ ii în acelai recipient de 

colectare). Acest sistem este implementat în mai multe state membre si tinde 
Q 

Reference: 070201/ENV/2014/691401/SFRA/A2  

ycling%2odata%201%200%2Owith%2Ocover26 10 pdf 	 l 	 u 
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să  conducă  la reducerea costurilor. Amestecarea mai multor fractii împreun ă  
poate totu ş i să  aib ă  ca rezuitat o inciden ţă  mai mare a contamin ă rii încruci şate, 

calitatea reciclabilelor tinde s ă  fie mai mică , iar ratele de respingere s ă  fie mai 

ridicate. 

În cazul în care deeurile de hârtie sunt amestecate cu alte fluxuri de de şeuri 

(în special sticl ă , dar si metal si plastic) rata de contaminare este mai mare 

decât cazul in care acestea sunt colectate intr-un recipient distinct. În cazul 

amestecă rii hârtiei cu alte fluxuri rata de contaminare-încruciat ă  este cuprins ă  
în intervaulul 5-20% în compara ţ ie cu 1% în colect ă rii unui singur flux. Riscul 

de contaminare face ca acesta s ă  nu fie adecvat pentru amestecarea unor 

materiale, de exemplu, sticla nu trebuie amestecat ă  cu hârtia. De obicei, 

separarea plasticului si a metalelor colectate, nu conduce la dificult ăţ i de 

sortare. 

În tabelul de mai jos este prezentat ă  cantitatea medie de deeuri colectat ă  pe cap de 

locuitor per sistem de colectare si pe material în cele 28 de capitale din UE. 

Table 5-1: Rata colectare materiale per sistem de colecare în cele 28 capitaie ale UE 

Sistem cle colectare 

Colectare din poart ă  în poartă  (o frac ţ ie 

per recipient) 

Colectare din poartă  în poartă  (2,3 su 4 

fracţii pe recipient) 

Colectare prin aport voluntar în puncte 

de colectare stradal ă  

Centre de colectare 

După  cum se poate observa, cea mai mic ă  cantitate de deeuri reciclabile s-a ob ţinut 

în cazul colectă rii prin centre de colectare urmat ă  de colectarea prin aport voluntar în 

puncte de colectarea stradal ă . 

În cazul studiului elaborat de EXPRA, sunt prezentate informa ţii privind gradul de 

reciclabilitate a deseurilor de ambalaje, respectiv % din total deeuri colectate separat 

pentru care exist ă  tehnici fezabile de reciclare. 

Conform studiului, desi reciclarea deseurilor de ambalaje este op ţ iunea preferat ă  în 

gestionarea deseurilor, exist ă  un nivel maxim. Astfel, pentru rate decptuaremai mari 

de 80%, reciclarea este considerat ă  mai puţin fezabil ă  din 

si contribuie mai putin la mediul înconjur ă tor. Nivelul maxim c1 recjl-are pe tip de 
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material, se estimeaz ă  după  cum urmeaz ă : 98% pentru metale, 95% pentru 

hârtie/acrton si sticl ă  si 60% pentru plastic. 

Aceste rate maxime, variaz ă  însă  în funcţie de sistemul de colectare. De exemplu, dup ă  
cum am men ţiont în cazul studiului realizat de C, calitatea hârtiei este afectat ă  în cazul 

colectă rii în amestc cu alte frac ţii, putând ajunge de la 95 11/a la 70 0/o în cazul colect ă rii 

în acelai recipient cu alte frac ţii de deeuri cum ar fi plasticul si metalul. 

Având în vedere toate informa ţ iile prezentate mai sus, pentru aceste proiect s-au 

analizat mai multe op ţ iuni si anume: 

• Opţiunea 1: sistem de colectare din poart ă  în poartă , separat, pentru fiecare 

flux de deeuri reciclabile. Aceast ă  opţ iune presupune ca fiecare gospod ă rie să  

fie dotat ă  cu câte 3 recipien ţi (pubele/saci) pentru colectarea deeurilor 

reciclabile pentru: 

o Deeurile de hârtie si carton, 

o Deeurile de plastic/metal, 

o Deeurile de sticl ă . 

• Opţiunea 2: sistem de colectare prin aport voluntar în puncte de colectare 

stradale, dotate cu câte 3 recipien ţi(containere, igloo) pentru: 

o deeurile de hârtie/carton, 

o deeurile de plastic/metal, 

o deeurile de sticl ă . 

Opţ iunea 3: un mix între primele dou ă  opţ iuni respectiv: 

o colectare din poartă  în poartă  pentru deeurile de hârtie, carton, plastic 

i metal. Toate frac ţiile vor fi colecate în acelai recipient (pubele), 

o Sistem de colectare prin aport voluntar prin puncte de colectare stradale 

pentru deeurile de sticl ă  (containere/igloo), 

Opţ iunea 4: un mix între primele dou ă  opţiuni respectiv: 

o colectare din poart ă  în poartă  pentru deeurile de hârtie/carton si plastic 

i metal (pubele/saci), 

o Sistem de colectare prin aport voluntar prin puncte de colectare stradale 

pentru deeurile de sticl ă  (containere, igloo). 

-. 	 ...,.. \. o 

o 
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Tabel 5-2: Evaluare op ţ iuni tehnice pentru colectarea separat ă  a deşeurilor reciclabile 

Opţiunea 1 
colectare din 

poarta poart ă , 
pe 3 fracţ ii 

(H/C, P/M, S) 

Aspecté tehnice 

Colectare 	Flexibilitate 

mare în ceea ce 
priveşte 

frecven ţa 	de 

colectare. 

Sistemul 

implică  
amplasarea a 3 
recipien ţ i 	în 

incinta 

gospod ă riei. 

Posibile 

probleme 
legate de spa ţi. 

Opţiunea 2 colectare 

prin aport voluntar în 
puncte de colectare 
stradale, pe 3 frac ţ ii 

(H/c, P/M, S) 

Flexibilitate medie în 

ceea 	ce 	priveşte 

frecven ţa de colectare. 

Sistemul 	implicaă  

Op ţiunea 3 colectare 
din poartă  în poart 

pe 1 fracţie 

(H/C/P/M) si 
colectare prin aport 
voluntar pt. sticl ă  

Flexibilitate mare în 

ceea ce prive şte 

frecven ţa de 
colectare. 

Opţiunea 4 din 
poartă  în poartă  pe 

2 fracţ ii (H/C si 
P/M) ş i colectare 

prin aport voluntar 
pentru sticl ă  

Flexibilitate mare în 

ceea ce prive şte 

frecven ţa cle 

colectare. 

Sistemul 	implică  
amplasarea a doi 

recipien ţ i 
(pubele/saci) 	în 

incinta gosp ăd ă riei 

i a unui recipient 

în puncte stradale. 

Spatiul 	pentru 
amplasarea 

recipientelor este 
mai 	mic 	în 

compara ţ ie Cu 

opţiunea 1 însă  mai 

mare comparativ 

cu opţiunea 3 

amplasarea 	a 	3 Sistemul 	implică  
recipien ţ i 	în 	puncte amplasarea 	unei 

stradale. pubele 	în 	incinta 

Probleme 	legate 	de gospod ă riei si a unui 

spaţ iu 	pentru recipient 	în 	puncte 

amplasarea stradale. 

containerelorîn spa ţ iul Spatiul 	necesar 

public pentru 	depozitarea 

recipientelor este cel 
mai 	mic 	în 

compara ţie cu restul 
a ltern ativel o r. 

Rată  de Cea mai marde Cea mai mic ă  rată  de Rate de capturare Rate de capturare 

capturare capturare 	captuare 	 mare 
	

mare 

Rata 	de Cea mai mare Rata de reciclabilitate Rat ă 	 de Rata 	 de 

reciclabilit rată 	de mare 	 reciclabilitate 
	

reciclabilitate mare 

ate 
	

reciclabilitate 
	

scăzută 	în 	cazul 
hârtiei 	(în 	urma 

contamin ă rii Cu 

deeurile de plastic si 
metal poten ţial 
murdare) 

Rata 1 Scăzută 
	

Mare 	 Scăzută 
	

Scăzută  
impurită ri 

Aspecte socile ş i gr 

Confortul 	Confort 	înalt 
utiiizatoru 	datorită  faptului 
lui 	 că  materialele 

reciclabile sunt 

colectate direct 
de la casele 
individuale. 

dde acceare 

Confort sc ăzut datorită  
faptului că  generatorii 

de deşeuri trebuie s ă  
se deplaseze la 

containere. 

Confort înalt în cazul 
deeurilor de 
P/M/H/C si scăzut în 
cazul sticlei 

Confort înalt în 
cazul deseurilor de 

P/M/H/C si scăzut 

în cazul sticlei 

Aspecte de rnediu 
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Opţiunea 1 

colectare din 

poarta poartă , 

pe 3 fracţ ii 

(H/c, P/M, S) 

Probleme 	Probleme 	de 

previzibile mediu 	sunt 

minime 

Cost 

Costuri de Cele mai mari 

investiţie 
	

investi ţ ii 

—vehicule 

de 	 Nr.mare 	cle 
colectare 	vehicule 

(pentru fiecare 

din 	cele 	3 

fracţii) 

Costuri de 36-60 

investi ţie €/pubelă ; 

pubele/co 

ntainere 

Opţiunea 2 colectare 

prin aport voluntar în 

puncte de colectare 

stradale, pe 3 fracţ ii 

(H/C, P/M, S) 

Containere distruse ca 

urmare a vandaliz ă rii 

acestora 	pentru 

Opţiunea 3 colectare 

din poartă  în poartă  
pe 1 frac ţie 

(H/C/P/M) si 
colectare prin aport 

votuntar pt. sticl ă  

Probleme de mediu 

sunt minime 

Opţiunea 4 din 

poartă  în poartă  pe 

2 fracţii (H/C si 
P/M) si colectare 

prin aport voluntar 

pentru sticl ă  

Probleme de mediu 

sunt minime 

Investiţii medii 

optiunile 2,3 

< fata optiunea 1 

dat fiind c ă  maina 

de transport se 

deplasează  de trei 

ori. 

Sistemul implică  un 

mix de pubele si 
containere 

recuperarea 

materialetor. 

Deşeuri 	amplasate 

lânga container. 

Cele mai mici investi ţii Investiţii medii 

fata de optiunea 2 

< fata optiunile 1,4 

Nr masini cele mai mici dat fiind c ă  masina 

ca urmare a de transport se 

numărului mic de deplaseaz ă  de dou ă  
puncte de colectare ori. 

120 €/container din Sistemul implic ă  un 

plastic şi 500 €/ mix de pubele si 

continer din metal containere 

Costurite de investiţii pentru op ţiunea 1 sunt cele mai mari, urmate de op ţiunea 4 si 

apoi 3. Pe ultimul loc, optiunea cu cele mai mici costuri o reprezint ă  opţiunea 2. 

Costuri de operare 

pentru colectarea si 

transpotul 

deseurilor mai mici 

în compara ţie cu 

alternativa 1 iar 

costurile de sortare 

sunt similare 

Costuri de De şi sistemul Aceast ă  opţiune are Costuri de operare 

operare, 	necesită 	un avantajul costurilor de pentru colectarea si 

costuri de 	numă r 	mai colectare mai mici, dar transpotul deseurilor 

sortare 	mare de pubele costurile 	de 	sortare mai 	mai 	mici 	în 

ş i 	vehicule, sunt mai mari cu cele compara ţ ie 	Cu 

totu ş i, in cazul alternativei 1. alternativa 	1 	insă  
existen ţa costurile 	de 	sortare 

pubelelor sunt mai mari 

pentru 	fiecare 

fracţie 	are 

avantajul 	de a 

diminua 

costurile 	de 

so rta re. 

Aplicabilitatea pentru zonele tipice de locuin ţe/atingerea ţ intelor 

1. Mediul urban: 

1.1 	Acest sistem de Acest 	sistem 	de Acest sistem de Acest sistem de 

Blocuri de colectare 	nu colectare este fezabil colectare nu este colectare nu este 

locuinţe 	este 	fezabil pentru BDL. 	 fezabil pentru BDL. 	fezabil pentru BDL. 

(BDL) 	pentru BDL 

y - s.. 
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Aplicabilpentru 

mediul rural numai 

dacă 	drumurile 

permit 	accesul 
vehiculelor speciale. 

Aplicabilpentru 

mediul rural numai 

dacă 	drumurile 

permit 	accesul 

vehiculelor speciale 

Opţiunea 1 Opţiunea 2 colectare Opţiunea 3 colectare Opţiunea 4 din 

colectare din prin aport voluntar în din poartă  în poartă  poartă  în poartă  pe 
poarta poart ă , puncte de colectare pe 1 fracţie 2 fracţii (H/C si 

pe 3 fracţ ii stradale, pe 3 frac ţ ii (H/C/P/M) si P/M) si colectare 

(H/C, P/M, S) (H/C, P/M, S) colectare prin aport prin aport voluntar 
voluntar pt. sticl ă  pentru sticl ă  

1.2 	Case 	Potrivit 	pentru Potrivit pentru 	casele Potrivit pentru casele Potrivit 	pentru 
individual 	casele individuale. individuale : casele individuale 

e (CI) 	individuale. 

2. Mediul Aplicabil 	doar 
rural 	pentru mediul 

rural 	numai 

dacă  drumurile 

permit accesul 
vehiculelor 

speciale. 

Sistemul este 

scump datorită  
faptului 	că  
densitatea 

deşeurilor 
menajere este 

mică  în aceste 
zone. 

Aplicabii pentru mediul 

rural, întrucât 

containerul poate 	fi 

amplasat la marginea 

străzii 	ş i vehiculele 

speciale pot descă rca 

containerele în 	scurt 

timp, 	fapt care 	va 

reduce 	costurile de 

colectare. 

Optiunea tehnica propus ă  pentru judetul Galati 

În urma evalu ă rii opţiunilor discutate mai sus, a fost stabilit sistemul pentru colectarea 

separat ă  a deeurilor reciclabile în jude ţul Gala ţ i. 

După  cum am menţ ionat în cele mai de sus, în mediui urban în zona blocurilor sistemul 

de colectare din poartă  în poartă  prezintă  unele incoveniente si nu este recomandat. 

Astfel s-a ales sistemul de colectare prin aport voluntar în puncte de colectare stradale 

echipate cu câte 3 recipien ţi. Volumul acestora depinde de densitatea popula ţiei si de 

numă rului de locuitori deserviti de punctul de colectare. 

În mediul rural si Îfl mediul urabn în zona caselor sunt fezabile toate din cele 4 opţiuni 

anaiizate. Op ţiunea 1, având în vedere pe de o parte costurile mari de investi ţii si de 

operare iar pe de alt ă  parte faptul c ă  pân ă  în prezent sistemul de colectare al deeurilor 

reciclabiie nu s-a mai implementat în aceste zone, s-a considerat a fi nepotrivit ă  pentru 

judeţul Gala ţ i. 

În general, în proiectele SMID s-a ales varianta colect ă rii prin aport volunaîruQte 

de colectare stradale (optiunea 2) Acest sistem prezint ă  insă 	 à~-4ezti  

esentiale pentru proiect, cum ar fi 

I 	
\ 
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• Rata de capturare a deeurilor reciciabile este redus ă . Având în vedere ţ intele 

propuse a fi atinse prin proiect, acest sistem este posibil s ă  nu asigure 

îndeplinirea acestor rate, 

• Rata de impurit ăţi, respectiv materiale nereciclabiie care ar trebui s ă  se afle în 

fluxul de deeuri reziduale reziduale i/sau materiale reciclabile puse greit este 

mare. 

Astfel, pentru zona caselor atât din mediul rural cât si urban s-au considerat ca fiind 

optime opţiunile 3 si 4 care presupun sistemul de colectate din poart ă  în poartă  pentru 

deeurile de hârtie/carton, plastic si metal si colectare prin aport voluntar pentru 

deeurilor din sticl ă . După  cum am men ţ ionat mai sus, în cazul acestor doua op ţ iuni 

ratele de capturare sunt mari ceea ce poate asigura atingerea ţintelor de reciclare 

prevăzute de legisla ţie. 

Prin urmare, sistemul de colectare a deeurilor reciclabile propus pentru jude ţul Gala ţ i 

este urm ă torul: 

Mediui urban: 

• Zona blocurilor de locuin ţe: un punct de pre-colectare echipat cu 3 recipien ţi de 

colectare: 

• Un recipient pentru de şeurile din hârtie ş i carton; 

• Un recipient pentru de şeurile din plastic si metal; 

• Un recipent pentru de şeurile din sticl ă . 

• Zona caselor individuale: 

• Sistemul de colectare din poarta in poarta. Fiecare gospod ă rie va primi 

câte o pubel ă  de de 80 l pentru deeuri din plastic/metal si câte un sac 

de 60 l pentru deseurile de hârtiejcarton; 

• puncte de colectare echipate cu un recipient de colectare pentru 

deeurile din sticl ă . 

Mediul rural: 

• Sistemul de colectare din poarta in poarta. Fiecare gospod ă rie va primi câte o 

pubel ă  de 80 l pentru deeuri din hârtie/carton/plastic/metal; 

• puncte de colectare stradale echipate cu un recipient de colectare pentru 

deeurile din sticl ă . 

Recomandarea consultantului privind cea mai bun ă  opţiune se bazează  pe 

caracteristicile specifice ale jude ţului. Aspectele specifice jude ţului, precum ş i 

informatiile detaliate referitoare la sistemul de colectare ş i transport, inclusiv 

parametrii de proiectare pentru echipamentui necesar (vehicule, containere, 

ipoteze de calcul) sunt prezentate în detaliu în subcapitolul 8.2.2 

5.1.1.3 Colectarea si transportul biodeeurilor menajere 

Situa ţia existentă  
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În prezent sistemul de colectare separat ă  a biodeeurilor menajere, similare si din pie ţe 

nu este implementat în jude ţul Gala ţ i. 

Obi ective 

Implementarea sistemului de colectare separat ă  a biodeeurilor începând cu anul 2027 

Evaluarea oijtiunilor tehnice ijrivind colectarea seijarat ă  a biodeseurilor 

În funcţie de amplasarea pubelelor ş i containerelor pentru colectarea biode şeurilor au 

fost analizate urm ă toarele op ţ iuni tehnice: 

• Opţ iunea 1: sistem de colectare din u şă  în uşă /la rigol ă  

• Opţiunea 2: sistem de colectare prin aport voluntar, în puncte de colectare 

stra d a l e 

Evaluarea celor dou ă  opţ iuni este prezentat ă  în subcapitolele 7.1.1.1 si 7.1.1.2. 

Evaluarea diferitelor op ţiuni enumerate mai sus este efectuat ă  mai jos în detaliu pentru 

medii de reziden ţă  si tipuri de locuin ţe. 

Colectarea de deeuri din mediul rural nu d ă  rezultate, deoarece cantitatea generat ă  
este scăzută , iar resturile sunt date la animale sau compostotate individual. 

O situa ţ ie diferită  se întâmpi ă  în zonele urbane, unde oamenii nu cresc animale si nu 

există  spaţ iu mare pentru compostarea individual ă . Astfel, colectarea biodeeurilor este 

o măsură  importantă  în zonele urbane. Astfel, în zonele cu case individuale ar trebui 

pusă  în aplicare op ţ iunea 2 cu recipiente individuale (o alt ă  pubel ă  maro). 

În zona blocurilor din mediul urban colectarea separat ă  a biodeeurilor nu este fezabil ă . 

Optiunea tehnica proijus ă  ijentru colectarea selectiv ă  

Ca urmare a celor analizate mai sus, pentru jude ţul Gala ţ i se propune implementarea 

colectă rii separate în zona caselor din mediul urban, colectare de tip din poart ă  în poartă  
în pubele de 80 l. 

Opţiunea recomandată  mai sus a fost aleas ă  pe baza situaţiei specifice actuale 

din judeţ . Caracteristicile specifice jude ţului ş i recomandă rile privind sistemul 

de colectare ş i transport a biodeşeurilor, inclusiv echipamentele necesare 

(vehicule, containere) sunt detaliate în subcapitolul 8.2.3. 

5.1.1.4 Colectarea si transportul deeurilor similare 

Institu ţ iile si agenţii economici vor colecta de şeurile similare celor menajere într-o 

prim ă  fază  astfel: 

• Deeuri din plastic si metal 

• Deeuri din hârtie si carton; 

• Deseuri din sticla; 	 * 

11ţ I 
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Deeuri voiuminoase; 

Deeuri în amestec. 

Începând cu anul 2027 unit ăţ ile economice/institu ţiile care deţin cantine 5i restaurante 

vor asigura colectarea separat ă  a biodeeurilor produse. 

Institu ţiile si agenţii economici vor folosi, de regula, recipientele pe care operatorul 

de salubrizare ii va pune la dispozi ţie conform prevederilor legale în vigoare. 

5.1.1.5 Colectarea si transportul deeurilor din pie ţe 

Administra ţia pieţelor va asigura precolectarea deeurilor într-o prim ă  etap ă  astfel: 

• Deeuri din plastic si metal 

• Deeuri din hârtie si carton; 

• 	Deeuri din sticl ă ; 

• Deeuri în amestec. 

Începând cu anul 2027 se va asigura colectarea separat ă  a biodeeurilor. 

Se vor folosi, de regula, recipientele pe care operatorul de salubrizare le va pune la 

dispozi ţ ie conform prevederilor legale. 

5.1.1.6 Colectarea si transportul deeurilor voluminoase 

Situaţia existentă  

Sistemul de colectare separat ă  a deeurilor voluminoase nu este implementat în jude ţul 

Gala ţ i. 

Obiective 

Colectarea separat ă , pregatirea pentru reutilizare sau, dupa caz, tratarea 

corespunză toare de Şeurilor voluminoase - termen 2021 

Evaluarea optiunilor tehnice pentru colectarea deseurilor voluminoase 

Există  diferite sisteme de colectare a de şeurilor voluminoase: 

Opţiunea 1: Coiectarea la rigol ă  

În mod obi şnuit vehiculul trece ş i colecteaz ă  deşeurile voluminoase asezate lâng ă 	r-. 
containere, uneori ca urmare a cererii telefonice primite din partea ce ţ  

IV 

NI 
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Opţiunea 2: Colectarea la rigoi ă, la cerere 

In anumite ora şe europene s-a implementat o schem ă  de colectare Ia cerere (în 

Germania, Austria, Luxemburg, etc.). Cet ăţenilor 11 se cere s ă  apeleze municipalitatea 

sau operatorul de colectare cu o anumit ă  perioad ă  de timp înainte (circa 2 s ă ptămâni) 

sau să  trimită  o scrisoare, e-mail, cerând municipalit ăţii să  ridice deşeurile 

voluminoase. Generatorul de şeurilor trebuie să  menţ ioneze în detaliu tipul de de şeuri 

(lemn, metal, mobilier, etc.) ş i să  precizeze num ă rul de obiecte din fiecare tip. Costurile 

de colectare a de şeurilor voluminoase este inclus, în mod obi şnuit, în sistemul de 

tarifare. 

Opţiunea 3: Centre/sisteme de colectare prin aport voluntar (centre de 

recicla re) 

In anumite ţă ri din UE centrele de colectare prin aport voluntar (centrele de reciclare) 

sunt preg ătite pentru primirea de de şeuri voluminoase de tipul mobilei, DEEE, etc. 

Centrele de reciclare nu-1 taxeaz ă  pe generator. 

Opţ iunea 4: Sistem combinat: opţ iuniie 1 ş i 3 

Tabelul de mai ios prezint ă  evaluarea opţ iunilor prezentate anterior. 

Tabel 5-3: Descriere ob ţiuni colectare si transport deeuri voluminoase 
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Colectare ş i 
transpoit 

deşeuri 

voluminoase 

Opţiunea i 

Colectarea la rigol 

Opţiunea 2 

Colectarea ta 

rigol ă , la cerere 

Opţiunea 3 	Optiunea 4 

Centre de primire 	Sistem mixt 
(reciclare) 	centre de 

reciclare ş i 
colectare la 

rigolă  

Confoitul 	ş i Confoit 	sporit 	în Confoit 	scăzut, Confoit 	foarte Combina ţ ie 
paiticiparea la ceea 	ce 	priveşte datorită 	faptului scăzut, 	datorită  între op ţ iunile 1 
sistem depunerea că 	generatorul faptului 	că  ş i 3. 

deşeurilor trebuie 	să  generatorul 
voiuminose. programeze trebuie s ă -ş i ducă  

. 
Confoit 	scazut 	in 

colectarea personal 

deşeurilor 	ş i 	sa deşeurile 
ceea 	ce 	priveşte 

. aştepte 	un 	timp voluminoase 	la 
spatiul 	necesar 	in 

. 	 , pana 	ii 	sunt centrul 	de 
incinta, 	in cazul 	in 

colectate reciclare. Trebuie 
care 	deşeurile 	nu 

deşeurile 
•. 

uneori 	sa 	fie 
sunt colectate timp 

de 	cateva 
folosite 	vehicule 

.. 	, 	. 
saptamani. 

mari 	pentru 

tra nspo itu l 
acestor de şeuri. 

Aspecte 	de Sistem de colectare Sistem 	de Sistem 	de • Combinaţie 
mediu care nu asigură  pe colectare 	care colectare 	care între op ţ iunile 1 

deplin 	protecţia asigură 	în 	mare asigură 	în 	mare şi 3. 
mediului, 	datorită  m ăsură 	protecţia m ăsură 	protecţia 
faptului 	că  mediului 	datorită  mediului 	datorită  
vehiculele 	de faptului 	că  faptului 	că  
colectare trebuie s ă  personalul 	de generatorul 

circule prin ora ş  să  colectare 	are 	un aduce 	personal 

verifice 	dacă 	sunt plan clar referitor deşeurile 	la 
deşeuri la 	rutele 	de centru, 	iar 

voluminoase lăsate parcurs ş i tipurile 1 acestea 	vor 	fi 

la 	punctele 	de de 	deşeuri 	ce reciclate 	ş i 	nu 
colectare. trebuie colectate. eliminate 	prin 

depozitare. 

Costuri 	de 	50 - 100 	 70 - 130 	 110 - 217 	90 - 140 
colectare 	& 
transport €/t 

Optiunea tehnica oroous ă  

Pentru jude ţul Gala ţ i opţiunea 1 Colectarea la rigol ă  se estimeaz ă  a fi cea mai protrivit ă . 

Sistemul presupune introducere a unui sistem prestabilit de colece urilor 

voluminoase, trimestrial în mediul urban si semestrial în mediul 

cetăţenii trebuie să -ş i depoziteze de şeurile voluminoase în locuii. 

face în sistemul la rigol ă . Prim ă ria sau operatorul de salubritate1arr I is 	Ui 

un calendar cu zilele în care se colecteaz ă  deeurile voluminoae, 	r a 
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ar trebui s ă  sprijine colectarea obinuit ă  prin emiterea avertismentelor sau amenzilor 

în cazul în care cei care nu respect ă  sistemul sunt identifica ţ i. 

Detalii suplimentare referitoare la sistemul propus sunt prezentate în 

subcapitolul 8.2.4. 

5.1.1.7op ţiuni tehnice privind colectarea si transportul deeurilor menajere 

pericu loa se 

Situatia existent ă  

Sistemul de colectare separat ă  a deeurilor menajere periculoase nu este implementat 

în judeţul Gala ţ i. 

Obiective 

Impiementarea sistemului de colectare separat ă  a deeurilor menajere periculoase 

începând cu anul 2021 

Evaluarea op ţiunilor tehnice peritru colectarea deseurilor meneiare periculoase 

Există  mai multe opţiuni pentru colectarea si transportul de şeurilor periculoase din 

gospodă rii, după  cum urmează : 

• colectarea cu autovehicul specializat (vehicul special echipat pentru transportul 

acestor tipuri de de şeuri), 

• colectarea prin aport voluntar la centrele de primire ş i 

• sistemele de preluare direct ă  din comerţ  ş i de la producă tori. 

Tabel 5-4: Evaluarea op ţiunilor tehnice pentru colectarea deeurilor periculoase 

Optiuni 	 Comentarii 	 Evaluare 

1) Colectarea În aceast ă  opţiune, deşeurile periculoase sunt 

deşeurilor periculoase : colectate direct din gospod ă rii la o dată  stabilită  

direct din gospod ă rii 	în prelabil prin telefon, dat ă  la care compania de 

colectare se va prezenta s ă  ridice deşeurile. 

Datorită 	cantităţilor reduse 	de 	deşeuri 

periculoase din gospod ă rii acest tip de colectare 

este costisitor ş i ineficient. 

Opţiune 

nerecomandat ă  
datorită  
ineficien ţei. 

2) Colectarea Sistemul beneficiaz ă  de un vehicul specializat Aceast ă  opţiune 

deşeurilor periculoase ; pentru colectarea de şeurilor periculoase care este 

re 

, 
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Optiuni 
	

Comentarii 
	

Evaluare 

din 	gospod ă rii 	Cu deserveşte puncte fixe de colectare (sta ţ ii 

autovehicul specializat 
	

pentru autovehiculul specializat) în ora şe. 

De cele mai multe ori aceste puncte fixe de 

colectare sunt vizitate la fiecare 3 sau 6 luni, în 

funcţie de sistemul implementat. Autovehiculul 

specializat sose şte la data ş i ora specificate, 

afişate la indicatorul sta ţiei (punctului de 

colectare) unde r ămâne un interval între 2 si 3 

ore, primind deşeurile periculoase aduse de 

cetăţeni la acesta. 

Sistemul prezintă  dezavantajui c ă  deşeurile 

periculoase trebuie depozitate în gospod ă rie 

până  la data colect ă rii. 

Sistemul are o eficien ţă  de colectare de 30 la 

35°lo. 

3) Centre publice de Centrele oficiale publice de reciclare a 

primire a deşeurilor materialelor ar putea fi extinse ş i în vederea 

periculoase  primirii de de şeuri periculoase din gospod ă rii ş i 

de la micii generatori. Avantajul acestei op ţiuni 

ar fi că  aceste centre sunt deschise aproape tot 

anul, ş i astfel de şeurile periculoase pot fi aduse 

pentru eliminare atunci când dore şte 

generatorul, ş i este eliminată  stocarea la 

domiciliul generatorului. 

Eficienţa colectă rii în aceste centre de primire 

este de circa 10 0/a din cantitatea de de şeuri 

periculoase din gospod ă rii, dacă  această  opţiune 

este unica alternativ ă  implementată  pentru 

colectarea de şeurilor periculoase din gospod ă rii. 

4) Recipienţi Ideea unor recipien ţi nesupraveghea ţi pentru 

nesupraveghea ţ i 	colectarea public ă  a unor fluxuri specifice de 

pentru 	colectarea de şeuri periculoase este foarte nou ă . Cu un 

publică  a deşeurilor oarecare succes s-au colectat în acest mod 

periculoase bateriile. 

Sistemul folosind recipien ţi nesupraveghea ţ i 

pentru colectarea uleiurilor folosite şi a 

medicamentelor expirate nu a dat rezultate 

bune în Europa. Au fost cazuri când s-a încercat 

reumplerea recipien ţilor uzaţi cu alte produse 

chimice, fapt care a produs explozii. Alte 

persoane au încercat s ă  extrag ă  uleiurile uzate 

colectate si au deteriorat containerele. 

În concluzie, containerele de colectare 

deeurilor periculoase trebuie controlate. A 

Aceste centre ar 

putea fi realizate 

în incinta sta ţiilor 

de transfer de la 

Tecuci si Tg. 

Bujor 

Nu 	 este 

recomandat 

sistemul pe baz ă  

de 	containere 

nesupravegheate 

pentru 

colectarea 

publică 	a 

d eşeu ri l o r 

periculoase 

Lj- 

cm 
ri 

Master Plan Sistem de Management Integrat al deseurilor în jude ţul 
	

t 



à0h 0- 

Optiuni 	 Comentarii 	 Evaluare 

lucru se poate realiza prin plasarea acestor 

containere la distribuitorii acestor produse în 

custodia lor sau la companiile specializate, la 

autvehiculele specializate, la centrele 

amenajate 	pentru 	primirea 	deeurilor 
periculoase (a se vedea op ţiunile 2 si 3). 

Opţ iunea DroI)usă  

Pentru colectarea separat ă  a deşeurilor periculoase se recomand ă  sistemul de colectare 

cu autovehicul special (camioane specializate pentru colectarea de şeurilor periculoase 

din gospod ă rii). 

Figura 	 5-1: 

Autovehicul specializat 

pentru 	colectarea 

deeurilor 	menajere 

periculoase 

Autovehiculul este un camion, cu o caroserie având dimensiunile în general de 2,5 x 2 

x 6 m. La predarea deeurilor, exista un ghieu la care generatorii de de şeuri pot 

preda diferitele tipuri de de şeuri periculoase unui lucr ă tor responsabil. Autovehiculul 

deserveşte între 2 şi 4 opriri pe zi, în diferite localităţ i sau cartiere. 

Detalii suplimentare referitoare la sistemul propus sunt prezentate în 

subcapitolul 8.2.5. 

5.1.2 Transferul deseurilor 

Situa ţia existentă  

În prezent în jude ţul Galaţi nu există  sta ţii pentru transferul 

Opţ iuni tehnice I)entru sta ţiie de transfer 	
fS 

Master Plan Sistem de Management Integrat al deseurilor în jude ţuî 



o sta ţie de transfer devine o op ţiune atunci când costurile de transfer ale de şeurilor 
municipale că tre instala ţ iile de tratare sunt mai sc ăzute în compara ţ ie cu costuri!e 
implicate de transportul direct al deeurilor. 

Presupunând o vitez ă  medie de deplasare de 30 pân ă  la 40 km a unui vehicul de 
colectare ş i transport de şeuri, rezultă  că  de la distan ţe de transport ce dep ăşesc 20-25 

km se poate lua în calcul realizarea unei sta ţ ii de transfer. 

La determinarea necesit ăţ ii realiză rii unei sta ţ ii de transfer pentru de şeuri municipale, 
trebuie lua ţi în considerare urm ă torii parametrii: 

• Tipul sta ţiei de transfer, 

• Capacitatea sta ţ iei de transfer, 

• Amplasamentul sta ţiei de transfer ş i reducerea traseului pentru vehiculele de 

colectare ş i transport; 

• 	Eficien ţa încă rcă rii. 

În principiu exist ă  două  opţiuni majore pentru sta ţ iile de transfer: 

• Transferul de şeurilor municipale prin folosirea containerelor sau semi-trailerelor 

fă ră  compactare ş i 

• Transferul deşeurilor municipale prin sistem cu compactare. 

Staţ iile de transfer fă ră  compactare se folosesc de obicei pentru cantit ăţ i mici de pân ă  
la 20.000 t / an. 

Sta ţ iile de transfer cu compactare folosesc în mod obinuit containere mari echipate cu 

presa, care pot de ţ ine echivalentul a cca. dou ă  vehicule de colectare a volumului de 

deeuri. Odată  ce containerul de compactare este plin, containerele mari sunt înc ă rcate 

pe camioane pentru a fi transferate în instala ţia de depozitare. 

Sta ţ iile de transfer pot fi construite 

• Ca sta ţ ii cu descă rcare directă  în buncă rui de transfer sau în recipiente (abordare 

obinuită  în Europa de Vest) sau 

• Cu o zon ă  intermediară  de depozitare a deeurilor, care permite depozitarea 

deeurilor în orele de vârf si care, de asemenea, le poate permite colectorilor de 

deeuri să  aleag ă  materialele de reciclare. 

Staţ iile de transfer pot fi: 

•Instala ţii in aer liber, în cazul în care locul de transfer este departe în afara 

zonelor populate si problemele cu mirosul nu sunt îngrijor ătoare. Suprafa ţa de 

transfer ar putea fi acoperit ă  cu un acoperi, pentru a permite condi ţii de lucru 

adecvate în caz de ploaie sau de ninsoare 

• Zona de transfer ar putea fi complet ad ăpostită  si va include ventilarea si 
tratamentul cu miros. Aceast ă  opţiune este, de obicei, utilizap 	ta ţ iile 

de transfer, construite în zone dens populate. 	
/ 0 Âv1 
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Adesea, aceste sta ţ ii de transfer sunt combinate cu: 

• Spa ţ ii pentru stocarea temporar ă  a deeurilor si opera ţ iuni pentru pretratare 

(m ă run ţ ire, dezmembrare etc), 

Spa ţ ii pentru stocarea temporar ă  a deeurilor menajere periculoase. 

În cele ce urmeaz ă , vor fi descrise în scurt timp ceie dou ă  tipuri de sta ţ ii de transfer. 

Transfer fă ră  comtactare 

Pentru cantitătile de deseuri municipale de pân ă  la 15.000 t/an la 20.000 t/a, 
majoritatea sta ţ iilor simple de transfer cu recipiente deschise reprezint ă  cea mai 

economică  soluţie. Aa cum se poate observa în figurile de mai jos, deeurile sunt 

încarcate direct într-un container sau semi-remorc ă  si apoi sunt expediate la instala ţ ia 

de tratare sau eliminare. 

Figura 5-2: Exemplu sta ţie de transfer fă ră  compactare 

ief 
î 

(O 
 

Figura 5-3: Exemplu sta ţ ie de transfer fă ră  compactare 

LLLI  I_h11 

Transfer 	 Vehicul tranfer 	 Descă rca 

instalaţ ie deeuri 

o astfel de sta ţie de transfer are de obicei mai multe locuri de înc ă rcare în mai multe 

containere sau semiremorci. 

În funcţie de faptul dac ă  deeurile au fost deja compactate într-un vehicul de colectare 

a deeurilor sau dac ă  au fost livrate în vrac în camioane deschise sau de c ă tre companii, 

densitatea în aceste recipiente poate varia între 50 kg /m 3  si 300 kg / m 3 . În judeţ , cea 

mai mare parte a deseurilor municipale va fi livrat ă  cu masini autocompactare, care, 

de obicei, descarc ă  deseurile municipale cu o densitate de 200 pân ă  la 300 kg / m 3 . 

Deseurile municipale sunt apoi transportate cu camion-regicj,transportând 2 

containere de câte 40 m 3  fiecare, sau aproximativ 16-20 

transportând 18-22 t. 	 / 	1 
Statie de transfer cu comt3actare 	 f *_ 

bw 

j 	 V 11 
11 

JJ 	Il 

Master Plan Sistem de Management Integrat al deseurilor în 

; 

Q- 



Pentru cantit ă ti mari si distan ţe mari de transfer, o op ţ iune sunt sta ţ iiie cu compactare. 

Cu toate acestea, dat fiind c ă , datorită  condi ţiilor de greutate maxim ă  pe drumul de 40 
t, încă rcă tura util ă  maxim ă  este de obicei între 22 si 24 tone, adică  aproape aceeai 

greutate ca cea utilizat ă  pentru transferul fă ră  compactare, nu este foarte util ă  pentru 

transportul rutier. Sistemul este utilizat în principal pentru transportul feroviar. 

Compactizarea deeurilor la sta ţia de transfer este efectuat ă  pentru a permite 
transportul unei greut ăţ i mai mari per m 3  de volum. Aa cum am men ţ ionat anterior, 

problema transportului rutier este c ă , în ceea ce privete volumul posibil, ar putea fi 

transportate mult mai multe deseuri municipale, daca limitele de înc ă rcare per osie 

date de starea si tipul drumului nu ar limita sarcina util ă . Odata cu lucrarile de 

modernizare si reabilitare a infrastructurii rutiere a judetului Galati, aceasta optiune va 

deveni fezabila. 

Figura 5-4: Exemplu sta ţ ii de transfer cu compactare 

Într-o sta ţ ie de transfer de compactare, deeurile sunt compactate la o densitate de 

până  la 600 kg / m3. Deeurile sunt desc ă rcate de la camionul livrat într-o pâlnie de 

alimentare a unui compactor, care preseaz ă  deseurile municipale în containere de 

compactare închise. Odat ă  pline, aceste containere sunt preluate de un camion de 

transfer si transportate la sta ţia de tratare/eliminare unde sunt golite. 

Evaluarea obţiunilor tehnice pentru sta ţiile de transfer 

În tabelul de mai jos prezint ă , comparativ, performan ţele principale ale celor dou ă  tipuri 

de sta ţii de transfer men ţionate anterior. 

Tabel 5-5: Compara ţ ia celor dou ă  tipuri de sta ţ ii de transfer 
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deşeu 

Încă rcătură 	medie 

transportat ă  prin vehicuie 

de transfer (transport 

rutier) 

OPŢIUNEA 1: Transfer în 	OPŢIUNEA 2: Transfer 

containere deschise fă ră  via sta ţie de compactare 

compactare 

150 la 300 kg/m 3 , în Pân ă  la 600 kg/m 3  

medie, în mod obi şnuit 

de la 200 la 250 kg/m 3 , 

deoarece 	deseurile 

rezultate 	 din 

compactarea cu vehicule 

sunt precompactate 

pân ă  la 17 t/vehicul 	pân ă  la 17 t/vehicul 

Construcţ ie 	
Construcţie uşoa ră ; 	Construcţ ie 	 mai 

la cantităţi foarte mici se complicat ă 	datorită  
înclin ă  spre podea si se 	echipamentului 	de 

încarcă  cu încă rcă torul, 	compactare. 

la cantităţ i mai mari se 

înclin ă 	peste eleva ţie 

direct în containere. 

Emisii 	în 	timpul Mai pu ţine emisii în 
Emisii mirosuri 

transferului 	 timpul 	transferului, 

Emisii 	în 	timpul datorită  faptului că  se 

transportului. 	 utilizează 	containere 

Stocarea 

peste noapte 

containerelor Stocare posibil ă  dacă  
aceste containere sunt 

acoperite. 

închise 

Nu sunt emisii în timpul 

transportului 

Stocare 	posibil ă , 

containerele fiind închise 

eta nş . 

• 	 . 	 Proiectul 
Flexibilitate 	la 	creşterea 

sta ţ iilor 	de 

transfer 
ca ntita ţilor 

poate 	fi 

modificat cu 	uşurin ţa 	si 

adaptat, de-a 	lungul 

timpului, la 	cantităţ ile 

necesare, prin ad ă ugarea 

de puncte de descă rcare. 

Inflexibil, 	deoarece 

trebuie instalate cel pu ţ in 

dou ă  compactoare, 

fiecare compactor având 

o capacitate de 

aproximativ 70 t/h. 

I* 	 \ 

l 	1 	JI \ 

Master Plan Sistem de Management Integrat al deseurilor în jude ţuî 
	

ţi•0 ţ l] 



Criterii 

Probleme de între ţinere ş i 

funcţionare 

OPTIUNEA 1: Transfer în 	OPŢIUNEA 2: Transfer 

containere deschise fă ră  via sta ţie de compactare 

compactare 

Necesita 	mai 	mult De obicei, cel pu ţ in un 

personal 	 compactor funcţ ionează  
pentru 	a 	procesa 

deeurile. 

Complet automatizata 

Posibil ă  în cazul ambelor optiuni, în cazul punctelor 
Legatura cu alte activita ţ i 

de receptie a deseurilor menajere periculoase si a 
de gestionare a deeurilor 

deeurilor voluminoase 

Costurile transferului în Costuri pentru transfer în 
Costuri 

intervalul 4-7 €/t + intervalul 5-10 €/t + 

transport 	 transport 

Recomand ă ri 	
De preferin ţă , capacităţi De preferin ţă , capacităţ i 

mici 	 mari 

Optiunea propus ă  

Având în vedere: 

• La nivelul judeţului, la momentul implement ă rii proiectului SMID, va exista o 

singură  iristala ţie pentru pre-tratarea deeurilor situat ă  în zona Municipiul Gala ţ i 

(principalul generate de deeuri municipale din jude ţul Galaţi). În aceast ă  
instala ţie vor fi pretratare toate deeurile reziduale colectate la nivelul întregului 

judeţ , 

• Distan ţele de la restul aglomer ă rilor urbale (Tecuci, Tg. Bujor si Bereti) pân ă  
la municipiul Gala ţi sunt mai mari de 50 de km. De asemenea distan ţa dintre 

Tecuci si oraele Tg. Bujor si Bereti este mai mare de 50 km, 

• Densitatea sc ăzută  a populaţiei din mediu rural, sub media na ţ ional ă  

s-a decis împ ă rţ irea judeţului în 3 zone de colectare, a c ă ror rază  de acoperire variaz ă  
în funcţie de tipul deeurilor transferate. 

În fiecare din cele 3 zone este necesar ă  operarea unei sta ţii de transfer dup ă  cum 

urmează : 

• În zona 1 Galaţ i este necesară  o sta ţie de transfer care s ă  deservească  partea 

de sud a judeţului. Scopul staţiei este de a transfera: 

• deeurile reziduale rezultate de la MBT la depozitul conform de la Valea 

M ă  rul u i, 

• deeurile reciclabile colectate din sudul jude ţului mai pu ţin Municipiul 

Gala ţi la sta ţ ia de sortare de la Valea M ă rului, 

• În zona 2 Tecuci este necesară  o sta ţie de transfer care s ă  deservepea 

de nord vest a jude ţului. Scopul sta ţiei este de a transfera: 
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• deeurile reziduale colectate din zona 3 la instala ţ ia de tratare mecano-

biologică  din Gala ţ i, 

• deeurile reciclabile colectarea din extremitatea vestic ă  a zonei 2 la sta ţ ia 

de sortare de la Valea M ă rului, 

• deeurile reziduale rezultate de la sta ţia de sortare si compostare Tecuci 

la instala ţ ia TMB 

• În zona 3 Tg. Bujor este necesară  sta ţ ie de transfer care se deserveasc ă  partea 

de nord est a jude ţului. Scopul sta ţ iei este de a transfera: 

• deeurile reziduale colectate din zona 3 la instala ţ ia de tratare mecano-

biologică  din Galaţ i, 

• deseurile reciclabile colectarea din extremitatea estic ă  a zonei 3 la sta ţ ia 

de sortare de la Vaiea M ă rului, 

• deeurile rezultate de Ia sta ţ ia de compostare Tg. Bujor la instala ţ ia TMB. 

Pentru statia de transfer de la Tci. Buior, având în vedere caQacitatea relativ mic ă  
necesară  a fi transferat ă  s-a ales solutia fă ră  comîactare. Mainile de transfer vor fi 

prevăute cu trailer pentru a asigura transportul a dou ă  containere de 40 m 3 . De 

asemenea, în incinta sta ţiei se va amenaja un spa ţ iu pentru stocarea temporar ă  a 

deeurilor voluminoase si menajere periculoase în vederea acumulur ă rii unor cantit ăţ i 

mai mari si transferul la instala ţiile de tratare corespunz ă toare. 

Pentru sta ţia de transfer de la Tecuci s-a ales soiutia unei sta ţii cu comQactare. Din 

analiza a rezultat c ă  volumul si cantitatea de deeuri transferate în cazul celor dou ă  
tipuri de transfer ( cu compactare si fă ră  compactare) este similar. O main ă  de transfer 

Cu compactare transport ă  un singur container de 30 m 3  în timp ce o main ă  fă ră  
compactare cu remorc ă  transportă  2 containere de 40 m 3 . Însă  din ra ţiuni ce ţin de 

protecţ ia mediului, inclusiv faptul ca distan ţa de la Tecuci la Gala ţi este mai mare de 

70 km s-a ales solu ţia cu compactare. De asemenea, în incinta sta ţ iei se va amenaja 

un spaţ iu pentru stocarea temporar ă  a deeurilor voluminoase si menajere periculoase 

în vederea acumulură rii unor cantităţi mai mari si transferul la instala ţ iile de tratare 

corespunză toare. 

Pentru statia de transfer de la Gala ţi s-a ales solutia unei sta ţii cu comDactare, Îfl 

principal ca urmare a cantit ăţii mare de deeuri transferate. 
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5.1.3 Sortare deseurilor reciclabiie colectate separat 

Situatia existent ă  

În judeţul Galaţ i există  dou ă  sta ţ ii de sortare respectiv: 

• Sta ţia de sortare Gaia ţi cu o capacitate de 6.000 t/an în care sunt tratate 

deeurile reciclabile coiectate separat din Municipiul Gala ţ i, 

• Sta ţia de sortare Tecuci, în prezent nefunc ţ ional ă . Sta ţia, retehnologizat ă  va 

deveni opera ţ ional ă  în anul 2019 si va asigura pân ă  în anul 2023 tratarea atât 

a deeurilor colectate în amestec cât si a deeurilor reciclabile colectate separat. 

Începând cu anul 2023 în sta ţia de sortare vor fi tratate exclusiv deeuri 

reciclabile colectate separat. 

Obiecti ve 

Asigurarea de capacit ăţ i cle tratare pentru întreaga cantitate de de şeuri reciclabile 

colectate separat - termen anul 2021. 

Evaluarea op ţiunilor tehnice 

Sortarea de şeurilor municipale colectate separat pe fracţ ii  este metoda universal 

aplicată  în toată  Uniunea European ă . Procesul s-a dovedit a fi cea mai bun ă  practic ă  
pentru atingerea ţ intelor pentru valorificarea material a de şeurilor reciclabile. 

Există  diferite tehnici care sunt aplicate pentru sta ţiile de sortare a de şeurilor 

reciclabile. Sortarea semi-automat ă  cu o mare pondere a sort ă rii manuale ş i pân ă  la 

sistemele de sortare complet automate. Tendin ţa general ă  este aceea de înlocuire a 

sortă rii manuaie cu cea automat ă . În prezent, există  în funcţiune  doar câteva sta ţii de 

sortare complet automate. 

Opţ iunile disponibile în ceea ce privete sta ţ iile de sortare: 

Opţiunea 1: Sta ţii de sortare manua!e (materiale reciclabile colectate separat), 

• Opţiunea 2: Sta ţ ii de sortare complet automatizate (materiale reciclabile 

colectate separat), 

Opţiunea 3 : Sta ţii de sortate semi-automate (materiale reciclabile colectate 

sepa rat), 

Opţiunea 4: Sta ţii de sortare pentru de şeurile colectate în amestec. 

Avâncl în vedere sistemul de colectare propus respectiv colectarea separat ă  a deeurilor 

reciclabile, op ţiunea 4 care presupunene sortarea deeurilor colectate în amestec nu va 

fi luată  în considerare în analiza op ţiunilor. 

În continuare sunt descrise ceie 3 op ţiuni, iar pe baza unui sistem multicriterial s-a ales 

opţ iunea optim ă  pentru jude ţul Galaţ i. 
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Opţiunea 1: Sta ţ ii de sortare manuale 

Tehnologia folosită  este aceea de sortare manual ă  a deşeurilor, urmată  de balotare ş i 
transferul la reciclatori. 

Centrele de sortare manual ă  sunt dotate cu un echipament simplu (band ă  
transportoare, pâlnii de alimentare) o hal ă  încă lzită  ş i recipien ţ i pentru depozitarea 
fracţiilor sortate în vederea valorific ă rii, balotă rii ş i cântă ririi. O astfel de sta ţ ie, cu 

dimensiuni rezonabile, poate costa între 500.000 si 2 millioane Euro. 

Figura 5-5: Sta ţ ii de sortare manuale 

-, 

•.., 	- . 	 .•. 	. 	 --. 

- 

: 

Opţ iunea 2: Sta ţ ii de sortare complet automatizate 

Sta ţiile de sortare complet automatizate sunt instala ţii complet tehnologizate care 

folosesc echipamente pentru separarea mecanic ă  a materialelor, urmare a 

proprietăţ ilor diferite ale acestora. Aceste sta ţ ii prezintă  avantajul că , din punct de 

vedere calitativ, separarea mecanic ă  este mai performantă  ş i, ca urmare, pentru 

anumite tipuri de materiale, se poate atinge un nivel de calitate mai bun în procesul de 

sortare. Un exemplu foarte bun este cel al recipien ţilor din plastic care pot fi sorta ţ i în 

diferite calit ăţ i de polimeri. În mod obi şnuit, cu cât este mai mare nivelul de calitate al 

materialului cu atât este mai mare pre ţul pl ă tit de re-procesator pentru materialele 

achizi ţionate. 

Opţ iunea 3: Sta ţ ii de sortare semi-automate 

Sta ţ iie de sortate semi-automate sunt un mixt intre sta ţii de sortarm,ale i complet 

automate. Sta ţ iile de sortate semi-automate pot curprinde linii
, 	1 u 	manuai ă  

a anumitor tipuri de deseuri (ex. deseuri de hârtie) si lini• d 	 ortarea 
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complet automatizat ă  pentru restui tipurilor de deeuri care intr ă  în sta ţie (ex. metale, 

plastic). 

Tabelul de mai jos prezint ă  evaluarea op ţ iunilor discutate pân ă  acum, în termeni de 

tehnologie, calitatea materialelor si costuri. 

Tabel 5-6: Evaluarea op ţ iunilortehnice privind sortarea de şeurilor 

Criteriu Opţiunea 1: Sta ţ ii de Opţ iunea 2: Staţ ii de Opţiunea 3: Staţ ii de 

sortare manualâ sortare complet sortare semi- 

automatizate automate 

Aspecte tehnice 

Sistem Instala ţ ii 	simple, Instalaţ ii 	tehnologizate Cuprinde 	atat 	o 	linie 

echipate 	cu 	o 	band ă  care 	sunt 	echipate tehnologică 	simpl ă  
transportoare 	de 	pe pentru 	a 	realiza (benzi 	pentru 	sortarea 

care 	se 	face 	sortarea separarea 	mecanică 	a manual ă ) 	cât 	i 	linii 

manual ă . materialelor 	prin tehnologice 	complexe 

exploatarea diferen ţelor pentru 	sortarea 

dintre 	proprietăţ ile mecanică 	a 	deeurilor 

acestora. reciclabile 

Flexibilitate Sortarea manual ă  este Staţiile 	Cu 	sortare Instalala ţie este flexibil ă  
a sta ţ iei mai flexibilă  în ceea ce automatizat ă 	nu 	sunt pentru 	categoriile 	de 

privete 	tipurile 	de flexibile 	în 	ceea 	ce deeuri sortate manual 

materiale 	ce 	pot 	fi priveste 	tipurile 	de si 	inflexibil ă 	pentru 

sortate, 	la 	modifică ri materiale 	care 	pot 	fi categoriile 	de 	deeuri 

necesitând 	doar separate. O schimbare a sortate automat 

instruirea operatorilor în tipului 	de 	material 	de 

leg ătură 	cu 	modul 	de sortat implică  costuri de 

sortare 	al 	respectivului investi ţie suplimentare. 

material. 

Calitatea 	Calitatea 	materialelor 

materialelor sortate manual este în 

sortate 	; general mai sc ăzută  
clecît în cazul sort ă rii 

automatizate.  

Separarea 	mecanică  
este mai performant ă  ş i, 

ca 	urmare, 	pentru 

anumite tipuri de 

materiale, se poate 

atinge un nivel de 

calitate mai bun în 

procesul de sortare. Un 

exemplu foarte bun est 

cel al recipien ţilor dir 

plastic care pot fi sorta ţ  
în diferite calit ăţi d 

poli meri. 

Calitatea 	materialelor 

este performant ă  

Q- 
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Criteriu 

Costuri 

Opţ iunea 1: Sta ţii de 

sortai-e manuală  

Centrele de sortare 

manual ă  necesită  un 

echipament 	simplu 

(benzi 	transportoare, 

pâlnii de alimentare), o 

hală  încă lzită , balotare 

şi cântă rire. 

Costuri de operare: 

50-100 C/t. 

Opţiunea 2: Sta ţ ii de 

sortare complet 

a utomatizate 

Investi ţ ia 	de 	capital 

pentru acest gen de 

sta ţie este mult mai 

mare decât în cazul 

sortării manuale; ca 

urmare nu sunt 

rentabile pentru 

capacităţi de sortare 

mici. 

Costuri de operare: 

230-290 C/t 

Opţiunea 3: Staţii de 

soi-tare semi- 

automate 

Similar sta ţie de sortare 

complet automatizat ă  

Aspecte sociale 

Locuri 	de 	Num ă r mare de locuri 

munca 	 de muncă  
Num ă r mic de locuri de 

m u n că  
Numă r de locuri de 

muncă  mai mici in 

comparaţie cu optiunea 

1 dar mai mari în 

compara ţie cu opţiunea 

2 

Aspecte privind protecţ ia mediului 

Emisii 	 Nu există  diferen ţe între cele trei sisteme 

Având în vedere cantitatea mic ă  de deseuri reciclabile necesare a fi sortate (maxim 

6.000 t/an) precum si a sistemului de colectare separat ă  pe mai multe fracţ ii care 

asigură  o calitate a deeurilor ridicat, opţiunea 1 este opţiunea tehnică  
recomadată  pentru staţ ie de sortare de la Valea M ă rului. 

Optiune tehnica oroous ă  

Opţ iunile tehnice pentru colectarea deeurilor reciclabile au fost analizate în detaliu în 

capitolul 7.2.3 de mai sus. 

Pentru a asigura tratarea întregii cantit ăţ i de deeuri reciclabile colectate, op ţiunea 

tehnică  propusă  pentru sortarea deeurilor reciclabile colectate separat este construirea 

unei capacităţi suplimentare de sortare. 

Pentru calculul capacit ăţ ii sta ţiei de sortare, au fost luate în considerare urm ă toarele 

ipoteze: 

• În sta ţia de sortare se vor sorta deeurile de hârtie, carton, metal i plastic 

colectate separat, 

If 

\ (i 
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• Deeurile de sticl ă  coiectate separat, vor fi transportate la sta ţ ia de sortare si 
stocate temporar pentru a se aduna cantit ăţ i mai mari si apoi vor fi trimise c ă tre 
reciclatori, 

Deeurile reziduale vor fi eliminate la instala ţ ia TMB. 

5.1.4 Optiuni tehnice pentru tratarea biodeseurilor 

Sitijatia existent ă  

În jude ţul Gala ţi există  dou ă  sta ţii de compostare pentru tratarea biodeeurilor 

din parcuri si grădini respectiv: 

• O sta ţ ie de compostare la Gala ţi, cu o capacitate de 10.000 tonejan, 

• O sta ţie de compostare la Tg. Bujor cu o capacitate de 1.000 tonejan. În 

prezent îns ă  sta ţia nu este funcţ ional ă  ca urmare a defect ă rii utilajelor 

specifice procesului de compostare. 

Obiective 

Asigurarea de capacit ăţ i de tratare pentru întreaga cantitate de deeuri din 

parcuri si grădini colectate separat (începând cu anul 2021) cât si pentru 

biodeeurile menajere, similare si din pieţe (începând cu anul 2027). 

5.1.4.1 Op ţiuni tehnice pentru fermentarea aerob ă  

Fermentarea aerob ă  se preteaz ă  în general pentru tratarea biode şeurilor din parcuri si 
grădini. Principalele tehnologii disponibile sunt: 

Compostare în aer liber, 

Compostarea cu membrane, 

Compostare în spa ţii închise cu maturare deschis ă . 

În tabelul de mai jos sunt descrise si comparate cele trei tehnologii. 
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Tabel 5-7: Compara ţ ia tehnicilor de compostare 

Parametri Opţ iunea 1: Opţ iunea 2: Opţ iunea 3: 

Compostarea în Compostarea cu Compostare în spa ţ ii 

aer liber membrane închise 

Descriere Procesul 	 de Procesul cle compostare Incintele 	închise 

compostare 	constă  se 	bazează 	pe elimină 	mirosurile 

în 	omogenizarea 	ş i omogenizarea 	si prin 	sistemele 	de 

amestecarea amesteca rea colecta re 	ş i 	trata rea 

deşeurilor, 	urmate deeurilor. Plasarea pe emisiilor 	de 	gaz, 	în 

de 	aerisirea 	ş i grătare si acoperirea cu special 	în 	perioada 

irigarea acestora. membran ă 	în 	prima compostă rii 	intensive 

Durată 	 de lună  de compostare (primele 	 4 

compostare: 4-6 luni Timpul de compostare: săptămâni). 

în 	funcţie 	de 3-4 	luni în func ţie de Faza de maturare este 

condiţ iile 	climatice, conciiţiile 	climatice, atinsă  în mod normal 

structura 	brazdelor structura 	brazdelor 	ş i într-o 	zonă 	în 	aer 

ş i 	frecven ţa 	de frecven ţa 	 de liber. 

întoarcere. întoarcere. Procesui 	 de 

compostare 	necesită  

circa 	2-4 	luni 	de 

aerare 	forţată 	ş i 

întoarcere continu ă  a 

brazdelor. 

Complexitatea Scăzută  Med ie Ridicată  
instalaţ iei 

Proliferarea Rapid ă  Rapid ă  Rapidă  

microorga nismelor (microorganisme (microorganisme (microorganisme 

aerobe) aerobe) aerobe) 

Sensibilitatea 	la Scăzută  Medie Ridicată  

condiţ iile de mediu 

Durată 	 de Compostare 12 - 16 săptămâni în 12 - 16 săptămâni în 

degradare deschisă . 	Timp 	de funcţie 	de 	tipul 	de funcţ ie 	de 	tipul 	de 

cornpostare: 4-6 luni compost produs compost produs 

în 	funcţie 	de 

condiţ iiie 	climatice 

structura 	brazdelor 

ş i 	frecven ţa 	de 

întoarcere. 

Produs 

Balanţa energetică  

Apă  uzată  

Compost 

-20 la -40/0/-20 l - 

40 kWh/t 

-50 to 100 l/t 

Compost 

-20 la -40/0/-20 l -40 

kWh/t 

-50 to 100 l/t 

Compost 

-20 la -40/0/-20 l -40 

kwh/t 

-50 to 100 l/t 

psurilot 

gic 

Emisii în aer 	 Emisii necontrolate CO2, vapori 

de mirosuri, mai ales Emisia mirosurilor e 

când 	 se filtrată  prin membrai 

.- 
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Opţ iunea 1: 

Compostarea în 
aerliber 

composteaz ă  
deşeuriie menajere. 

Emisii 	slabe 	ale 

mirosurilor 	după  
compostarea 

deşeurilor verzi. 

Amplasarea la o 

distanţă  
corespunzătoare de 

zonele reziden ţiale 

Opţ iunea 2: 

Compostarea cu 

membrane 

Amplasarea 	la 	o 

distanţă  mică  de zonele 

reziden ţiale 

35 - 55 c/t 

Opţiunea 3: 

Compostare în spa ţ ii 

închise 

Amplasarea 	la 	o 

distanţă 	mică 	de 

zonele reziden ţiale 

40 - 60 cjt Costuri tratare 	25 - 40 clt 

ODtiunea tehnică  proDusă  

Având în vedere c ă : 

• În sta ţiile de compostare se vor trata biodeeuri din parcuri si grădini, 

• Cantăţ ile necesar a fi tratate sunt reduse, 

se recomandat ă  soluţia de compostare în aer liber. Se recomand ă  alegerea procesului 

de compostare cu membran ă  numai în cazul în care sta ţ ia de compostare este situat ă  
foarte aproape de zonele de locuit. 

5.1.4.2 Opţ iuni tehnice pentru digestia anaerob ă  

Descompunerea anaerob ă  este definită  ca fiind procesul biologic în timpul c ă ruia 

materia organic ă  este descompus ă  de că tre microorganisme anaerobe în condi ţ ii 

anaerobe. Materia prim ă  organică  este convertit ă  prin descompunerea anaerob ă  într-o 

formă  mai stabil ă , generând un amestec de gaz cu poten ţial energetic mare, constând 

în special în metan (CH4) ş i dioxid de carbon (CO2), cunoscut sub denumirea de biogaz. 

Biogazul este colectat ş i utilizat ca surs ă  de energie. Descompunerea anaerob ă  reduce 

cantitatea de de şeuri organice care va fi depozitat ă  în final ş i de asemenea limiteaz ă  
emisiile poten ţ iale de metan din depozitele de de şeuri. 

Procesul de fermentare anaerob ă  are loc în dou ă  faze: faza de hidroliz ă : transformarea 

materiei organice în CO2, hidrogen si acizi grai si faza metanogenică , în care acizii 

grai se descompun pentru a deveni metan. 

În general, sunt necesare urm ă toarele etape pentru tratarea anaerob ă  a deşeurilor 

organice: 

2. preprocesarea de şeurilor recep ţionate, 

CD 

/ 
1. livrarea ş i stocarea, 
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3. fermentarea anaerob ă , 

4. post-procesarea materialului descompus. 

În principiu, toate procesele de fermenta ţie pot fi descrise ca fiind o combina ţ ie a 
acestor etape de tratare. 

1. Livrare ş i stocare 

Deşeurile biodegradabile recep ţionate sunt înregistrate cantitativ ş i calitativ, sunt 

inspectate vizual la sta ţia de recep ţ ie ş i sunt descă rcate într-un bunc ă r plat sau adânc 

sau într-un rezervor de colectare care asigur ă  stocarea intermediar ă  pe termen scurt 

ş i permite alimentarea continu ă  a instala ţiei de pretratare. 

2. Pre-irocesarea 

Scopul pretrat ă rii este acela de a îndep ă rta agen ţ ii de poluare ş i corpurile stră ine, 

precum ş i de a omogeniza ş i preg ă ti deşeurile biodegradabile. Modalitatea de pretratare 

depinde de sistemul specific procesului de fermentare anaerob ă . Fermentarea uscat ă  
necesită  preprocesare uscat ă , în care poate fi combinat ă  acţ iunea ciururilor, 

tocă toarelor, tamburilor de omogenizare, separatoarelor de metale, separatoarelor 

baiistice ş i sortă rii manuale. În cadrul proceselor de fermentare umed ă  deşeurile 

biodegradabile sunt amestecate suplimentar cu ap ă , omogenizate ş i mă runţ ite. Prin 

intermediul opera ţiei de separare gravita ţ ional ă  pot fi îndepă rtate ş i alte substan ţe 

stră ine. 

3. Fermentarea anaerob ă  

După  îndepă rtarea tuturor materialelor nedorite din de şeurile recep ţionate, materialul 

organic este m ă runţ it ş i introdus în digestor. M ă runţirea face materialul mai u şor de 

manipulat. De asemenea, materialele cu o suprafa ţă  de contact mai mare sunt mai u şor 

descompuse de că tre bacterii. În cazul de şeurilor organice menajere se adaug ă  de 

obicei ş i apă  pentru a dilua materiile solide. 

Deşeurile cu o structur ă  moale ş i cu un con ţ inut ridicat de umiditate sunt cele mai 

potrivite pentru fermentare, iar de şeurile cu structură  rigid ă  pot fi descompuse în mediu 

anaerob prin procesul de fermentare uscat ă . Este necesar un aport de c ă ldură  pentru 

ajustarea temperaturii procesului la aproximativ 35°C (proces mezofil) sau 55°C 

(proces termofil), iar uneori este necesar un aport suplimentar de ap ă . 

Ceea ce rezult ă  din fermentator este un reziduu de fermentare umed, stabil din punct 

de vedere organic ş i biogaz. După  uscarea acestuia, prin post-compostare aerob ă  poate 

fi obţ inut un ametiorator de soluri comparabil cu compostul. Apa uzat ă  eliminată  din 

reziduu poate fi parţ ial recirculată  în unitatea de pretratare pentru r • it ăţ ii. 

Surplusul de ap ă  uzată  trebuie tratat şi evacuat. Când în procesudire int 

introduse doar componente organice u şor de descompus, ener: \u 

un cost tehnic minim, iar mirosurile ş i etapele de pre-ferme ai(cck 	t\e CI- 
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energie pot fi eliminate. În urm ă toarea etap ă  de compostare, substan ţeie organice mai 

greu de descompus, care pot fi descompuse anaerob doar într-o anumit ă  m ăsură , sunt 
descompuse în mediu aerob la un nivel sc ăzut al costurilor. Astfel, când se evalueaz ă  
opţ iunile ,,fermentare sau compostare r ăspunsul poate fi adesea ,,fermentare ş i 
compostare. 

4. PostDrocesare 

Pentru o stabilizare ş i dezinfecţie completă  a reziduului de la digestor, este necesar ă  
implementarea unui proces de rafinare înainte de a fi utilizat în agricultur ă . După  o 
posibil ă  deshidratare ş i/sau uscare, de şeurile fermentate anaerob sunt în general 

transferate la o unitate de post-tratare biologic ă  aerob ă  ş i maturate aproximativ 2-4 

să ptă mâni pentru a se transforma într-un compost comercializabil ş i de bună  calitate. 

Fermentareâ umedă, uscată  si semi-uscată  

Diferitele sisteme de descompunere anaerob ă  pot procesa de şeuri cu umiditate diferit ă ; 

ele sunt clasificate în: procese de fermentare: 

• procese de fermentare uscat ă  (procent de ap ă  între 55% ş i 75°lo), 

• procese de fermentare umed ă  (procent de ap ă  85%), 

• procese de fermentare semi-uscat ă  (procent de ap ă  între 75 si 85%). 

Tabelul 7-10 indică  avantajele ş i dezavantajele ferment ă rii uscate, ale celei umede si 
al ceei semi-uscate. 

În cazul ferment ă rii uscate, nu se adaug ă  ap ă  (sau se adaug ă  foarte pu ţ in ă ). În 

consecinţă , fluxurile materiale ce urmeaz ă  a fi tratate sunt minimizate. Avantajele ce 

rezultă  din acest aspect sunt: un volum mai mic al reactoarelor ş i o deshidratare mai 

uşoară  a reziduurilor de la digestor. Pe de alt ă  parte, funcţionarea cu un con ţinut ridicat 

de materie uscat ă  implică  cerin ţe suplimentare privind pre-tratarea mecanic ă  ş i 

transport, etan şeitatea la gaze a echipamentului de înc ă rcare şi descă rcare ş i, dacă  
este proiectat, privind amestecarea în interiorul reactorului. Blocarea materialului ş i 

posibilitatea de înfundare trebuie evitate. Din cauza mobilit ăţii reduse în cazul 

fermentă rii uscate, se poate stabili un timp de reten ţ ie prin aproximarea curgerii de tip 

piston, aspect foarte important din punct de vedere al igienei produsului în cazul 

funcţ ionă rii în condi ţ ii termofile. Viteza de descompunere în cazul ferment ă rii uscate 

este mai redus ă  decât cea din cadrul ferment ă rii umede, din cauza m ă rimii mai mari a 

particulelor şi a disponibilităţ ii reduse a substraturilor. 

În cazul ferment ă rii umede, deşeurile organice sunt m ăcinate pân ă  se obţine o m ă rime 

mică  a particulelor ş i sunt amestecate cu cantit ăţ i mari de apă  astfel încât s ă  rezulte 

nămoluri sau suspensii. Acest lucru permite folosirea unor tehnici mecanice simple ş i 

consacrate de transport (pompate) ş i îndep ă rtarea substan ţelor nedorite prin se ararea 

gravita ţional ă . În acela ş i timp, con ţinutul reactorului poate fi ameste cu, 
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ceea ce permite îndep ă rtarea controlat ă  a gazelor ş i controlul concentra ţ iilor din 

fermentator. Prin urmare, performan ţele microorganismelor în ceea ce prive şte 
descompunerea sunt optimizate. Amestecarea este limitat ă  de rezisten ţa bacteriilor 
generatoare de metan la forfecare; totu ş i, un grad prea sc ăzut de amestecare poate 
rezulta în straturi plutitoare ş i sedimentare. Omogenitatea ş i consisten ţa fluidului 

permit un control mai bun asupra procesului. 

Prin fluidizarea biode şeurilor, masa ce urmeaz ă  a fi tratat ă  creşte pân ă  la de 5 ori, în 
funcţ ie de con ţ inutul total de materii solide ale substratului, rezultând astfel nevoia ca 

agregatele ş i reactoareie s ă  fie mult mai mari. Fluidizarea ş i deshidratarea suspensiilor 

fermentate implic ă  costuri tehnice ş i energetice considerabile. Dar dac ă  gradul de 

descompunere este similar, faza de reciclare a lichidului, de Ia deshidratare pân ă  la 

fluidizarea materiei prime, permite reducerea cantit ăţii de apă  uzat ă  la nivelul 
cantităţ ilor folosite în fermentarea uscat ă  ş i păstrarea unei p ă rţ i considerabile a energiei 

termice necesare în sistem. 

Procesul de fermentare semi-uscat ă  combin ă  avantajele ambelor procese descrise mai 

sus, utilizând materii organice cu o consiten ţă  de circa 15% substan ţe uscată . 

Materialul este m ă runţ it si apoi tratat într-un rezervor de sedimentare pentru 

înlăturarea frac ţ iiloranorganice. În proces este necesar ă  apa pentru dilu ţia materialului 

însă  într-o cantitate mai mic ă  comparativ cu procesul umed. 

Tabel 5-8: Compara ţie între fermenta ţ ia umed ă  şi cea uscată  

Mod de procesare Uscat Umed Semi-uscat 

Conţinutul 	total 	de Ridicat 25- Scăzut 2-15% Mediu 15-20 0/o 
solide 45% 

Volumul reactorului Minimizat Mă rit Mediu 

Tehnica 	de 	pre- Complexă  Simpl ă  Simplă  
procesare 
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Mod de procesare Uscat Umed 

Varietatea Mică , pretabil ă  Mare, pretabil ă  atât 
componentelor în special pentru biodeeuri 

deşeurilor pentru colectare separat 

biodeeuri (deeuri 

(deeuri alimentare) cât si 
alimentare) pentru deseuri în 

colectate amestec 

Semi-uscat 

Mare, pretabil ă  atât 

pentru biodeseuri 

colectare separat 

(deeuri 

alimentare) cât si 

pentru deeuri în 

a mestec 

separat 

Alternativa oDtim ă  Dentru judetul Galati 

Colectarea separat ă  a biodeseurilor menajere, similare si din pie ţe se va implementa 

începand cu anul 2027 pentru a asigura ţinta de reciclare de 50% din anul 2027. În 

acelai timp, întreaga de cantitate de deeuri în amestec trebuie stabilizat ă  biologic 

înaintea depozit ă rii. Astfel, pentru jude ţul Gala ţ i, opţiunea optim ă  implică  un proces 

care să  asigură  flexibilitate în ceea ce privete tipul deeurilor tratate. Dup ă  cum am 

menţ ionat mai sus, fermentarea uscat ă  este pu ţ in flexibil ă  la calitatea materialul tratat 

i considerând de asemenea costurile mari de investi ţ ii si operare s-a considerat a nu 

fi o opţ iune pentru jude ţul Galaţ i. 

Fermentarea umed ă , prezintă  avantajul producerii unei cantit ăţi mari de biogaz cu 

preţul utliză rii unei cantităţi semnificative de ap ă  si costuri suplimentare pentru 

deshidratarea /uscare digestatul rezultat. Având în vedere, c ă  pentru instala ţ ia 

necesară  a se realiza în jude ţul Galalţ i, producerea biogazului nu este un obiectiv s-a 

considerat ca fiind optim procesul de fermentare semi-uscat. Gazul rezulat din procesul 

de fermentare semi-uscat ă  va fi folosit exclusiv pentru producerea energiei necesare 

procesului. 

51.5 Tratarea deseurilor reziduale 

Situatia existent ă  

În prezent, în jude ţul Gala ţi nu există  instala ţii pentru pretratarea deeurilor reziduale 

înaintea depozită rii. 

Obiective 	 J 
*\ 

Depozitarea numai a deeurilor supuse în prealabil unor ô e ré ii 	ţa 
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Evaivarea o ţjtiunilor pentru tratarea deseuriior reziduale 

Pentru tratarea deeurilor reziduaie înainte depozit ă rii, sunt analizate dou ă  opţiuni: 

• Tratarea mecano-biologic ă  si 
• Incinerarea 

Cele dou ă  opţ iuni reprezint ă  si alternative pentru sistemul de gestionarea a deeurilor 

prezentat în sec ţ iunea 7.2 

Din evaluare a rezultat ca fiind favorabil ă  pentru judeţul Gala ţi, opţ iunea trat ă rii 

mecano-biologice a deeurilor reziduale. 

Însă , dup ă  cum este explicat în sec ţ iunea 7.2, provocarea o reprezint ă  alegerea unei 
tehnologii care s ă  fie flexibil ă  la cantitatea de deeuri tratat ă . Pe m ăsura creterii ratei 

de capturare a deeurilor reciblabile si a biodeeurile, cantitatea de reziduuri scade. 

Astfel, deeurile reziduale scad cu 40% din anul 2023 în anul 2027. 

Pentru a evita construirea unei instala ţii de capacitate mare care s ă  nu fie utilizat ă  la 
capacitate maxim ă  decât în primii ani de operare, s-a analizat posbilitatea ca acest ă  să  
permită  inclusiv tratarea biodeeurilor menajere similare si din pie ţe colectate separat. 

Astfel, solu ţia identificată  a fost realizare unui MBT care pentru faza biologic ă  să  asigure 
o digestie anaerob ă  a deeurilor. În primii ani, în MBT vor fi tratate exclusiv deeuri 

rezi d ua l e 

5.1,6 Opţ iuni tehnice pentru noul depozit conform de deeuri 

Situatia existent ă  

În prezent în jude ţul Gala ţi există  în operare un singur depozit conform la Tirghina care 

deservete Municipiul Gala ţ i si 5 comune limitrofe. 

Depozitul neconform de la Tecuci, care deservea întreg jude ţul mai pu ţin municipiul 

Gala ţ i si 5 comune, a sistat activiatea în iulie 2017, în conformitate cu prevederile 

l egal e. 

Obi ective 

Depozitarea deeurilor numai în depozite conforme 

Obţ iuni ţjrivind realizarea noului de ţjozit de deseuri munici ţjale ne ţjericuloase clasa b 

Depozitul de deeuri se va proiecta în conformitate cu prevederile urm ă toarelor acte 

legislative: 

. Directiva UE privind depozitele de deeuri (1999131/CE); 

Directiva stabileste în Anexa I (Cerin ţe generale pentru toate clasele de depozite de 	, 

deeuri) cerin ţele privind depozitele de deeuri nepericulo 	 cificate pe 

scurt localizarea, controlul apei i gestionarea 	 i a apei, 	- 

controlul gazelor, noxe 51 pericolele, stabilitatea si limiţ  
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• Hotă rârea Guvernuiui nr. 349/2005 privind depozitarea deeurilor cu modific ă rile 

ulterioare. Acest act transpune Directiva privind depozitele de deeuri 

(1999/31/CE). 

• Ordinul 26/2004 pentru aprobarea normeior tehnice privind depozitele de deeuri 

(26 Noi. 2004). Normativul include cerin ţe opera ţ ionale si tehnice si m ăsuri pentru 

depozitarea deeurilor, pentru prevenirea sau reducerea cât mai mult posibil a 

efectelor negative asupra mediului si asupra s ă nătăţ ii umane, efectele generate de 

depozitarea deeurilor, pe întregul ciclu de via ţă  al depozitului de deeuri. Preverile 

acestei reglement ă ri conduc la respectarea cerin ţelor europene privind construc ţ ia 

depozitelor de deeuri. 

Având în vedere prevederile legislative privind elementele contructive ale unui depozit, 

în analiza pot fi evaluate op ţiuni tehnice pentru tratarea levigatului. 

Opţiuni pentru tratarea levigatului 

Levigatul este o ap ă  uzată  puternic contaminat ă , provenind din procesele de 

descompunere din interiorul depozitului si din infiltrarea apei de ploaie în corpul 

depozitului. Compozi ţia levigatului variaz ă  într-un interval extrem de mare si depinde 

de urm ă torii factori: 

Vârsta depozitului de deeuri (cu cât este mai vechi depozitul de de şeuri, cu atât 

este mai pu ţ in contaminat); 

• Tipul deseurilor (deşeurile menajere produc cea mai mare contaminare, din cauza 

procesului de descompunere. Cu cât sunt mai multe de şeuri biodegradabile incluse 

în deeuri, cu atât este mai mare contaminarea); 

• Gradul de descompunere a componentelor biodegradabile (tratarea prealabil ă  poate 

reduce în mod semnificativ poten ţ ialul de descompunere în depozitui de deeuri si, 

prin urmare, reduce poten ţialul de contaminare a levigatului). 

Există  mai multe op ţ iuni pentru gestionarea levigatului, aa cum este descris în tabelul 

u rm ă tor. 

Tabel 5-9: Opţiuni gestionare levigat 

Activitatea 	 Descriere scurt ă  

Opţiunea 1 Recirculare 	: 

Împră tierea 	Împră tierea levigatului în depozitul cle 

levigatului netratat deeuri este efectuat ă  în multe ţă ri cu 

în 	depozitul 	de clim ă  arid ă . Reciclarea apei contribuie la 

deeuri 	 menţinerea 	umed ă 	a 	corpului 

Comentarii 

Recircularea 	levigatului 	în 

depozitul d 	• nu este o 

solutie 	 u 

ar fiR3 
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Activitatea 
	

Descriere scurt ă 	 Comentarii 

depozitului de deeuri si, astfel, la 

menţinerea proceselor de degradare. 	 . in plUs, recircuiarea ievigauiui 

Cu toate acestea, în ţă rile umede, apa este interzis ă  în România, în 

de ploaie se infiltreaz ă  în depozitul de conformitate cu Normativul 

deeuri. În plus, rata de evaporare în tehnic privind depozitarea 

aceste ţă ri este prea mic ă  pentru a deeurilor, subcapitolul 3.4.1 

echilibra cantitatea de ap ă  admisă  în 

depozitul de deeuri si, prin urmare, în 

cazul recircula ţiei levigatului, depozitul 

de deseuri se umple, iar la un moment 

dat se va revă rsa. 

Astfel, este necesar s ă  se elimine 

întotdeauna o anumită  cantitate de 

levigat din depozitul de deeuri pentru a 

preveni o revă rsare, necesitând astfel 

tratarea levigatului. 

Reducerea 

substan ţ ial ă 	a 

cantităţii levigatului 

i 	reintroducerea 

concentratului 	în 

depozitul de deeuri 

În acest caz, levigatul este tratat mai 

întâi, de ex. prin osmoz ă  invers ă , 

aproximativ 70% din apa curat ă  este 

evacuată  într-un efluent, în timp ce 

concentratul este reintrodus în depzitul 

de deseuri. 

În acest fel se poate preveni rev ă rsarea 

din depozitul de deeuri, deoarece 

cantităţi substan ţiaie de levigat sunt 

îndepă rtate. 

Atunci când se face recirculare, 

contaminan ţii se descompun parţial sau 

sunt absorbiţi în corpul depozitului. Cu 

toate acestea, exist ă  discuţii dacă  poate 

avea Ioc o acumulare de contaminan ţ i în 

levigat cu componente cum ar fi 

clorurile, sulfa ţii metalelor grele. 

Dei există  studii la depozitele de 

deeuri din Germania care au 

- demonstrat că  nu a avut loc astfel de 

acumulă rie, există  si multe referin ţe în 

bibliografie care sus ţin astfel de efecte 

- de acumulare. 

Eliminarea concentratului în 

depozitul de deeuri este o 

abordare frecvent utilizat ă  în 

România si în alte ţă ri ale lumii 

în prezent. 

Dacă  se depoziteaz ă  si se 

distribuie pe depozitul de 

deeuri în sezonui uscat, ar fi 

util ă  menţinerea umed ă  a 

condiţiilor cle depozitare si, pe 

de altă  parte, ob ţinerea unei 

reţineri îndelungate a 

concentratului în depozitul de 

deseuri, permi ţând 

descompunerea 51 adsorb ţ ia în 

corpul depozitului. 

Tratareain afarasiteuluî 

Descă rcarea la sta ţia În acest caz, levigatul este transportat A 

de epurare ape uzate c ă tre cea mai apropiat ă  staţie de tratare d 

ape uzate 	transportandu-1 intr-o 

cistern ă . De obicei, nu este permis ă  o 

în funcţ ie - 

ortului. 

a .reape 

iar 	care . 
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Activitatea 	 Descriere scurt ă 	 Comentarii 

descă rcare direct ă  în canalizare, având ar trebui s ă  deserveasc ă  cel 

în vedere gradul de contaminare ridicat. pu ţin un oras mic, se afl ă  la o 

. 	 . 	. 	distantă  de 15-20 km. 
Dei levigatui este mult mai contaminat 

decât apa uzat ă  de la utilizatori, 

reprezintă  o cantitate mic ă  în 

compara ţie cu apele reziduale tratate. 

Prin dozarea levigatului într-un mod 

planificat, sta ţiile de tratare a apelor 

uzate mai mari pot face fa ţă  cu uurinţă  
levigatului. 

Concentrarea 	si Pentru a economisi costurile de 

evacuarea în sta ţia transport, levigatul ar putea fi tratat de 

de epurare ape uzate ex. prin Osmoza invers ă . În acest caz, 

numai aproximativ 20% din levigat 

trebuie transportat. 

Abordare folosită  adesea 

În plus, trebuie ob ţinută  o 

autoriza ţie, prin care se ob ţine 

dreptul de a trata levigatul 

într-o sta ţie. 

Pre-tratare 	si 
evacuare la sta ţia de 

tratare ape uzate 

În unele ţă ri, levigatul este considerat În func ţie de distanţa până  la 

ca fiind ap ă  rezidual ă  industrial ă . cea mai apropiată  canalizare, 

Industria trebuie s ă  pretrateze apele aceasta este de multe ori o 

uzate, dacă  acestea sunt considerabil solu ţie aplicată . 

diferite 	în 	ceea 	ce 	priveste 

contaminarea decât apele uzate 

menajere. Dup ă  tratarea prealabil ă , apa 

rezidual ă  este evacuat ă  în canalizare 

sau transportat ă  cu vidanja la cea mai 

apropiată  SEAU. 

Sunt aplicate diferite procese pentru 

pretratarea biologic ă  si fizico-chimică  

(procesele se vor descrie mai târziu). 

Treatrnent in cadrrI stc-ului 

Tratarea 	 si Această  abordare necesit ă  pretratarea 

deversarea 	într-un biologică  ş i fizico-chimică  completă  al 

râu 	 levigatului pentru a atinge standardeie 

de descă rcare într-un curs de ap ă  

(procesele se vor descrie mai târziu). 

Această  soluţie este adesea 

aplicată , dacă  pre-tratarea 

combinată  cu staţia de tratare 

ape uzate devine scump ă , 

având în vedere distan ţa. 

* 
leu 

( 	ţ l 	1 ţ? 
• 	 Tg 
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Concluzii 

După  cum se poate observa în tabelul urm ă tor, o recirculare a levigatului netratat prin 

depozitul de deeuri nu este sustenabil ă  si nu se ia în calcul. Levigatul fie va fi 

transportat la cea mai apropiat ă  sta ţ ie de tratare ape uzate, fie va fi tratat complet pe 

a m plasa m ent. 

În capitolele urm ă toare sunt selectate si comparate proceseie luate în calcul. 

Procese de tratare a arelor uzate 

Compozi ţia acestora, în cazul depozitelor de deeuri noi, variaz ă  astfel între cele destul 

de asem ă nătoare ale apei uzate menajere, pentru depozitele de deeuri vechi si 
contamin ă ri care dep ă esc cu mult apele uzate menajere. Cu toate acestea, procesele 

de tratare a levigatului care ar putea fi utilizate se bazeaz ă  pe aceleai tehnologii, care 

se utilizeaz ă  în mod obinuit în tratarea apelor uzate. Calitatea apei impus ă  pentru a fi 

evacuată  este definită  în Hotă rârile Guvernului (HG) nr. 188/2002 si NTPA 001/2002. 

Urm ă toarea listă  prezintă  principalele procese care ar putea fi utilizate pentru tratarea 

apelor uzate: 

Tabel 5-10: Procese utilizate in tratarea apelor uzate 

Procese 
	

Descrierea procesului 
	

Co rn enta ri i 

Sedimentarea, 	Procesul 	se 	utiiizează 	pentru 

precipitarea 	prin sedimentarea materiei solide, care 

fl ocul a re 	 poate ap ă rea: 

- 	la materii solide în ap ă  

- 	după  neutralizare, când anumite 

metale se transform ă  în solide 

- 	dup ă  floculare sau precipitare 

Neutralizare 	În acest proces, apele uzate acide sunt 

neutralizate cu o solu ţie alcalină , 

adesea sod ă  caustică , iar apa uzată  
alcalin ă  este neutralizat ă  cu un acid, 

adesea acid clorhidric. 

Proces ieftin, care este 

utilizat în mod obisnuit 

pentru multe tipuri de ape 

uzate 

Metod ă  ieftin ă  si comun ă  
pentru tratarea apei uzate 

alcaline 	sau 	acide. 

Întotdeauna 	vine 	în 

combina ţie cu sedimentarea. 

Oxidare/Reducere În acest proces se adaug ă  un aditiv 

pentru a lega compuii din apa uzat ă  i 
a le îndep ă rta prin precipitare sau 

floculare. În apele uzate menajere, este 
folosit adesea varul pentru precipitarea 

substan ţelor anorganice i a 

substantelor chimice de floculare 

 

 

pentru materia organic ă . 
........................ 

l 	l 	 l 
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Procese 	 Descrierea procesului 	 Comentarii 

Tratarea n ămolului Substan ţa organică  din apeie uzate este Metod ă  de tratare foarte 

activ 	 tratat ă  cu microorganisme într-o uzual ă  în gestionarea apei 

atmosferă  aerob ă . În acestă  situaţie uzate. 

apa trebuie aerat ă . 	 .. . 
Pentru cantita ţi mari se 

aplică  ca proces continuu, 

pentru cantit ăţi mici se 

utilizează  în cadrul unui 

Reactor biologic secven ţ ial 

(SBR). 

Alte trată ri aerobice 	În ultimii ani s-au dezvoltat si alte Acest 	reactor 	Cu 

procese anaerobe, care lucreaz ă  cu o biomembran ă  se afl ă  în 

mai mică  producţie de n ămol provenit • prezent într-o faz ă  de 

din tratare. Un proces din ce în ce mai perfec ţionare pentru a fi 

cunoscut este reactorul cu aplicat la scar ă  larg ă  în 

biomembran ă . În plus, lagunele aerate tratarea apelor uzate si are o 

sunt des întâlnite în America Latin ă  si în aplicabilitate redus ă  pentru 

SUA. levigatul provenit de la 

depozitele de deeuri. 

Lagunele aerate nu sunt 

întâlnite des în Europa si 

necesită  pentru unele din ele 

suprafeţe mari. 

Tratare anaerob ă  Substan ţa organică  din apele uzate este 

tratat ă  într-o atmosfer ă  anaerob ă  cu 

ajutorul unor microorganisme 

anaerobe. Procesul produce gaze, care 

pot fi folosite ca surs ă  de energie. 

Există  două  niveluri de trată ri 

anaerobe: 

- tratarea direct ă  a apelor 

uzate, de ex. cu  un strat de 

n ămol anaerob (care nu 

este foarte folosit ă  pentru 

tratarea levigatului) sau 

- fermentarea 	n ămolului 

provenit 	din 	tratarea 

nămolului activ. 

Osmoză  inversă 	Prin crearea unei presiuni înalte asupra Proces relativ scump, care 

apei uzate, apa curat ă  trece printr-o • totu şi are o flexibilitate 

membrană , în timp ce moleculele mai ridicat ă  în funcţionare. 

mari sunt re ţinute. 

Ultrafiltrarea 	 Procesul este folosit pentru a îndep ă rta În domeniul apelor uzate se 

materia anorganic ă . 	 foloseste 	deseori 	în 

com 1 	Cu procesele 

re trebuie în 

âpM 	descompun ă  
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Procese 	 Descrierea procesului 	 Comentarii 

componentele 

biodegradabile. 

Absorbţia carbonului Acest proces utilizeaz ă  caracteristicile 

activ dup ă  atte etape puternice de adsorb ţie ale carbonului 

de tratare a apei activ. Cu carbon activ sunt îndep ă rtate 

uzate din apeie uzate contaminan ţi dificili sau 

cei care nu sunt biologici, metale grele, 

elemente rămase dup ă  ce au fost 

adsorbite în alte etape de tratare. 

Procesul este deseori aplicat 

ca ultima etap ă  a unei sta ţ ii 

de tratare a apelor uzate sau 

a unei instala ţii de tratare a 

levigatului pentru a asigura 

limitele de descă rcare. 

Evaporarea termic ă  

În 	combina ţie cu 	procesul 	de 

nitrificare/denitrificare, acest proces 

este pe cale să  câ5tige piaţa din Europa 

de Vest. Contaminan ţi organici ş i 

anorganici sunt absorbi ţi de carbon 

activ. Odată  ce carbonul activ este 

saturat, este trimis la incinerare. 

Apa uzată  este evaporat ă  de că ldura 

soarelui. Acest tip de tratare este 

potrivit doar pentru ţă rile calde si 

uscate. 

Reziduul de evaporare necesit ă  adesea 

solidificare înainte de depozitare. 

Condensul este desc ă rcat, l ăsând un 

reziduu de evaporare. 

Reziduul de evaporare are adesea 

nevoie de solidificare înainte de 

depozitarea în depozitul conform sau 

depozitarea în alt depozit subteran. 

Absorbţia carbonului 

activ ca proces 

pri nci pal 

Evaporarea solar ă  

În ultimii ani, carbonul activ 

a devenit ieftin si, astfel, este 

pe cale s ă  devin ă  o opţiune 

serioasă  pentru tratarea 

levigatului. 

Pân ă  acum există  puţine 

referin ţe. 

Un 	proces ieftin, 	dacă  
condiţiile 	climatice 	sunt 

propice. 

Apa uzat ă , concentratul sau n ămolul O soluţie foarte costisitoare 

sunt încă lzite si apa se evapor ă  si mai 

apoi se condenseaz ă . 

Alternative de tratare a leviQatului 

La proiectarea si selectarea trat ă rii levigatului în judetuLGalati,  trebuie luate în 

considerare urm ă toarele cerin ţe: 

. La fel ca în orice depozit de deeuri, 	 ă  pe parcursul  

duratei de via ţă  a depozitului, 	
( 	( 

	
r . 

UI 
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• Cantitatea de Ievigat va fluctua pe parcursul anului, având în vedere sezonul uscat 

de vară  din judeţul Gala ţ i, când lipsa ploii va reduce considerabil debitul poten ţ ial 

de levigat, 

• Compoziţ ia deeurilor depozitate. Planul prevede o deviere mare a materialelor 

reciclabile si compostabile de la depozitare, cu scopul de a reduce înc ă rcă tura 

biodegradabil ă  din depozitul de deeuri. Aceasta înseamn ă  că  se poate atepta ca, 

dacă  totul va funcţ iona conform planului, contaminarea cu levigat va fi sc ăzută  în 

compara ţ ie cu depozitele de deeuri normale, iar debitul de levigat va fi mai mic. 

Totui, tratarea levigatului trebuie s ă  fie suficient de flexibil ă  pentru a face fa ţă  si 
cantităţilor de levigat si a compozi ţiilor care ar rezulta, dac ă  planul nu ar putea fi 

atins datorită  lipsei particip ă rii popula ţiei, din cauza cantit ăţii mult mai mari de 

deeuri, cu o înc ă rcă tură  biodegradabil ă  mai mare, care ar ajunge la depozitul de 

deseuri. 

• Recircularea levigatului pe depozitul de deeuri nu este o op ţ iune. 

În prezent, pentru tratarea levigatului se utilizeaz ă  mai multe combina ţii de procese în 

lume: 

• Osmoza invers ă  cu tratarea ulterior ă  al concentratului. Acest proces este aplicat pe 

scară  larg ă  în Germania, Austria, Turcia si în alte ţă ri; 

• Reactorul biologic secven ţial (SBR) , care este principalul proces de tratare a 

levigatului utilizat în Regatul Unit a Marii Britanii. Cu toate acestea, este destul de 

des aplicată  în alte ţă ri; 

• Reactor cu biomembran ă  (MBR), care este un proces relativ nou si nu are încă  o 

aplica ţie larg ă  în tratarea levigatului; 

• Tratarea anaerob ă , cum ar fi stratul de n ămol anaerob (UASB), nu a g ăsit încă  o 

aplica ţie larg ă  pentru tratarea levigatului. Dei gazul ar putea fi utilizat împreun ă  
cu gazul de depozitare, stabilitatea procesului nu poate fi asigurat ă  datorită  
fluctua ţiei cantităţii de contaminan ţ i si a fluxului de levigat. 

În tabelul urm ător sunt analizate primele 3 op ţ iuni de tratare. 

Tabel 511: Evaluarea proceselor de tratare a levigatului 

Opţiunea 1: Osmoza 	Opţiunea2: Reactorul 	Opţiunea3: Reactor 

	

inversă  01 	 biologic secven ţial SBR 	cu biomembran ă  
MBR 

Aspecte tehnrce 

Flexibilitate 	în Potrivit 	pentru 	orice Probleme la valori ridicate : Potrivit 	pentru 

ceea ce prive şte compozitie a levigatului 	COD 	in 	compozitia 1,1 	 al 

compozitia 
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Flexibilitate 	în Foarte 	flexibile 	la Partea 	bioloaică 	a Partea biolooicà a 

ceea ce privete fluctua ţiile 	cantitative. procesului 	 trebuie 

fluctua ţ ia 	Procesul poate fi oprit cu men ţinută . Ociată  închis 

cantităţii uurinţă  ziie sau reactorul, ciureaz ă  zile 

săptămâni, dacă  nu există  pentru repornirea p ă rţ ii 

levigat. biologice si atingerea unor 

condi ţii stabile. 

Vulnerabilitate 	Nicio problema 	 Tratarea biologică  poate 

la componente 	 avea o eficien ţă  redus ă  
toxice 

Modernizare 	Durata 	de 	viaţă 	a Modernizarea instala ţiei are 
nn n nn h r nnl rs r oetn rt n 	n n,rs i n ri n ron ns, rn ci rtn 
lll5_llllJllalll._l5.l 	 l_5.l_lal__Jlll_V5_l5_5_lS_ ls_llsJvlals_ .11, 5_l5_ 

până  la 10 ani si se poate obicei, se face numai la 

efectua o înlocuire rapid ă  sfâritul duratei sale de 

cu noi membrane 	 proiectare, care este de 

aproximativ 20 de ani. 

procesului 	trebuie 

menţinută . 	Odată  
închis 	reactorul, 

dureaz ă  zile pentru 

repornirea pă rţ ii 

biologice si atingerea 

unor condi ţii stabile. 

Tratarea 	biologică  
poate 	avea 	o 

eficienţă  reciusă  

Membranele pot fi 

modernizate atunci 

când înlocuirea este 

necesară , în timp ce 

restul instala ţ iei 

rămâne aa cum a 

fost proiectat. 

Cerinţe 	de 

spaţ iu 

Cerinţă  mică  de spa ţ iu. 

Instalaţia se afl ă  într-un 

container mare. 

Având în vedere designul 

său modular, instala ţia 

crete pe m ăsură  ce 

crete cantitatea de 

levigat. 

Cerinţă  mare de spa ţ iu Cerinţă  mai mică  
decât SBR, dar mai 

mare decat 01. 

Automatizare 
	

Instala ţ ia 	funcţionează  Instala ţ iile 
	

sunt Instala ţ iile 	sunt 

complet automatizat ă 
	

automatizate pe m ăsura : automatizate 	pe 

posibilităţilor 
	

măsura posibilităţ ilor 

Co 
 --1 * 
ţ c ţ  ţ 	l ţ  

i 2  

l 
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Op ţiuneal: Osmoza 	Opţiunea2: Reactorul 	Opţiunea3: Reactor 

inversă  01 	 biologic secven ţ ial SBR 	cu biomembrană  
MBR 

Necesitatea unei pre-trat ri sau post-trat ă ri 

Sedimentarea 	 s i Sunt necesare rezervoarele Sunt 	necesare 

nitrificarea/denitrificarea 	tampon mari pentru a rezervoarele tampon 

sunt avantajoase pentru a amesteca levigatul. 	 mari 	pentru 	a 

reduce 	costurile 	cle SBR include sedimentarea amesteca levigatul 
intretinere ale instalatiei si 	 Sedimentarea 	si 

01. Acest lucru reduce nitrificarea/denitrificarea. 	nitrificarea/ 
considerabil colmatarea 	 denitrificarea 	sunt 
si, 	prin 	urmare, 	 avantajoase 
necesitatea de sp ă lare a 

membranei. 	 , 

Referi nţe 

Numă r mare de referin ţe : Num ă r mare de referin ţe Pu ţ ine 	referin ţe 

din UE i din SUA 	 din UE i din SUA 	 . pentru levigat 

Pre-tratare 

necesară  

Referi n ţe 

Aspecte de niediu 

Emisii în aer 	Fă ră  miros, deoarece este Posibile emisii de miros, în 

complet capsulat func ţie de design. Deseori 

se utilizeaz ă  un design 

deschis al reactorului. 

Calitatea 	apei 

evacuate 

Cerinţe 

energetice 

Apa foarte curat ă , până  la Apă  curată , la standardele 

95% din poluan ţi sunt impuse 

reţ inuţi la un proces de 01 

în 2 trepte. 

Mai mici decât pentru alte Cerere mare de energie 

alternative 

cost 

Posibile emisii de 

miros, în func ţie de 

design. Deseori se 

utilizeaz ă  un design 

închis al reactorului. 

Apă 	curată 	la 

standarde ridicate, 

având în vedere 

filtrarea Cu 

mem bra n ă . 

Cerere mare de 

energie 

Investiţ ii iniţiale Vezi alternativa 2 Investiţ ii 	relativ 	mici, 

deoarece instala ţia este 

proiectată  modular. Acest 

lucru permite ca, la 

început, tratarea s ă  
înceap ă  cu capacităţ i mici, 

care pot fi m ă rite, pe 

măsură  ce fluxul de 

levigat crete, si vor fi 

ajustate la debitul real. 

Investiţ ii 	ridicate 	la 

început, deoarece instala ţia 

trebuie s ă  fie proiectată  
pentru fluxul maxim de 

levigat estimat. Este posibil 

ca să  nu ajung ă  niciodată  la 

această  capacitate, dar 

poate fi necesar s ă  fie 

exploatat cu mult sub 

capacitatea de proiectare, 

deoarece cantitatea de 

levigat 	 fost 

supraeşt 	 u 

seînt,1 

progc*eJr 1-7g tdui, 

deoarec st\prid 

Atj Mtfl 
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Opţivaeal: Osmoza 	Opţiunea2: Reactorul 

inversă  01 	 biologic secven ţiai SBR 

cantităţ ile de levigat sunt 

extrem de dificile. 

Costuri OPEX mari, având Cele mai sc ăzute costuri de 

în vedere înfundarea operare 

membranelor si înlocuirea 

lor frecvent ă . Cu toate 

acestea, membranele s-

au ieftinitîn ultimii ani. 

Opţiunea3: Reactor 

cu biomembran 

MBR 

Costuri ridicate de 

operare 	datorită  
membranelor 	si 
trată rii biologice 

Costuri pentru Dac ă  concentratul poate fi 

depozitare 	recirculat în depozitul de 

deeuri - costuri reduse. 

Dacă  concentratul are 

nevoie de altă  tratare - 

costuri ridicate 

După 	deshidratare, 

n ămolul poate fi depozitat. 

După  deshidratare, 

n ămolul poate fi 

depozitat. 

Există  mulţi experţ i si operatori ai depozitelor de deeuri prefer ă  SBR si astfel, tratarea 

conven ţional ă  a apei, dar exist ă  mulţi operatori care prefer ă  Osmoza invers ă , mai ales 

dacă  concentratul poate fi depozitat la depozitul de deeuri. MBR prezint ă  un interes 

mai mic. 

Având în vedere fluctua ţ ia mare estimată  a compozi ţ iei si debitului levigatului, puternic 

influenţată  de anotimpurile anului în România si în judeţul Gala ţi, de flexibilitatea mult 

mai ridicată  a Osmozei inverse de a face fa ţă  acestor condi ţii, Consultantul recomand ă  
utilizarea Osmozei inverse pentru Depozitul de deeuri Valea Marului. 

52 	Analiza alternativelor pentru sistemul de management integrat al 
deşeurilor 

52.1 Metodologia pentru stabilirea alternativelor privind SMID 

Alternativele pentru sistemul integrat de gestionare a deeurilor în jude ţul Gala ţ i au 

fost definite ţinând cont de infrastructura existent ă  si de modul actual de gestionare a 

deeurilor în judeţ  precum si de obiectivele si ţintele stabilite pentru jude ţ  în baza 

prevederilor legale ş i ale Planului National de Gestionare a Deeurilor (PNGD). 

După  cum este men ţ ionat ş i în PNGD, unele obiective si ţinte reprezint ă  criterii 

pentru stabilirea alternativelor de gestionare a deeurilor municipale, si 
anume: 

Gradul de acoperire cu serviciu de salubrizare 100% - 	 00 

• Creterea gradului de preg ă tire pentru reutilizare şţ  ecl 

Q- 
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o la 50% din cantitatea de deeuri din hârtie, metal, plastic, sticl ă  si lemn 

din deeurile menajere si deeurile similare, inclusiv din servicii publice 

(Metoda 2 de calcul din Decizia Comisiei 2011/753/UE) - termen 2021; 

o la SO% din cantitatea total ă  de deseuri municipale generate (Metoda 4 

calcul din Decizia Comisiei 2011/753/UE) - termen 2027; 

o la 55% din cantitatea total ă  de deseuri municipale generate (Metoda 4 

calcul din Decizia Comisiei 2011/753/UE) - termen 2030; 

o la 60% din cantitatea total ă  de deeuri municipale generate (Metoda 4 

calcul din Decizia Comisiei 2011/753/UE) - termen 2035; 

Reducerea cantit ăţii depozitate de deeuri biodegradabile municipale la 35% din 

cantitatea total ă , exprimată  gravimetric, produs ă  în anul 1995 - termen 2023; 

Depozitarea de şeurilor este permis ă  numai dacă  deeurile sunt supuse în 

prealabil unor opera ţii de tratare fezabile tehnic - termen 2023; 

Depozitarea deeurilor numai în depozite conforme - începând cu iulie 2017, 

Depozitarea ă  maxim 10% din deeurile municipale pân ă  în anul 2040 cu o ţ intă  

intermediară  de 20% în anul 2030. 

Prevederiie PLANULUI NAŢIONAL DE GESTIONARE A DEŞEURILOR 

Planul Naţional de Gestionare a De şeurilor stabileşte un plan de m ăsuri a se impiementa 

la nivelul fiecă rui judeţ  pentru gestionarea de şeurilor municipale. Pentru jude ţul Gala ţ i 

sunt propuse urm ă toarele: 

• Extinderea sistemului de colectare separat ă  a deeurilor reciclabile: 

o Rata de capturare va continua s ă  crească , ajungând în anul 2020 la 

minim 52%. Pân ă  la sfâritul perioadei de programare (2025), rata de 

capturare va crete progresiv pân ă  la 75%; 

• Construirea unei noi sta ţ ii de sortare cu o capacitate de 24.000 tone/an 

• Extinderea sistemului de colectare separat ă  a biodeşeurilor: 

o Pentru judeţele care nu au în prezent prev ăzută  implementarea colect ă rii 

separate a biodeeurilor, cum este cazul jude ţului Galaţi, aceasta va fi 

implementat ă  începând cu anul 2020, astfel încât s ă  se asigure o rat ă  de 

capturare de minim 40%. Rata de capturare va crete la 45% în anul 

2021 si va ră mâne la acest nivel pân ă  la sfâritul perioadei de planificare; 

• Construirea unei instal ţ ii de digestie anaerob ă  cu o capacitate de 19.000 t/an, 

• Construirea unei instala ţii de tratare biologic ă  cu biouscare cu o capacitate de 

35000 t/an, 

• Închiderea depozitului neconform Tecuci Rate ş , 

• Construirea unui noi depozit conform. 

°o  
o 

o 
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	 o- 
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Precizăm că  în PNGD instala ţiile de deşeuri ş i capacităţ ile acestora au fost 
determinate având în vedere ţ intele din 2025 în timp ce în analiza de fa ţă  se 
consideră  obiectivele de reciclare de atins pân ă  în anul 2040. 

În continuare sunt detaliate pentru fiecare obiectiv de mai sus, situa ţ ia existent ă , 
măsurile propuse prin PNGD pentru îndeplinirea obiectivului si m ăsurile/alternativele 
propuse prin prezentul proiect pentru jude ţul Gala ţ i. 

Obiectiv: Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare 100% 

Termen 	2021 

Situaţ ia 	Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare în anul 2018 este de 

actuală 	93 0/o 

Măsuri 	Extinderea serviciului de salubrizare astfel încât s ă  se asigure o rată  
PNGD 	de 100 0/o pân ă  la sfârş itul anului 2018 

Măsuri 	Extinderea serviciului de salubrizare astfel încât s ă  se asigure o rată  
propuse 	de 100%  începând cu anul 2021 cu o întârziere de 3 ani fa ţă  de 

prin 	prevederile PNGD. 

prezentul Acest lucru se justific ă  prin faptul ca rata de acoperire se poate atinge 
proiect 	în momentul în care noul operator de colectare si transport detegat 

de ADI va asigura serviciile de salubrizare. Data estimat ă  pentru 

începerea noului contract de satubrizare este anul 2021. 

Obiectiv: Creterea gradului de preg ătire pentru reutilizare si reciclare 

Termen 	2021, 2027, 2030 si 2035 

Situaţ ia 	• Rata de capturare a deeurilor reciclabile a fost de 10 11/o în anul 

actuală 	2017 

Măsuri 

PNGD 

• Colectarea separat ă  a reciciabilelor este implementat ă  doar în Mun. 

Gala ţi (doar pentru popula ţ ie), 

• Colectarea separat ă  a biodeşeurilor menajere si similare nu este 

implementată  în judeţ  

• Colectarea separat ă  a biodeeurilor din parcuri si grădini se 

realizeaz ă  doar în Municipiul Gata ţ i 

Măsurile care să  conducă  la îndeplinirea ţ intei de reciclare de 50 0/o din 

anul 2020, sunt urm ătoarele: 

• Extinderea la nivel na ţional a sistemului de colectare separat ă  a 

deeurilor reciclabile (deeuri din hârtie si carton; deeuri de plastic 

i metal; deeuri de stict ă  si deeuri de lemn din deeurile menajere 

i deeurile similare, inclusiv din servicii publice) cu asigurarea unei rN 

rate totale de capturare la nivel na ţ ional 	 în anul 

o- 
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2020. Rata de capturare este mai mare decât rata de reciclare 

deoarece o mic ă  parte din deeurile capturate nu pot fi reciclate; 

Asigurarea de capacita ţi de sortare pentru întreaga cantitate de 

deeuri reciclabiie coiectate separat. 

M ăsurile care s ă  conducă  la îndeplinirea pţinte de reciclare de SO% 

din 2025 sunt urm ă toarele: 

• Extinderea la nivel na ţional a sistemului de colectare a deeurilor 

reciclabile din poart ă  în poartă  susţinut de implementarea 

instrumentului ,,pl ă teste pentru cât arunci, cu asigurarea unei rate 

totale de caiturare la nivel national de minim 75 0/o; 

• Asigurarea de capacita ţi de sortare pentru întreaga cantitate de 

deeuri reciclabile colectate separat, de circa 24.000 tone 

e Extinderea la nivel na ţional a sistemului de colectare separat ă  a 

biodeeurilor si acolo unde este fezabil implementarea colect ă rii 

separate din poart ă  în poart ă  a biodeeurilorîn mediul urban dublat 

de impiementarea schemei ,,pl ătete pentru cât arunci, cuţ  
asigurarea unei rate totale de caiturare la nivel na ţional de minim 

45% 

• Rata de capturare a deeurilor verzi este considerat ă  între 20% si 

75% în anul 2018, pe baza situa ţiei actuale i a proiectelor care 

urmează  a fi date în operare şi care cuprind instala ţii de 

compostare. Pân ă  în anul 2020 rata de capturare a deeurilor din 

parcuri si grădini va crete la 90%  în fiecare jude ţ ; 

Asigurarea de capacita ţi de compostare pentru deeurile verzi; 

• Asigurarea de capacita ţi de digestie anaerob ă  pentru deeurile 

alimentare colectate separat, care nu sunt compostate în 

instala ţiile de compostare existente, cu o capacitate de circa 

19.000 tone. În ceea ce privete digestia anaerob ă , la proiectarea 

instala ţiilor se va lua în considerare si posibilitatea trat ă rii în comun 

a n ămolului rezultat de la sta ţiile de epurare oră eneti; 

• Reciclarea unei cantit ăţi de deeuri de la instala ţiile de tratare 

mecano-biologică  de circa 5 11/o din cantitatea total ă  de deeuri 

municipale care intră  în instala ţ ii. 

PNGD acoperă  perioada 2018-2025 prin urmare pentru îndeplinirea 

ţ intelor din anii 2030 şi 2035 nu sunt propuse m ă suri. 

Măsuri 	Având în vedere situa ţia specifică  a judeţului Gala ţi, respectiv: 

propuse 	• Spre deosebire de majoritatea jude ţelor din România, în jude ţul 

prin 	 Galaţi nu s-a implementat proiectul SMID prin PoS Mediu 2007- 

prezentul 	2013, 

proiect 	• Prezentul proiect SMID finan ţat prin POIM 2014-2020 se estimeaz ă  
că  va deveni complet opera ţional în aj2 

• În prezent rata de capturare a d 	ui -Âr.cl 	e la nivelul 

judeţului este redus ă , 
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În prezent Ia nivelul jude ţului sistemul de colectare separat ă  a 

biodeşeurilor nu este implementat, 

Ţintele prevăzute prin PNGD sunt prev ăzute a se atinge la nivel 

na ţ ional, 

pentru judeţul Gala ţi s-au stabilit urm ătoarele m ă suri: 

• Extinderea sistemului de colectare a deeurilor reciclabile la nivelul 

întregului judeţ  atât în mediul urban cât si în mediul rural si 

optimizarea sistemului de colectare a deseurilor reciclabile în 

localităţ ile în care este implementat, 

on Implementarea sistemului de colectare separat ă  a biodeeurilor 

menajere, similare si din pieţe începând cu anul 2027 

• Extinderea sistemului de colectare a biodeeurilor din parcuri si 
grădini la nivelul tuturor localităţilor urbane din judeţ  începând Cu 

anul 2021 

• Implementarea sistemului de colectare separat ă  a deeurilor 

voluminoase si menajere periculase începând cu anul 2021 

• Asigurarea de capacit ăţi pentru colectarea întregii cantit ăţi de 

deeu ri reciclabi le colectate sepa rat 

• Asigurarea de capacit ăţ i pentru tratarea biode şeurilor colectate 

separat, 

• Asigurarea de capacit ăţi pentru tratarea deeurilor verzi colectate 

sepa rat. 

Rate de capturare difer ă  în funcţie de sistemul propus în cazul celor 

dou ă  alternative. Prin urmare, acestea vor fi detaliate pentru fiecare 

alternativă  în secţ iunile urm ătoare. 

Obiectiv: Depozitarea deeurilor numai dacă  sunt supuse în prealabil unor 

operaţii de tratare fezabile tehnic (HG nr. 349/2005) 

Situatia 	
• Aproximativ 99% din cantitatea de deeuri municipale 

actuală 	colectată  este depozitată  fă ră  a o pre tratare prealabil ă  a 

deeurilor 

În judeţ  nu există  instalaţ ii pentru pre tratarea deeurilor 

reziduale 

Masuri 
	. Construirea unei instalatii de tratare mecano biologic ă  (TMB) cu 

PNGD 	
biouscare cu o capacitate de aproximativ 58.000 tone/an 

Capacitatea din MBT în PNGD s-a determinat considerând anul 2025. 

Măsuri 	Asigurarea de capacit ăţ i pentru pretratar. 	eşeu • 	municipale 	00 

propuse 	înaintea depozit ă rii - termen anul 2023 (d a 	 ID) 

rin 	
.... 
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prezentul Pentru alegerea instala ţ iei pentru tratarea deeurilor reziduale s-au 
proiect 	analizat dou ă  alternative: 

Alternativa 1: construirea unui TMB la Gala ţ i 

Alternativa 2: construirea unui incinerator cu recuperare de 

energie la Gala ţ i 

Obiectiv: Depozitarea deeurilor numai în depozite conform 

Termen 	Iulie 2017 

. În prezent exist ă  un singur depozit conform Tirighina care Situatia 
deserveşte exclusiv Municipiul Gala ţi. Restul localita ţilor din judeţ  actuala 	 ., 	. 	• 	,. 	. 	 • . 
transporta de şeurilor in judeţele invecinate in vederea depozitarii 

. Închiderea depozitului neconform Rates-Tecus 
Masu ri 
PNGD 	• Asigurarea de capacita ţi noi de depozitare de minim 700.000 m 3  

Inchiderea depozitului neconform Rate-Tecuci Măsuri 

propuse 	• Construirea unui nou depozit conform pentru depozitarea 

deeurilor municipale. •prin 
proiect 

Obiectiv: Reducerea cantităţii de deeuri biodegradabile municipale 

depozitate la 35 0/o din cantitatea total ă, exprimată  gravimetric, produsă  în 

anul 1995 (HG nr. 349/2005) 

Termen 	2023 

. Aproximativ 99 0/o din 
Situaţ ia 

municipale colectata 
actuala 

prealabila a deeurilor 

cantitatea de deeuri biodegradabile 

este depozitat ă  fă ră  a o pre tratare 

Măsuri 
	• realizarea m ăsurilor prevăzute anterior asigur ă  si îndeplinirea 

PNGD 
	• 	acestui obiectiv 

Masuri 
	: • realizarea m ăsurilor prevăzute anterior asigur ă  si îndeplinirea 

propuse 
	• 	acestui obiectiv 

prin 

proiect 

Obiectiv: Depozitarea a maxim 10 0/o din deeurile municipaie pân ă  în anul 

2040 cu o ţ intă  intermediară  de 20 0/o în anul 2030. 

Termen 	2023 
«•- 	........................................ 
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.r 

Master Plan Sistem de Management Integrat al deseurilor în ju 



Aproximativ 99% din cantitatea de deeuri biodegradabile 
Situaţ ia 

actuală 	 municipale colectat ă  este depozitat ă  

Măsuri 

PNGD 

Măsuri 

propuse 

prin 

proiect 

realizarea m ăsurilor prevăzute anterior asigur ă  si îndeplinirea 

acestui obiectiv 

• realizarea m ăsurilor prevăzute anterior asigur ă  si îndeplinirea 

acestui obiectiv 

Astfel, ţ inând cont de toate cele mai de sus, pentru gestionarea deeurilor in jude ţul 

Gala ţi, s-au analizat 2 alternative ale c ă ror m ăsuri principale sunt detaliate în tabelul 

urm ă tor: 

Tabel 5-12: Descrierea altrenativelor 

	

Alternativa 1 	 Aiternativa 2 

Colectare 	Rate de capturare deseuri Rate de capturare deeuri 

separată 	reciclabile: 60 0/o în 2021, 70% reciclabile: 60 0/o în 2021, 70- 

în 2027 pân ă  la sfâritul 75% în 2027 si 80 0/o în 2030 si 

perioadei 	 85% începând cu 2035 

Rate de capturare biodeseuri Rate de capturare biodeseuri 

menajere: 53% în 2027, 62 0/o menajere: 60% în 2027, 68 11/o în 

în 2030 si 70 11/o începând cu 2030 si 76% începând cu 2035 

2035 	
Rate de capturare biodeseuri 

Rate de capturare biodeseuri similare: 60 0/o în 2027, 75 0/o 

similare: 55 0/o în 2027, 60 0/o începând cu 2030 

începând cu 2030 	
Rate de capturare biodeseuri din 

Rate de capturare biodeseuri pie ţe: 60/70%  în 2027, 75% în 

din pieţe: 70% în 2027, 75% în 2035 si 80% începând cu anul 

2031 si 80 0/o începând cu anul 2035 

2035 	
Rate de captuare biodeseuri din 

Rate de captuare biodeseuri din parcuri 	si 	grădini: 	100 0/o 

parcuri 	si 	grădini: 	100 0/o începând cu 2021 

începând cu 2021 	
Rate de capturare deseuri 

Rate de capturare deseuri voluminose 	si 	menajere 

voluminose 	si 	menajere periculoase: 90% începând cu 

periculoase: 90 0/o începând cu anul 2021 

anul 2021 

ţ * 	 • 

: . 

o°  
.. 

cz 

cz 
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Alternativa 1 	 Alternativa 2 

Transfer 
	

Sta ţie de transfer Ja Gaia ţi, Sta ţie de transfer la Gala ţ i, 

37.000 t/an (investi ţ ie nou ă ) 	32.000 t/an, (investi ţie nou ă ) 

Sta ţie de transfer Tecuci, 

23.000 t/an (investi ţie nouă ) 

Sta ţie de transfer Tg. Bujor, 

10.000 t/an (investi ţie nou ă ) 

Staţ ie de transfer Tecuci, 23.000 

t/an (investi ţie nou ă ) 

Staţie de transfer Tg. Bujor, 

10.000 t/an (investi ţie nou ă ) 

Tratare 
	

Sta ţie de sortare Gala ţi, 6.000 Sta ţ ie de sortare Gala ţi, 6.000 

deeuri 
	

t/an/1 	schimb 	(investi ţie t/an/1 	schimb 	(investi ţ ie 

reciclabi le 	existentă ) 
	

existentă ) 

Sta ţie de sortare Tecuci, 3.000 Sta ţie de sortare Tecuci, 3.000 

t/an (investi ţie existentă ) 	t/an (investi ţie existentă ) 

Sta ţ ie de sortare Valea M ă rului, 

6.000 t/an/schimb (investi ţ ie 

n ou ă  

Sta ţ ie de sortare Valea M ă rului, 

6.000 t/an/schimb (investi ţie 

nouă  

Tratare 

biodeeuri 

din parcuri si 
grăd in i 

Tratare 

biodeeuri 

menajere, 

similare 	si 
din pieţe 

Sta ţie de compostare Gala ţ i, 

capacitate 10.000 

t/an (existent ă ) 

Sta ţie de compostare Tg. Bujor, 

capacitate 1.000 t/an 

(existent ă ) 

Sta ţie de compostare Tecuci, 

capacitate 700 t/an (investi ţ ie 

nouă ) 

Nu sunt necesare investi ţ ii. 

Biodeeurile vor fi tratate în 

treapta biologică  a instaia ţ iei 

TMB prevăzută  cu digestie 

anaerob ă  d 

Sta ţie de compostare Gala ţ i, 

capacitate 10.000 

t/an(existent ă ) 

Staţ ie de compostare Tg. Bujor, 

ca pacitate 1.000 t/a n (existent ă ) 

Staţie de compostare Tecuci, 

capacitate 700 t/an (investi ţie 

nouă ) 

Instala ţie de digestie anaerb ă , 

ca pacitate 40.000 t/an (i nvesti ţie 

nou ă ) 

Tratare 	Instala ţie TMB la Gala ţi cu Incinerator cu recuperare de 

deeuri 	digestie anaerob ă , capacitate energie la Gala ţi, capacitate 

reziduale 	120.000 t/an (investi ţie nouă ) 	120.000 t/an (investi ţie nou ă ) 

Depozitare 	Depozit conform la Valea Depozit conform la Valea 

Mă rului, capacitate 1 mil m 3  Mă rului, capacitate 1 mil m 3  

(investi ţie nou ă ) 	 (investi ţie nou ă ) 

N. 

Q. 
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5.2.2 Metodologia privind analiza alternativelor 

Determinarea necesarului de investi ţ ii ş i capacitatea instala ţiilor pe care îl presupune 

fiecare alternativ ă  s-a realizat ţinând cont de: 

• Cantita ţile de de şeuri estimate a se colecta separat, calculate pe baza 
proiectiei deseurilor municipale (vezi sectiunea 2), 

• Capacităţ ile instala ţiilor de tratare de şeuri existente (vezi sec ţ iune 1), 

o Opţiunile recomandate pentru fiecare component ă  a sistemului (vezi secţ iunea 
7.1), 

o Ipotezele pentru colectare separat ă  si tratarea deseurilor prezentate mai jos 

Ipoteze tentru colectarea setarat ă  a deseurilor 

• Ratele de capturare a deseurilor reciclabile sunt cele prezentate în tabelul 7-12. 

Ratele s-au determinat plecând de la ipoteza c ă  în cazul ambelor alernative 

sistemul de colectare va fi identic, respectiv: 

o În mediul urban, zona blocuri - colectare prin aport voluntar pe 3 frac ţ ii 

(H/C, P/M si S) 

• în mediul rural, zona case - colectare din poart ă  în poartă  pe 2 fracţ ii 

(H/C si P/M) si colectare prin aport voluntar pentru sticl ă  

• În mediul rural - colectare din poart ă  în poartă  pe 1 fracţie (H/C/ P/M) si 
colectare prin aport voluntar pentru sticl ă  

• La dimensionarea sistemului s-a ţ inut cont de rata de reziduuri de recipiente, 

respectiv: 

o 5% pentru colectarea deeurilor de sticl ă , 

o 15% pentru colectarea deseurilor de plastic/metal în cazul colect ă rii din 

poartă  în poartă  si 20% pentru sitemul prin aprort voluntar, 

o 15% pentru colectarea deeurilor de hârtie/carton în cazul colect ă rii în 

pubele/containere si 5% în cazul colect ă rii în saci 

• La dimensionarea sistemului s-a ţ inut cont de gradul de reciclabilitate în func ţie 

de sistemul de colectare implementat, respectiv: 

o 95% în cazul deeurilor de sticl ă  indiferent de sistemul de colectare, 

o 98% în cazul deeurilor de metal indiferent de sistemul de colectare, 

o 60 11/o în cazul deeurilor de plastic indiferent de sistemul de colectare. 

o 75% în cazul deeurilor de hârtie/carton in cazul sistemului în care sunt 

amestecate cu deeurile de plastic/metal si 95% în cazul colectarii 

individual. 

Itoteze trivind instalatiile de tratare a deseurilor  
!f 	.... 

11 
c 	 Jj 
. 	3 
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• In urma tratarii biode şeurilor in sta ţia de compostare rezulta 45% compost 

ce se va valorifica in agricultura ş i 5% din cantitatile intrate in statiile de 

com postare reprezinta reziduu ri. 

• Cenua rezultat ă  de Ia instala ţiile de incinerare cu valorificare energetic ă , 

care se depoziteaz ă , reprezint ă  25 % din input; 

• Rata de îndepă rtare a deeurilor biodegradabile de Ia depozitare este de 

70% a în cazul instala ţ iei TMB si 95 0/o în cazul instala ţ iei de incinerare, 

• Ponderea din deseurile stradale care merg direct la depozitare, f ă ră  tratare, 

este de 10 0/o, 

• În cazul instala ţiei TMB ieirile din sta ţ ie (reciclabile, RDF, digestat) s-au 

determinat în func ţ ie de compozi ţia deeurilor tratate în instala ţie. 

Tinând cont de cele mai de sus, în continuare sunt descrise cele 2 alternative pentru 

gestionarea de şeurilor municipale în judeţul Gala ţ i. 

5.2,3 Descrierea alternativei 1 

Alternativa 1 presupune realizarea unei instala ţii de tratare mecanico-biologic ă  cu 

digestie anaerob ă  cu o capacitate de 120.000 t/an care va trata atât deeuri municipale 

colectate în amestec (inclusiv reziduurile de la sta ţiile de sorta re/com posta re) câ ţ  si 
biodeuri menajere, similare si din pieţe colectate separat (acestea vor fi introduse 

direct în treapta biologic ă  a instala ţiei TMB). 

De asemenea treapta mecanic ă  a instala ţiei TMB este prev ăzută  cu o sta ţ ie de sortre 

automată  cu ajutorul că reia se vor recupera circa 7% deeuri reciclabile (în vederea 

valorifjcă rii materiale) din totalul deseurilor în amestec tratate. Aceast ă  cantitate 

contribuie, pe lang ă  cantităţile de deeuri reciclabile colectate separat si tratate în 

sta ţ iile de sortare, la îndeplinirea ţintelor de reciclare. 

Tratarea deeurilor în instala ţie TMB (atât a deeurilor municipale în amestec cât si a 

deeurilor reziduale de Ia sta ţiile de sortare si de compostare) va duce atât la 

stabilizarea biologică  a deeurilor (în propor ţie de 70%) cât si la reducerea 

semnificativă  a cantităţ ii depozitate asigurând astfel îndeplinirea obiectivelor si ţintelor 

prevăzute pentru jude ţul Galaţ i. 

Ansamblul m ă surllor si investi ţ iilor pe care le implică  Alternativa 1 esteurm ătorul: 

• Pentru atingerea ţ intelor de reciclare de 50 0/o din anii 2021 si 2025 si a 

ţ intelor de 55% respectiv de 60 0/o din anii 2030 si 2035 sunt propuse 

următoarele mă suri: 

o Creterea ratei de capturare a deeurilor reciclabile menajere, similare 

i din pieţe de la: 

10% în anul 2017 la 40% în anul 2 	 2021 ajungând 	
00 

la 70% începând cu anul 2027 	 o 

o 
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• O% în anul 2017 la 40% în anul 2019, 60%  în 2021 ajungând la 
70 0/o începând cu anul 2027 - pentru Municipiul Tecuci 

• 0 11/o în anul 2017 la 60 0/o în anul 2021 ajungând la 70 0/o începând 

cu anul 2027 - pentru localit ăţ ile Tg. Bujor, Bereti si mediul 

ru ra l 

• Asigurarea unei rate de capturare a biodeeurilor colectate separat: 

• de la popula ţia din mediul urban - de 53 0/o în anul 2027, urmând 

să  crească  pân ă  la 62 0/o în anul 2030 si la 70 0/o în anul 2035, 

• din cantine si restaurante - de 55 0/o în anul 2027 urmând s ă  
creasc ă  pân ă  la 60% în anul 2030 si la 70% în anul 2035, 

• din pieţe - de 70%  în anul 2029 urmând să  crească  pân ă  la 75% 

în anui 2030 si la 80 0/o în anul 2035. 

• Din parcuri si grădini de 100 0/o începând cu anul 2021 

• Asigurarea unei rate de capturare de 90 0/o a deeurilor voluminoase si a 

deeurilor menajere periculose începând cu anul 2021 

• Asigurarea de capacităţ i pentru tratarea deşeurilor reciclabile 

colectate separat, respectiv: 

• Staţia de sortare existent ă  la Gala ţi (6.000 t/an/schimb) va prelua 

deşeurile reciclabile colectate separat din Municipiul Gala ţi. Pentru a 

prelua întreaga cantitate de de şeuri estimată  a se colecta separat, sta ţ ia 

de sortare va func ţiona în 2 schimburi ajungând astfel la o capacitate de 

12.000 t/an, 

• Asigurarea de capacit ă ri suplimentare pentru tratarea deeurilor 

reciclabile colectate din Municipiului Gala ţi, începând cu anul 2027 

• Sta ţia de sortare de la Tecuci va trata exclusiv deeuri reciclabile 

colectate separat din Municipiul Tecuci, începând cu anul 2021, 

• Construirea unei noi sta ţ ii de sortare la Valea M ă rului cu o capacitate de 

6.000 t/an. Sta ţia va prelua de şeurile reciclabile colectate separat din 

întreg jude ţul mai pu ţin Municipiile Gala ţ i ş i Tecuci - sta ţia va deveni 

opera ţ ional ă  în anul 2021, 

• Asigurarea de capacităţ i pentru tratarea biodeşeurilor colectate 

separat: 

• Sta ţie de compostare existent ă  la Gala ţ i va prelua deeurile din parcuri 

si grădini colectate din Municipiul Gala ţ i, 

• Construirea unei noi sta ţ ii de compostare la Tecuci (700 t/an) care va 

prelua biodeşeurile din parcuri ş i grădini colectate separat din Tecuci, 

• Repunerea în func ţ ionare a sta ţ iei de compostare existent ă  la Tg. Bujor, 

• Tratarea biodeurilor menajere, similare si din pieţe în instala ţia TMB 

prevăzută  cu digestie anaerob ă  pentru treaptabiologică , 

	

• Asigurarea de capacităţ i pentru tratarea 	amestec si 

	

stabilizarea din punct de vedere biologic a 	 1ndepozită rii: 
	o 

o o- 
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o Construirea unei instala ţ ii pentru tratarea mecano biologic ă  la Galati cu 

o capacitate de 120.000 t/an pentru tratarea: de şeurilor în amestec 

colectate din jude ţ, a reziduurilor de la sta ţ iile de la sortare si compostare 

i începând cu anul 2027 va asigura tratarea biode şeurilor menajere, 

similare si din pieţe colectate separat. Trepta de tratare mecanic ă  va 

cuprinde inclusiv o sta ţ ie de sortare automat ă  care va asigura extragerea 

fracţiilor reciclabile din deeurile în amestec. 

• Construirea unui nou depozit zonal Ia Valea M ă rului. Depozitul va deservi 

începând cu anul 2023 întreg jude ţul Gala ţ i. 

• Construirea a 3 sta ţ ii de transfer: 

o O sta ţ ie la Gala ţi care să  asigure transferul deeurilor reziduale rezultate 

de la MBT la depozitul conform de la Valea M ă rului precum si transferul 

deeurilor reciclabile colectate din partea de sud a jude ţului la sta ţia de 

sortare Valea M ă rului 

o O sta ţie de transfer la Tecuci, care s ă  asigure transferul deeurilor 

reziduale (i a biodeeurilor începând cu anul 2027) la instala ţia MBT 

pentru si a deeurilor reciclabile colectate din partea de vest a jude ţului 

la sta ţia de sortare Valea M ă rului, 

o O staţ ie de transfer la Tg. Bujor care s ă  asigure transferul deeurilor 

reziduale (i a biodeeurilor începând cu anul 2027) la instala ţia MBT 

pentru si a deeurilor reciciabile colectate din partea de est a jude ţului la 

sta ţia de sortare Valea M ă rului 

Fluxul deseurilor în cazul Alternativei 1 este prezentat în tabelul urm ă tor. 

n e 
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În figura de mai jos este evidentiatâ zonarea, instala ţiile existente ş i instala ţ iile 
propuse. 

Figura 5-6: Zonarea, instala ţ iile existente si viitoare - a!ternativa 1 

2on 2-cc 	 ZO t Gt 3 
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SS Existentă , 	M/JI 

L SCSiSTNOI  
. 	

Scexistentă  
STNOUA 

.- 

5 2 4 Descrierea alternativei 2 

Alternativa 2 presupune realizarea unei instala ţii de incinerare cu recuperare de energie 

cu o capacitate de 120000 t/an care va trata deeuri municipale colectate în amestec 

i reziduurile de la sta ţiile de sortare si compostare. 

Spre deosebire de alternativa :L, din instala ţia de reciclare se vor recupera doar 

deeurile de metal (circa l% din total deseuri tratate în instala ţie) ceea ce explicâ ratele 

de capturare a deseurilor reciclabile mai mari în cazul acestei alternative, pentru a 

asigura îndeplinirea ţintelor de reciclare. 
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De asemenea, spre deosebire de alternativa 1, pentru tratarea biodeeurilor coiectate 

separat este necesar ă  construirea unei instala ţii de digestie anaerob ă  cu o capacitate 

de circa 40.000 t/an. 

Tratarea deeurilor în instala ţ ie de incinerare va duce atât la stabilizarea biologic ă  a 
deseurilor (în proporţie de 95%) cât si la reducerea semnificativ ă  a cantităţ ii depozitate 

asigurând astfel îndeplinirea obiectivelor si ţintelor prevăzute pentru jude ţul Galaţ i. 

Conceptul gestion ă rii deseurilor municipale în cazul Alternativei 2 este urm ă torul: 

• Pentru atingerea ţ intelor de reciclare de 50 0/o din anii 2021 si 2025 si a 

ţintelor de 55 0/o respectiv de 60 0/o din anii 2030 si 2035 sunt propuse 

următoarele măsuri: 

o 	Creterea ratei de capturare a deeurilor reciclabile menajere, similare si 

din pieţe astfel încât s ă  se asigure urm ă toarele rate: 

2018 2019 2020 2021 2027 2030 2035 2047 

% 

40 50 60 75 80 85 85 

40 50 60 70 80 85 85 

0 0 60 70 80 85 85 

40 50 60 70 80 85 85 

o Implementarea colect ă rii separate a biodeeurilor astfel încât s ă  se 

Rata 	capturare 	0 	0 	0 	0 	60 .. .. 75 	75 

BIODESEURI piete 

100 	100 	100 	100 	 100 

Çj 

Galati 
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o Asigurarea unei rate de capturare de 90% a deeurilor voluminoase si a 

deeurilor menajere periculose începând cu anul 2021 

• Asigurarea de capacităţ i pentru tratarea de şeurilor reciclabile 

colectate separat, respectiv: 

o Sta ţia de sortare existent ă  la Gala ţi (6.000 t/an/schimb) va prelua 

deşeuriie reciclabile colectate separat din Municipiul Gala ţi. Pentru a 

prelua întreaga cantitate de de şeuri estimată  a se colecta separat, sta ţ ia 

de sortare va func ţiona în 3 schimburi ajungând astfel la o capacitate de 

18.000 t/an, 

• Asigurarea de capacit ă ri suplimentare pentru tratarea deeurilor 

reciclabile colectate din Municipiului Galaţ i,  începând cu anul 2027 

• Staţ ia de sortare de la Tecuci va trata exclusiv deeuri reciclabile 

colectate separat din Municipiul Tecuci, începând cu anul 2021, 

• Construirea unei noi sta ţ ii  de sortare la Valea M ă rului cu o capacitate de 

6.000 t/an. Staţia va prelua de şeurile reciclabile colectate separat din 

întreg jude ţul mai puţ in Municipiile Galaţ i ş i Tecuci - sta ţia va deveni 

opera ţ ional ă  în anul 2021, 

• Asigurarea de capacităţ i pentru tratarea biode şeurilor coiectate 

separat: 

• Sta ţie de compostare existent ă  la Gala ţi va prelua deeurile din parcuri 

i grădini colectate din Municipiul Gala ţi, 

• Construirea unei noi sta ţii de compostare la Tecuci (700 t/an) care va 

prelua biodeşeurile din parcuri ş i grădini colectate separat din Tecuci, 

• Repunerea în func ţ ionare a sta ţiei de compostare existent ă  la Tg. Bujor, 

• Construirea unei instala ţ ii de digestie anaerob ă  cu o capacitate de 50.000 

tone/an pentru tratarea biode şeurilor menajere, similare si din pieţe 

colectate separat. 

• Asigurarea de capacităţ i pentru tratarea deeurilor în amestec si 

stabilizarea din punct de vedere biologic a acestora înaintea depozit ă rii: 

o Construirea unei instala ţii de incinerare cu recuperare de energie cu o 

capacitate de 120.000 tone/an pentru trataje 	• r în amestec 

colectate din jude ţ  si a reziduurilor de. 	 -. sortare si 

compostare, 	

: 
CI- 
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• Construirea unui nou depozit zonal la Valea M ărului. Depozitul va deservi 

începând cu anul 2023 întreg jude ţui Gala ţ i. 

Construirea a 3 staţ ii de transfer: 

o O sta ţ ie la Gala ţi care să  asigure transferul deeurilor reziduale rezultate 

de la incinerator la depozitul conform de la Valea M ă rului precum si 
transferul deeurilor reciclabile colectate din partea de sud a jude ţului la 

sta ţia de sortare Valea M ă rului 

o O sta ţie de transfer la Tecuci, care s ă  asigure transferul deeurilor 

reziduale (i a biodeeurilor începând cu anul 2027) la incinerator pentru 

i a deeurilor reciclabile colectate din partea de vest a jude ţului la sta ţ ia 

de sortare Valea M ă rului, 

o O sta ţie de transfer la Tg. Bujor care s ă  asigure transferul deeurilor 

reziduale (si a biodeeurilor începând cu anul 2027) la instala ţia de 

incinerare pentru si a deeurilor reciclabile colectate din partea de est a 

judeţului la sta ţ ia de sortare Valea M ă rului 

Implementarea măsurilor descrise mai sus, asigură  îndeplinirea obiectivelor 

si ţ inteior descrise la începutul sec ţiunii în ceea ce privete reciclarea, 

reducerea cantit ăţ ii de deeuri biodegradabile depozitate, pre-tratarea 

deeurilor muncipale înaintea depozitării si reducerea cantit ăţ ii de deeuri 

depozitate. 

Fluxul deşeurilor în cazul Alternativei 2 este prezentat în tabelul urm ă tor: 
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Figura 5-7: Zonarea, instala ţiile existente si viitoare - alternativa 2 
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5.2.5 Evaluarea alternativelor 

Evaluarea celor 2 alternative s-a realizat pe baza unui sistem multi-criterial, folosind 
urm ă toare seturi de criterii 

. Criterii tehnice 

• Riscul de pia ţă  (valorificarea produselor rezulatate în urma procesului de 
tratare), 

• Flexibilitate în ceea ce privete tipul deeurilor tratate, 

• Folosirea la capacitatea maxim ă  a instala ţiilor realizate, 

Criterii financiare 

• Costul total al investi ţiei, 

• Costul unitar dinamic, 

Criterii de mediu 

o Impactul asupra mediului (factorii de mediu ap ă , aer, sol, 

biodiversitate/Natura 2000), 

Criterii privind schimb ă rile climatice 

• Emisii GES, 

• Rezisten ţa la schimbă rile climatice. 

În compararea alternativelor punctajul maxim, respectiv 2 puncte, este acordat celei 

mai bune alternative in timp ce 1 punct prime şte alternativa urmatoare. În cazul în care 

două  alternative au punctaje foarte apropiate, ambele primesc punctajul cel mai mare 

dintre cele dou ă  obţinute. Alternativa care obtine cele mai multe puncte, este selectat ă , 

fundamentată  si recomandat ă  cea mai bun ă  optiune. 

În cele ce urmeaz ă  sunt descrise criteriile, precum si modul de acordare a punctajului. 

Criterii tehnice 

• Riscui de piaţă  - alternativele sunt analizate din punct de vedere al prelu ă rii 
materialului rezultat în urma trat ă rii în instala ţ iile de tratate mecano biologic ă  
ş i incinerare cu valorificare energetic ă . 

În cazul instala ţiei TMB, din tratarea deeurilor în amestec rezult ă  deeuri 

reciclabile (circa 7% din input), RDF (circa 11-14% din input) si reziduuri 

(inclusiv digestatul) care se vor depozita. În cazul RDF, singura op ţ iune de 

valorificare este coincinerarea. Amplasamentul MBT se afl ă  la o distanţă  de 

aproximatov 180 km de fabrica de ciment de la Medgidia care are o capacitate 

medie autorizat ă  de 115.000 tone/an pentru conincinerarea de şeuriior 

municipale. În cazul în care fabricile de ciment, din diverse motive, nu mai pot 

asigura preluarea RDF acesta va fi depozitat. 

În cazul instala ţiei de incinerare, din proces rezult ă  deeuri reciclabile (circa 1%) 

i reziduuri care se vor depozit. 
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Ţinând cont de informaiile de mai sus, rezult ă  ca alternativa 1 , prezint ă  un 
risc de pia ţă  mai mare decât alternativa 2. Astfel, se acord ă  2 puncte alternativei 
2 si O puncte alternativei 1. 

• Flexibilitatea tehnologic ă  - în instala ţia TMB pot fi tratate atât deeuri 

municipale în amestec cât si biodeeuri menajere, similare si din pieţe. În cazul 

instala ţiei de incinerare se preteaz ă  tratarea doar a deeurilor în amestec. Astfel, 

se acord ă  2 puncte alternativei 1 si 0 puncte alternativei 2. 

• Folosirea la capacitate mamixă  a instala ţ iilor - având în vedere creterea 

progresivă  a ratetor de capturare a deeuriIor pe perioada de planificare, 

cantitatea de deseuri în amestec (reziduale) care necesit ă  pre-tratare înaintea 

depozită rii scade semnificativ. În acelai timp, înc ă  din primul an de operare 

trebuie asigurat ă  tratarea întregii cantit ăţi de deeuri reziduale. Instala ţ ia TMB, 

cu digestia anerob ă  este flexibil ă  în ceea ce privete inputul in sta ţie respectiv 

poate trata, distinct, atât deeuri reziduale cât si biodeeuri coiectate separat. 

În instalatia de incinerare vor fi tratate exclusiv deeuri reziduale, ceea ce 

înseamn ă  că  începand cu anul 2027 statia va func ţionala la 70% din capacitate 

iar în anul 2035 la 50 0/o din capacitate. Prin urmare se acorda 2 puncte 

alternativei 1 si O puncte alternativei 2. 

Criterii financiare 

Au fost considera ţi relevan ţi în analiza alternativelor urm ă torii indicatori financiari: 

• 	Costul total al investi ţiei, 

• Costul unitar dinamic. 

Costul total al investitiei 

Costul total al investi ţiei, determinat ca fiind valoarea actualizat ă  netă  a costului total 

al componentelor analizate (costul total = costul investi ţiei + costul de operare; 

orizontul de analiză  2018 - 2047, an de bază  2018, rat ă  de actualizare 4%). 

Conform practicii în domeniu, costul total al investi ţiei, pentru componentele analizate, 

se bazeaz ă  pe abordarea valorii prezente a costurilor, prin însumarea valorii actualizate 

a fluxurilor de numerar pe costuri pentru componentele analizate, pe orizontul de timp 

consi derat. 

Rezultatele acestor calcule sunt prezentate in tabelul urm ă tor: 

Tabel 5-15: Costul total al investi ţ iei, 

Alternativa 	 VAN cost total investi ţ ie 

Alternativa 1 
	

430.862.770 euro 

Alernativa 2 
	

449.534.276 euro 
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Costul unitar dinamic 

Deoarece capacit ăţ ile instala ţiilor propuse în cele dou ă  alternative difer ă  si diferă  si anul 
intră rii acestora în func ţ iune, costul unitar dinamic devine cel mai concludent indicator 

financiar pentru analiza alternativelor propuse. 

CalculuI costului unitar dinamic se realizeaz ă  separat pentru componenta cost de 

capital i separat pentru componenta costuri de operare. Se calculeaz ă  în termini 
reali, pe perioada de analiz ă  (2017 - 2047, cu anul 2018 ca an de baz ă ) si rată  de 
actualizare de 4%. 

Alternativa cu cel mai mic cost unitar dinamic exprimat în euro pe ton ă  este considerat ă  
alternative cea mai favorabil ă  din punct de vedere financiar. 

Tabelul urm ător prezint ă  valorile costului unitar dinamic al celor trei alternative, pentru 

componentele analizate: 

Tabel 5-16: Costul unitar dinamic 

Alternativa DPC total 	 DPC investiţ ie 	DPC O&M nete 

Alternativa 1 	163,75 	 41,75 	 122,00 

Aternativa 2 	179,92 	 48,23 	 131,69 

*DPC = Dynamic Prime Cost = cost unitar dinamic 

Din analiza criteriilorfinanciare se acord ă  2 puncte alternativei 1 si 0 puncte alternativei 
2. 

Criterii de mediu 

Cele dou ă  alternative sunt analizate având în vedere factorii de mediu poten ţial a fi 

afecta ţ, respectiv: ap ă , aer, sol, biodiversitate/Natura 2000. 

Factorul de mediu ap ă : în cazul instala ţiei TMB în proces este necesar aportul de ap ă  
curata pentru procesul de digestei anaerob ă . De asemenea, din proces rezult ă  ape 
uzate. În cazul instala ţiei de incinerare apa nu este utilizat ă  în proces, iar cantitatea de 

apă  rezidual ă  rezultată  este redus ă . Prin urmare se acord ă  2 puncte alternativei 2 si 0 

puncte alternativei 1. 

Factorul de mediu aer: în cazul instala ţiei TMB rezult ă  emisii reduse în faza de tratare 

mecanică  si de la arderea biogazului ob ţ inut pentru transformarea în energie în timp ce 

in cazul instala ţiei de incinerare rezuit ă  emisii mult mai mari din procesul de ardere a 

deeurilor. Prin urmare se acord ă  2 puncte alternativei 1 si 0 puncte alternativei 2. 

Factorul de mediu sol: în cazul ambelor alternative impa u 1 esAe 	r. Suprafa ţa 

ocupată  de instala ţii este similară  iar un poten ţial imp6t, 	p1a* urmare a 
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depunerii particulelor de emisii pe soi. Se acord ă  un punctaj egal celor 2 alternative de 
2 puncte. 

Criteriu de mediu biodiversitate/Natura 2000. Un poten ţ ial impact asupra biodiversit ă tii 
poate fi generat de mirosuri, zgomot si emisii în aer si sol. În cazul ambelor alternative 
impactul se apreciaz ă  a fi simiiar. 

Criterii nrivind schimb ă ri!e climatice 

Alternativele sunt analizate din punct de vedere al: 

• emisiilor de gaze cu efec de ser ă  (GES), 

• rezisten ţa la schimbă rile climatice. 

Emisii GES 

Pentru estimarea emisiilor de GES asociate oper ă rii sistemul de management integrat 

al deşeurilor în cazul celor dou ă  alternative a fost utilizat ă  metodologia dezvoltată  de 
către Jaspers, având la baz ă  un studiu publicat în 2001, realizat de c ă tre AEA 

Technology, intitulat Waste Management Options and Climate Change. 

Emisiile totale generate de c ătre un proiect sunt determinate printr-o abordare de tip 

amprentă  de carbon; astfel, se consideră  că  unui proiect îi sunt asociate dou ă  
categorii de emisii: 

• directe - cele generate chiar de procese ş i surse fizice aferente activit ăţ ilor 

proiectului ş i au loc pe amplasamentele unde se desf ăşoară  aceste activit ăţ i 

• indirecte - cele generate de activit ăţi care nu aparţin proiectului ş i care se pot 

desfăşura în locuri aflate la distan ţe mari de amplasamentele acestuia (precum 

producerea de energie electric ă  prin arderea combustibililor fosili în centrale 

care nu aparţ in sistemului de management al de şeurilor, care sistem consum ă  
însă  energie electric ă  din reţeaua na ţ ional ă  în diferite opera ţii de tratare a 

deşeurilor). 

De asemenea, prin aplicarea metodologiei sunt estimate şi emisii evitate prin 

implementarea proiectelor de management al de şeuritor. Acestea reprezint ă  emisii care 

ar fi generate de alte activit ăţ i, în situaţia în care nu ar fi implementate proiectele de 

management al de şeurilor. 

Emisii!e totale nete asociate proiectelor sunt calculate ca diferen ţă  între emisiite 

generate (atât direct, cât ş i indirect) ş i cele evitate, care poate avea valoare pozitiv ă  
(în cazul în care emisiile generate sunt mai mari decât cele evitate) sau negativ ă  (în 

cazul în care emisiile evitate sunt mai mari decât cele generate). 

Sunt estimate emisii pentru gazele cu efect de ser ă  care sunt considerate cele mai 

relevante pentru managementul de şeurilor municipale solide: dJ 	 on (CO2), 

metanul (CH4) si protoxidul de azot (N20). 	
.-T 
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2027 

-66727 

1863  

6967 

5189  

-25238 

2023 

Emisiile totale ale acestor gaze sunt exprimate în unit ăţ i de echivalent CO2 (CO2 eq) ş i 
calculate în func ţie de poten ţialul de încă lzire global ă  al fiecă rui gaz: 

• pentru CO2: 1; 

• pentru CH4: 21; 

• pentru N20: 310. 

Metodologia Jaspers ia în considerare urm ătoarele tipuri de unit ăţi de tratare / 
management al de şeurilor, pentru care sunt estimate, separat, emisiile: 

• sta ţ ii de sortare a de şeurilor colectate separat; 

• sta ţ ii de tratare biologic ă  a deşeurilor colectate separat, care pot fi: 

• sta ţii de compostare; 

• digestoare anaerobe; 

• staţ ii de tratare mecano-biologic ă  (TMB) a deşeurilor colectate în amestec: 

o cu biouscare; 

• cu compostare; 

• cu digestie anaerob ă ; 

• incineratoare de de şeuri municipale; 

• depozite de de şeuri municipale solide. 

Pentru fiecare tip de proces men ţionat mai sus, de la fiecare tip de unitate de tratare / 

management al de şeurilor municipale, metodologia utilizeaz ă  factori de emisie specifici, 

din literatură . Factorii de emisie provin din studiul AEA din 2001, ghidurile IPCc de 

realizare a inventarelor na ţionale de emisii de gaze cu efect de ser ă  ş i estim ă ri Jaspers. 

Rezultatele obtinute 

Rezultatele ob ţ inute prin utilizarea metodologiei Jaspers sunt prezentate în tabelele de 

mai jos, sub forma emisiilor totale anuale nete de gaze cu efect de ser ă , exprimate ca 

CO2 echivalent, corespunz ă toare fiecă rei alternative luate în considerare (pentru anii 

2023 ş i 2027). 

Tabel 5-17: Emisii anuale nete de emisii GES, pe tipuri de activit ăţ i (t CO2/an) 

Alternativa 1 

Emisii totale nete - alternativa 1 (cu proiect) 

Emisii din colectarea ş i transportul de şeurilor 

Emisii din tratarea de şeurilor 

Emisii din depozitare 

Emisii evitate prin reciclarea materialelor recuperate din 

deşeu ri 

Emisii evitate prin recuperarea de energie din de şeuri 

-22882 

-48962 
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Alternativa 1 2023 2027 

Emisii totale nete - alternativa 2 (cu proiect) -25927 -39907 

Emisii din colectarea ş i transportul de şeurilor 1753 1650 

Emisii din tratarea de şeurilor 26226 20007 

Emisii din depozitare 1564 1933 

Emisii evitate prin reciclarea materialelor recuperate din 

deşeun 
-18835 -23034 

Emisii evitate prin recuperarea de energie din de şeuri -36635 -40463 

Notă :Colectarea şi transportul se consideră  pentru aducerea deşeurilor la fiecare tip de staţie în 
parte(inc/usiv staţii de transfer). 

Tratarea cuprinde procesele tehnologice propriu-zise specifice ş i consumul de energie 
electrică  (exceptând opera ţiile de la depozite). 

Depozitarea cuprinde emisiile din gazul de depozit necolectat, arderea la facl ă , 

consumul de energie electric ă  ş i consumul de carburan ţi pentru opera ţiile de la 
depozite. 

Analizând comparativ rezultatele ob ţ inute în funcţie de alternativa de proiect ş i 
urmă rind evolu ţia în timp a implementă rii sistemuiui de management al de şeurilor, în 

anii critici, se observ ă  urm ătoarele: 

În anul 2023: 

o în cazul alternativei 1: 

• intrarea în func ţ iune a sta ţ iei de tratare mecano-bioiogic ă  creeaz ă  un 

puternic impact pozitiv în ceea ce prive şte emisiile de gaze cu efect de 

seră , în principal prin reducerea major ă  a cantităţilor de deşeuri 

municipale în amestec depozitate si valorificarea energetic ă  (producere 

de energie electric ă  si termica) a biogazului ob ţinut prin digestia 

anaerobă  din TMB; 

• emisiile totale nete sunt negative (impact net pozitiv asupra mediului), 

• reducerea emisiilor GES este mai mare în cazul Alternativei 1 comparativ 

cu Alternativa 2. 

o în cazul alternativei 2: 

emisiile totale nete sunt, de asemenea, negative (impact net pozitiv 

asupra mediului), însă  efectul pozitiv al proiectului este mai mic decât în 

cazul alternativei 1, în principal din dou ă  motive: 

• prin incinerarea de şeurilor municipale colectate în amestec se 

recupereaz ă  mai pu ţ ină  energie decât prin arderea biogazului ş i a 

coincineră rii combustibilului solid derivat din de şeuri (RDF - Refuse 

Derived Fuel) ob ţ inute în TMB (datorit ă  puterilor calorice superioare 

ş i a recuperă rii directe de energie termic ă  iacaiiierare); 

• metodologia Jaspers ia în calcul emisii 	pUnt 	de CO2 din 

incinerarea de şeurilor municipale, ; ţ2O 	 d* acţiei de 
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carbon fosil din deşeuri, în timp ce pentru arderea frac ţ iilor 

biogenice (cum sunt cele din biogaz) emisiile de CO2 sunt 

considerate 0, pe principiul regener ă rii biomasei; 

• În anul 2027: 

o în cazul alternativelor cu proiect, 1 si 2: 

• colectarea separat ă  a biode şeurilor din mediul urban ş i tratarea acestora 
prin digestie anaerob ă , precum ş i cre şterea gradului de colectare 

separată  a celorlalte frac ţii îmbună tăţeşte suplimentar efectul asupra 

mediului faţă  de anii anteriori, prin cre şterea recuperă rii energetice ş i 
materiale ş i scăderea şi mai mult a cantit ăţii de deşeuri municipale 
depozitate, 

• reducerea emisiilor GES este mai mare în cazul Alternativei 1 comparativ 

cu Alternativa 2. 

Rezistenta la schimb ările climatice 

În cazul instala ţiiior de deeuri, alegerea amplasamentului constitutie elementul cheie 

pentru prevenirea riscurilor legate de schimb ă rile climatice cum ar fi: inunda ţii, incendii, 
cutremure, alunec ă ri de teren, avalanse, instabilitatea solului. 

Însă , în cazul ambelor alternative, amplasamentul viitorelor instala ţii de deeuri va fi 

identic. Pe amplasamentul de la Gala ţi se va construi fie o instala ţie de tratare mecano-

biologică  fie o instala ţie de incinerare în func ţie de alternativa aleas ă . Prin urmare, 

punctajul acordat pentru cele dou ă  alternative va fi identic. 

Rezultatele analizei evalu ă rii impactului efectelor schimb ă rilor climatice asupra 

amptasamentelor si instala ţiitor sunt prezentate în sec ţ iunea 12 a documentului. Pentru 

parametrii climatici care pot constitui un poten ţ ial risc pentru proeict s-au propus 

m ăsuri de adaptare. 

5.2,6 Acordarea punctajului si alegerea alternativei optime 

În tabetul de mai jos sunt centralizate rezultatele evalu ă rii alternativelor analizate. 

Tabel 5-18: Evaluarea alternativelor pentru SMID Gala ţ i 

Alternativa 1 	 Alternativa 2 

Criterii tehnice 

Riscul de pia ţa 	Justificare 	 ridicat 	 scăzut 



1 

25.927 t CO2e Îfl 2023 

-39.907 t CO2e în 2027 

0 

Alternativa 1 Aiternativa 2 

Folosirea 	la Justificare Instala ţ ia MBT va Instala ţia de incineare va 
capacitate funcţ iona la 93% din functiona la 50% în anul 
maxima 	a capacitatea în 2035 2035 
instalatiilor Punctaj 2 O 

Criterii economice 

Costuri 	unitare Punctaj 2 1 
dinamice 	

. Justificare 
investi ţ ie 41,76 48,23 

Costuri 	unitare Punctaj 2 1 
dinamice Justificare 
neteoperare 122,00 131,69 

Costuri 	unitare Punctaj 2 1 
dinamice totale Justificare 163,75 179,92 

Criterii de mediu 

Apa Punctaj 0 2 

Justificare 

Aer 	 Punctaj 

J ustifi ca re 

Pentru 	functionarea 
instala ţiei TMB este 

necesar un debit mare de 

apă . Din proces rezult ă  
apă  uzată  

2 

Pentru 	functionarea 
instalaţiei NU este necesară  
apa. Din proces rezult ă  apă  
uzată  însă  în cantitate mai 
mică  comparativ cu alt. 1 

1 

Emisii reduse 	
Emisii mai mari comparativ 
cu Alternativa 1 

Sol 	 Punctaj 	 1 

Justificare 	Ocupare teren 

Biodiversitate/ 	Punctaj 	 2 
Natura 2000 	1iiifirr 

Impact redus 

• 56.512 t CO2e în 2023 

66.727 t CO2e în 2027 

2 

În cazul ambelor alternative amplasamentele sunt 
identice. Sunt propuse si integrate m ăsuri de 

adaptare în ceea ce privete riscul la disponibiiitatea 

apei, inundaţii, incendii si cutremure 

Punctaj 
	

2 
	

2 

PUNCTAJ TOTAL 
	

19 
	

12 

Rezultatul analizei de alternative arat ă  că  punctajul cel mai mare îl areaiternativa 1, 
care va fi cea propus ă  spre a fi implementat ă . 

r 1  
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5.2.7 Verificarea îndeplinirii ţ intelor 

Verificarea îndeplinirii obiectivelor privind reciclarea deeurilor municipale: 

• Ia 50% din cantitatea de deeuri din hârtie, metal, plastic, sticl ă  si lemn din 
deeurile menajere si deeurile similare, inclusiv din servicii pubiice - termen 

anul 2021, 

• la 50 0/o, 55 0/o si 60% din cantitatea total ă  de deeuri municipale generate - 
termen anii 2027, 2030 si 2035. 

După  cum s-a eviden ţiat în secţiunea 7.2.3, m ăsurile prevăzute prin proiect pentru 
atingerea ţintelor sunt: 

• Creterea ratei de capturare a deeurilor reciclabile menajere, similare si din 
pi eţe: 

• la 40 0/o în anul 2019, 60% în 2021 ajungând la 70% începând cu anul 2027 

- pentru Municipiile Gala ţ i si Tecuci 

• la 60% în anul 2021 ajungând la 70% începând cu anui 2027 - pentru 

localităţ ile Tg. Bujor, Bereti si mediul rural 

• Asigurarea unei rate de capturare a biodeeurilor colectate separat: 

• de la popula ţia din mediul urban - de 53% în anul 2027, urmând s ă  crească  
pân ă  la 62% în anul 2030 si la 70%  în anul 2035, 

• din cantine si restaurante - de 55% în anul 2027 urmând s ă  crească  pân ă  
la 60% în anul 2030 si la 70% în anul 2035, 

• din pieţe - de 70% în anul 2029 urmând s ă  creasc ă  pân ă  la 75% în anul 

2030 si la 80% în anul 2035. 

• Din parcuri si grădini de 100%  începând cu anul 2021 

• Asigurarea unei rate de capturare de 90% a deeurilor voluminoase si a 

deeurilor menajere periculose începând cu anul 2021 

• rata de capturare a deseurilor voluminoase va fi de 90% începând cu anul 2021, 

• pe lâng ă  deeurile colectate separat, o parte din reciclabile se recupereaz ă  din 
deeurile în amestec cu ajutorul sta ţiei de sortare semi-automat ă  din cadrul 
instala ţ iei TMB. 

În determinarea cantit ăţii de deeuri valorificate material s-a ţ inut cont de gradul de: 

• impurificare din recipientele de colectare (prezentate la începutul sec ţ iunii 
7.2.2), 

• reciclabilitate a deseurilor menajere colectate separat (respectiv % deseurilor 
pentru care exist ă  tehnici fezabile de reciclare), dup ă  cum s-a precizat în 
secţiunea 7.1.1.2. Gradul de reciclabiltate depinde de asemenea de sistemul de 

colectare propus (respectiv contaminarea poten ţ ial ă  a deeurilor). 

Valorile de reciclabilitate care s-au considerat în cazul proiectului s 
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RECICL 	 URBAN 
	

RURAL 	ICl/ • 	TOTAL in cazul 
ABILIT 	 piete 	sortarii din amestec 

ATE 
	

(in cadrul MBT) 
BI. 	Case 

s1 	S2 •  54 	51 	S3 

Hartie 	95 	95 	- 	- 	75 

Plastic 	60 	- 	60 	- 	60 

Metal 	98 	 98 	 98 

Sticlă 	95 	- f - 	95 

Surse: studiu EXPRA si estimări consultant 

S1 	• 2023- 2030- . 2035- 
2029 2034 2047 

L )  • .• 

- 	 95 20 35 65 

- 	 60 • 	 60 60 60 

98 98 98 98 

95 	95 95 95 95 

UNDE: 

S1=Colectare prin aport voluntar in puncte de colectare stradale (in igloo si 

continainere) 

S2=Colectare din poarta in poarta in saci (doar pentru deseurile de hartie in 
zona de case din urban) 

S3=Colectare din poarta in poarta in pubele (in amestec hartie, plastic si metal, 
doar pentru zona rurala) 

S4=Colectare din poarta in poarta in pubele (plastic si metal) 

Având în vedere ipotezele de mai sus, s-a determinat cantitatea total ă  de deeuri 

reciclate ca urmare a implement ă rii proiectului. 

Tabel 5-19: Verificarea îndeplinirii ţintelor de reciclare, tone 

2021 	2027 	2030 	2035 

Total deseuri municipale generate, ton 	152.201 	151.572 • 151.259 150.739 

Total 	deseuri 	reciclabile 	de 	40.334 • 42.522 	42.983 	43.377 
hrti/rr1nn 	rltir 	rrel- 	cj c1-irl 
• .-.. -.-, -. -. ., 	r•-•, 

• menajere, similare si din pieţe generate 

Deseuri reciclabile (menajere, similare, 

piete) capturate prin colectare separata, 

sortate si valorificate material 

Deseuri reciclabile colectate dierct de 

• reciclatori de la populatie 

Biodeseuri menajere, similare si din 

piete din mediul urban capturate prin 

colectare separata si compostate (t/an) 

19.869 24.361 24.642 25.236 

4.000 4.000 4.000 4.000 

0 35.472 40.959 45.748 
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2021 	2027 	2030 	2035 

Biodeseuri din parcuri si gradini 	3.582 	3.582 	3.582 	3.582 
com postate 

Deseurj reciclate de la TMB 	 0 	7.008 	8.052 	9.761 

Reciclare fluxuri specifice (volumionase) 	1.260 
	

1.379 	1.501 	1.879 

Total deseuri municipale reciclate 	 28.711 
	

75.803 	82.736 	90.206 

În graficul de mai jos este eviden ţ iat modul de atingere a ţintelor men ţ ionate mai sus, 
prin implementarea proiectului SMID descris în acest raport. 

Figura 5-8: Verificare îndeplinire obiective reciclare deeuri municipale 

90 

80 	• 

20 
. : 	 .• 	 . . 

10 

0 
2020 	2021 	2022 	2023 	2024 	2025 	2026 	2027 	2030 	2035 

An 

----Rata de reciclare conform prevederiior legalc 

—Rata de reciclare atinsa prin proiect conform metoda 2 

Rata de reciclare atinsa prin proiectconform metoda 4 

Verificarea obiectivului Drivind reducerea cantit ătii deDozitate de deseuri 

biodearadabiie municiDale la 35 0/o din cantitatea total ă , exprimată  
gravimetric, produsă  în anul 1995 - termen 2023 

Obiectul este îndeplinit pe de o parte prin colectarea separata a deeurilor reciclabile si 

a biodeşeurilor si pe o alt ă  parte prin tratarea deeurilor reziduale in instala ţ ia MBT. 

Figura 5-9: Verificarea îndeplinirii obiectivului privind reducerea cantit ăţii de deeuri 

biodegradabile depozitate 

i( 

Master Plan Sistem de Management Integrat al deseurilor în jude ţul 



120000 	
Il 

100000 

80 00 0 

60000 

40000 

20000 

0 

2019 	2020 	2021 
	

2022 
	

2023 	2024 	2025 

An 

—Cantitate maxima de şeuri biodegradabiele admise la depozitat cf. prevederi legaie 

- Cantitatea de şeuri biodegradabile depozitate ..  

După  cum se poate observa din graficul de mai sus, începând cu anul 2023, data la 

care instala ţia MBT întră  în operare cantitatea de deeuri biodegradabile depozitate 

scade semnificativ, sub Iimita maxim ă  prevăzută  de legisla ţie. 

Verificarea obiectivuiui privind depozitarea exclusiv a deseuriior supuse în 

prealabil unor oDeratii de tratare fezabile tehnic - termen 2025 

Prin SMID este prev ăzut ca deseurile reziduale sa fie tratate in instala ţia MBT înaintea 

depozitarii. Obiectivul se va atinge în anul 2023 odat ă  cu intrarea în func ţionare a 

instala ţiei MBT. 

Verificarea obiectivului Drivind reducerea cantit ătii deDozitate la 10% din 

cantitatea total ă  de deseuri municipale depozitate - termen anul 2040 

Colectarea separat ă  a deşeurilor precum si tratarea deeurilor în amestec în instala ţ ia 

TMB duc la scăderea semnificativ ă  a cantităţ ii de deeuri depozitate asigurând 

îndeplinirea ţintelor privind cantitatea de de şeuri maxim ă  permisă  a se depozita. 

Figura 5-10: Verificarea îndeplinirii obiectivului privind reducerea cantit ăţ ii de deeuri 

municipale depozitate 

- 
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160000 

Total deseuri municipale depozitate 

Total deeuri municipaie generate 

5.3 	Analiza alternative amplasamente 

În cadrul studiului de fezabilitate au fost analizate mai multe terenuri puse la dispozi ţ ie 

de Consiliului Judeţean Gala ţi pentru amplasarea viitorului de depozit de deeuri si 

pentru instala ţia de tratare mecano-biologic ă . 

Sta ţia de transfer care va deservi zona 3 de colectare se va realiza pe un teren situat 

în extinderea sta ţiei de compostare existente prin urmare nu au fost analizate mai 

multe amplasamente. Sta ţia de transfer care va deservi zona 2 de colectare se va 

realiza pe amplasamentul zonei pasive a depozitului neconform de la Tecuci. 

valuarea amplasamentelor pentru realizare noului depozit de deeuri municipale 

Pentru realizarea noului depozit de deeuri au fost identificate 3 amplasamente dou ă  

în zona Municipiului Tecuci si unul în comuna Valea M ă rului. Unul din amplasamentele 

din zona Tecuciului nu corespundea din punctul de vedere al suprafe ţei minine necesare 

pentru realizarea depozitului si a fost eliminat, astfel, în tabelul de mai jos sunt 

prezentate doar rezultatele analizei celor 2 dou ă  amplasamente ră mase. 

Selectarea amplasamentului adecvat pentru un depozit de deseuri este una dintre 

deciziile cele mai importante din domeniul gesionarii deseurilor cu impact asupra 

publicului. De aceea procedura de selectare trebuie sa fie transparenta si sa se bazeze 

pe criterii tehnice, de mediu si financiare. 

La evaluare au fost utilizate 6 categorii de criterii: 
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• Criterii de niediu si schimb ă ri climatice; 

• Criterii geologice-hidrogeologice-hidrologice; 

• Criteri legate de infrastructura; 

• Criterii de exploatare; 

• Criterii sociale; 

• Cristerii institutionale 

• Criterii finanicare. 

Fiecare categorie cuprinde multe criterii specifice. S-a acordat un punctaj maxim de 3 

puncte pentru amplasamentul care satisface cel mai bine criteriul analizat, 2 puncte 

respectiv 1 pentru criteriile satisfacute mai putin si O puncte pentru amplasamentele 

care nu satisfac deloc criteriu. Pentru fiecare punctaj acordat sunt prezentate 

j ustifi că  ri le. 

Alternativa cu punctajul cel mai mare este considerat ă  a fi optim ă  pentru realizarea 

noului depozit. 

Cm 
• 

Sr 

f 

: 

Figura 5-11: 

Teren Tecuci 

a mplasa ment 

potential 

depozit 
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Tabel 5-20: Analiza amplasamentelor pentru noul depozit de deeuri municipale 

Nr. Criterii evaluare Amplasament Valea Amplasament Tecuci 

Mrului 

Crateriu de mediu si schimb ă ri climatice 

1 Distanta 	fata 	de scor 3 1 

corpuri de ap ă  de justificare La 1.100 râu Geru În 	imediata 	apropriere 
suprafaţă curs de ap ă  temporar 

2 Distan ţa 	fa ţă 	de scor 3 3 

aseză ri umane justificare > lkm > lkm 

3 Distan ţa 	faţă 	de scor 3 3 

situri Natura 2000 Justificare > 17 km > 10 km 

3 

Teren stabil 

3 

6m 

4 	Schimbare 	 scor 

destinatie teren 	justificare 

5 	Risc inundabilitate 	scor 

justificare 

Geologie - Hidrogeologie - Hidrologie 

8 	Distan ţa pân ă  la scor 

corpurile de ap ă  justificare 
subteran ă  

3 

Terenul este în zona 

inundabilă  

2 

Teren stabil , dar cu 

coeficiet de risc mai 

mare comparativ cu 

amplasament VM 

2 

Teren stabil , dar cu 

coeficiet de risc mai 

mare comparativ cu 

amplasament VM 

1 

1 

arabil 	 arabil 

o 
Terenul nu este in 

zona inundabil ă  

3 

Teren stabil 
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Nr. Criterii evaivare Ampiasament Valea Amplasament Tecuci 

Mă rului 

9 Strat de protectie: scor 3 3 
tip si grosime justificare Similare pentru arnbele ampiasamente 

Operare 

10 Drum de acces scor 1 1 

justificare nu nu 

11 Existenta utilitatilor scor 1 1 

publice justificare nu nu 

12 Proprietatea scor 3 3 

terenului justificare publică  publică  

13 Distanta 	de 	la scor 3 2 

centrul de gravitate justificare Cca 70 km pân ă  la Cca 78 km pân ă  la 
al 	generarii Galaţ i Galati 
deseurilor 

Social 

14 Nivei 	acceptare : scor . 	 3 3 

publică  justificare ; 	 Nu există  Nu exista 

plângeri/reclamatii plângeri/reclamatii 

Costuri , 

15 Valoarea terenului scor 1 1 

justificare Valoare mare (teren Valoare mare (teren 

arabil) arabil) 

16 Cost 	pentru : scor 3 2 

transfer deeuri justificare Costuri de transfer mai mari, dat fiind ca 

distanat de la MBT la depozit este mai mare in 

cazul amplasamentului Tecuci 

TOTAL puncte 37 32 

Se observa ca locatia de la Valea Marului are un scor mai bun, cu o valoare de 37. 

Amplasamentul de Ia Tecuci inregistreaza un scor de 32 si prezinta anumite 

dezavantaje seminificative, de ex. se  afl ă  in zonă  inundabil ă , in imediata vecin ă tate a 

unui curs de ap ă  de suprafata si la o distanta mai mare fata de instalatia MBT. 

Evaluarea amplasamentelor pentru instala ţia de tratare mecano-biologic ă  

Pentru amplasarea noii sta ţii de tratare mecano-biologic ă  au fost evaluate dou ă  

amplasamente puse la dispozi ţie de Consiliul Judeţean  Gala ţi. În figura de mai jos sunt 

reprezentate cele dou ă  amplasamente (Gala ţ i 1 si Galaţi 2). 

Figura 5-13: Încadrarea în zon ă  a amplasamentelor studiate pentru noul MBT 
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Nr. 	 Criterii evaluare Amplasament Gala ţ i Amplasament Gala ţ i 2 

1 

Criteriu de mediu si schimb ări climatice 

1 	Distanta 	fata 	de scor 1 3 

corpuri de ap ă  de justificare 130 m faţă  de Siret 900 m faţă  de Siret 
suprafaţă  

2 	Distanţa 	faţă 	de scor 3 2 

aseză ri umane 
: justificare 950 m faţă  de M. 700 m faţă  de M. Gala ţ i 

Galaţ i 

3 	Distanţa 	fa ţă 	de scor 3 3 

situri Natura 2000 justificare > 5km Skm 

4 	Schimbare scor O 3 

destinatie teren justificare da, din teren p ădure nu 

5 	Risc inundabilitate scor O 3 

justificare În zona inundabil ă  Nu este în zori ă  
inundabilă  

6Stabilitate sol scor 3 3 

justificare Nu există  riscul Nu există  riscul 

7 	Eroziune sol scor 3 3 

justificare Nu există  riscul Nu existâ riscul 

Geologie - Hidrogeologie - Hidrologie 

8 	Distanta 	până 	la : scor 1 3 

corpurile 	de 	apă  
• justificare 1,5 m 

subteran ă 
 

(I* \\\ 
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Nr. Criterii evaluare Amplasament Gala ţ i Amplasament GaIa ţi 2 

1 

9 Strat de protectie: scor 3 3 
tip si grosime justcare Similare pentru ambele amplasamente 

Operare 

10 Drum de acces scor 3 3 

justificare da Da 

11 Existenta utilitatilor scor 2 3 

publice justificare parţ ial da 

12 Proprietatea scor 3 3 

terenului justifica re publică  publică  

13 Distanta 	de 	la scor 3 3 

centrul de gravitate justificare Cca 70 km pân ă  la Cca 70 km până  la Valea 
al 	generarii Valea Mă rului Mă rului 
deseurilor 

Social . 	 . . 	 . 	 . 	 . 

14 Nivel 	acceptare . scor 3 3 

publică  justificare Nu există  Nu există  
p!ângeri/reclamatii plângeri/reclama ţ ii 

Costuri 

15 Valoarea terenului scor 0 3 

justificare Valoare mare (zon ă  Vaioare mic ă  (zona 

împadurita) . 	 industrial ă ) 

16 Cost 	pentru scor 3 , 	 3 

transfer deeuri justificare Similare pentru ambele amp!asamente 

TOTAL puncte 34 47 

Se observa ca al doilea amplasament din zona Municipiul Gala ţi are un scor mai bun, 

cu o valoare de 47 puncte. Amplasamentu! Gala ţi 1 inregistreaza un scor de 34 si 

prezinta anumite dezavataje majore, de ex. folosin ţa actual ă  a terenului (in fondul 

forestier national) care de fapt a constituit si motivul principal al intarzaierii finalizarii 

proiectului cu 5 ani, distanta mic ă  faţă  de corpurile de ap ă  de supraţă , risc mare de 

inundabilitate. 

, 

*\ 

Ir 
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6.2 

Contextul pianifîcă rii 

Planificarea sistemului de management integrat al deeurilor municipaie în jude ţul 
Gala ţi s-a realizat pe o perioad ă  de 30 ani (2018-2047). M ăsurile de investi ţii propuse 
a se realiza pe termen lung în jude ţ  au avut în vedere: 

• Creterea standardului de via ţă  a populaţ iei si îmbună tă tirea calităţ ii mediului 

din judeţul Gala ţi prin asigurarea unor servicii de salubrizare de calitate, 

• Proiectarea unui sistem durabil si sustenabil având în vedere condi ţ iile 

economice, sociale, climatice si de mediu specifice jude ţului Gala ţ i, 

• Asigurarea conform ă rii cu prevederile europene si naţ ionale privind gestionarea 

deeurilor si cu prevederile pachetului economiei circulare, 

• Asigurarea conform ă rii cu prevederile Strategiei Na ţ ionale de Gestionare a 

Deeurilor si a Planului Na ţ ional de Gestionare a Deeurilor elaborat pentru 

perioada 2018-2025, 

• Îndeplinirea obiectivelor stabilite prin Programul opera ţional infrastructură  Mare 

2014-2020. 

Alternativa aleas ă  (alternativa 1) asigur ă  îndeplinirea ţintelor si obiectiveior propuse 

pentru sistemul de management al deeurilor prezentate în sec ţ iunea 5. Modul de 

îndeplinire este detaliat în sec ţiunea 6.2.7 a documentului. Investi ţiiie pentru fiecare 

componentă  a sistemului, de la colectare pana la depozitarea final ă , sunt rezultatul 

analizei opţ iunilor tehnice si a recomand ă riilor în ceea ce privete solu ţ ia optimă  pentru 

judeţul Gala ţ i. 

Măsuri investiţii pe termen lung 

Ansamblul măsurilor ş i investi ţ iilor pe care le implică  Alternativa 1 este urm ă torul: 

• 	Pentru atingerea ţintelor de reciclare de 50% din anii 2021 si 2025 si a ţ intelor de 

55% respectiv de 60 0/o din anii 2030 si 2035 sunt propuse urm ă toarele m ăsuri: 

o Creterea ratei de capturare a deeurilor reciclabiie menajere, similare 

i din pieţe de la: 

• 10% în anul 2017 la 40% în anul 2019, 60% în 2021 ajungând 

la 70°!o începând cu anul 2027 - pentru Municipiul Gala ţ i, 

• 0 0/o în anul 2017 la 40 0/o în anul 2019, 60 0/o în 2021 ajungând la 

70 0/o începând cu anul 2027 - pentru Municipiul Tecuci 

• 0% în anul 2017 la 60% în anul 2021 ajuJ37 /o începând 

cu anul 2027 - pentru localit ăţ ile Tg. 

rural 	 * 
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o Asigurarea unei rate de capturare a biodeeurilor coiectate separat: 

• de la popula ţ ia din mediul urban - de 53 11/o în anul 2027, urmând 
să  crească  pân ă  la 62% în anul 2030 si la 70% în anul 2035, 

• din cantine si restaurante - de 55% în anul 2027 urmând s ă  
crească  pân ă  la 60% în anul 2030 si la 70% în anui 2035, 

• din pieţe - de 70% în anul 2029 urmând s ă  crească  pân ă  la 75% 

în anul 2030 si la 80 0/o în anul 2035. 

• Din parcuri si grădini de 100 11/o începând cu anul 2021 

o Asigurarea unei rate de capturare de 90% a deeurilor voluminoase si a 

deeurilor menajere periculose începând cu anul 2021 

• Asigurarea de capacit ăţ i suplimentare pentru tratarea de şeurilor reciclabile 

colectate separat - pe lâng ă  sta ţiile de sortare existente la Gala ţ i si Tecuci este 

necesară  realizarea unei noi sta ţ ii, 

• Asigurarea de capacit ăţi pentru tratarea biode şeurilor din parcuri si grădini 

colectate separat - pe lâng ă  sta ţiile de compostare existente de la Gala ţ i si Tg. 

Bujor (care trebuie s ă  devin ă  opera ţ ional ă ) este realizarea unei noi sta ţ ii de 

compostare, 

• Asigurarea de capacit ăţ i pentru tratarea biodeeurilor menajere, similare si din 

pieţe colectate separat - este necesar ă  realizarea unei instala ţii de digestie 

anaerobă  prevă zută  a fi parte component ă  a noii instala ţ ii TMB 

• Asigurarea de capacit ăţ i pentru tratarea deeurilor în amestec si stabilizarea din 

punct de vedere biologic a acestora înaintea depozit ă rii - construirea unei 

instala ţii pentru tratarea mecano biologic ă  cu diegstie anaerob ă  pentru tratarea 

deşeurilorîn amestec colectate din jude ţ , a reziduurilor de la sta ţ iile de la sortare 

i compostare si începând cu anul 2027 va asigura tratarea biode şeurilor 

menajere, similare si din pieţe colectate separat. Trepta de tratare mecanic ă  va 

cuprinde inclusiv o sta ţie de sortare automat ă  care va asigura extragerea 

fracţiilor reciclabile din deeurile în amestec. 

• Asigurarea de capacit ăţi suplimentare de depozitare - Construirea unui nou 

depozit zonal, care s ă  deserveasc ă  întreg judeţul  începând cu anul 2023, 

Închiderea depozitului de deeuri neconform de la Tecuci 

• Construirea a 3 sta ţ ii de transfer care s ă  asigure: 

o transferul deeurilor reziduale rezultate de la MBT la noul depozit 

o transferul deeurilor reciclabile la noua sta ţie de sortare 

o transferul deeurilor reziduale (i a bioderilîipând cu anul 2027) 

la instala ţia MBT 

• Asisten ţă  tehnică  si supervizarea lucră rilor 

• Publicitate,  

• Chestuieli neprev ăzute. 
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În plus fa ţă  de investitiile listate mai sus, în jude ţul Gala ţi trebuie implementate m ă suri 
de prevenire a generă rii deeurilor prevăzute în PNPGD parte a PNGD. În cea mai mare 
parte ac ţiunile necesare a fi întreprinse pentru a asigura îndeplinirea acestora sunt în 

responsabilitatea autorit ăţ ilor publice centrale. 

La nivel judeţean, urm ă toarele m ăsuri sunt necesar a se realiza: 

• Susţ inerea si dezvoltarea ac ţiunilor privind compostarea individual ă  a 

biodeeurilor, 

• Campanii de informare si contientizare în ceea ce privete risipa alimentar ă , 

compostarea individual ă , prevenirea deeurilor de ambalaje, prevenirea 

generă rii deeurilor de hârtie tip ă rite, 

Implementarea instrumentului economic pl ătete pentru cât arunci. 

	

6.3 
	

Parametrii principali de proiectare si pre-dimensionare 

Principalii parametri pentru proiectarea instala ţiilor de deeuri rezultate a fi necesare a 

se realiza în cazul Alternativei 1, au fost determina ţi luând în considerare urm ă toarele: 

• Situaţia existent ă  în ceea ce privete generarea si gestionarea deeurilor 

municipale precum si instrastructura de deeuri existent ă  (prezentate în 

secţiunea 3), 

• Proiecţ ia veniturilor, a principaliior indicatori economici, a cantit ăţilor de deeuri 

generate si a compozi ţ iei deeurilor (prezentate în sec ţiunea 4), 

• Obiectivele si ţintele stabilite la nivel jude ţean pe baza prevederilor legale 

na ţionale si europene în ceea ce privete deeurile, pe baza prevederilor PNGD 

i a pachetului economiei circulare (prezentate în sec ţ iunea 5), 

• Opţiunile tehnice recomandate pentru fiecare component ă  a deeurilor precum 

i măsurile recomandate în Alternativa 1 a se realiza pentru sistemul de 

management integrat al deeurilor în jude ţul Gala ţi (prezentate în sec ţiunile 6. 1 

i 6.2). 

	

6.4 	Costuri unitare 

Pentru estimarea investi ţ iei si costurilor de exploatare a fost creat ă  o Bază  de Date a 

Costurilor Unitare. Obiectivul acestei Baze de Date a Costurilor Unitare const ă  în 

evaluarea aloc ă rilor bugetare pentru diferitele m ăsuri de implementare. 

Baza de Date a Costurilor Unitare a fost creat ă  având la baz ă t z aFtor proiecte 

de infrastructura din România sau din ţă rile din Europa. ţ 0 	1 *\ 
.* 	 \ 

l 
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Toate tarifele unitare exclud TVA (taxa pe valoarea adaugat ă ). 

Tabeie urm ă toare prezint ă  costuriie unitare de investi ţ ie ş i costurile unitare de operare 

i întretinere utilizate pentru estimarea costuiui SMID Gala ţ i. 

Tabel 6-1 Costuri unitare de investitie 

Articol Indicator Costuri 

U.M. 	valoare 

1 Costuri unitare de investitie pentru Colectare 
si transport 

1,1 Cost de investitie per .  capita € / capita 	13,23 

2 Costuri unjtare de investitie Statii de transfer 

2,1 Cost de investitie pe tona transportata Ia depozit € /t 	 61,80 
(capapcit..eproiectata) 	 . . 

3 Costuri unitare de investitii Statii de sortare 

3.1. 	, Cost de investitieper capita €/ capita 	. 3,32 

3.2. Cost de investitie total pe tona intrata in instalatie €/t 	284,56 
(capacitate proiec ţaţa)  

5 Costuri unitare de investitii Statie de tratare 
, rnecano-biologica cu digestie anaeroba 

4,1 , Costde investitie per capita € / capit..64,89, 

4.2 Cost de investitie total pe tona intrata in instalatie €/t 	297,51 
(capacitate proiectata) 

5 Costuri unitare de investitii pentru constructie 

5.1 costde investitie per ca 
	

€/ caoita 
	

25,86 

5.2 ‚ Cost de investie pe su 
	

fol 
	

€/m 
	

106,24 

5.3 , 	Cost investitie pe tona d 
	

€ /t 
	

24.18 

6 	Costuri unitare inchid 

6.1 	Cost de investitie pe suprafata redata (mp) 	 € / m 

Tabel 6-2 Costuri unitare de operare si întreţ inere 

U.M. 	Cost 

unitar 

€/t 	59,18 

	

2.1 	STTecuci 

	

2.2 	STTg. Bujor 
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€/t 46,67 

€/t 71,67 

€/t 41,57 

€/t 27,21 

€lt 60,49 

€lt 102,84 

€/t 	25,29 

2.3 	ST Galati 
	

€Jt 	15,46 

	

6.1 	O&M pe tona depozitat ă  la depozitul Tirighina - 	€ /t 	14,46 

Galati 

	

6.2 	O&M pe tona depozitat ă  la depozitul Valea M ă rului 	€ /t 	21,57 

(propus) 

Costurile sunt brute. Din acestea se scad veniturile din valorificarea materialelor 

reciclabile, respectiv a compostului. Pentru costul pentru MBT s-a considerat costul cu 

energia zero, deoarece s-a propus ca acesta s ă  utilizeze energia produs ă  de instala ţ ie, 

deci fă ră  costuri. 

6.5 	Costuri cu investiţ iiie 

Programul de investi ţ ii determinat având în vedere costurile unitare prezentate în 

secţiunea anterioară  si măsurile necesare a se realiza în conformitate cu Alternativa 1 

aleasă  a fi optim ă  pentru judeţul Galaţ i. 

Tabel 6-3 Estimarea costurilor investi ţiei pe componente 

Măsură 	 Valoare 
Capacitate 

tjan 	
investiti e 

eu ro 

Echipamente colectare si 	
151.991 	9.992.538 

transport deseuri 

Cost unitar 	U.M. cost 

de investi ţ ie 	unitar 

Âlv 
roltona 
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Măsură  Valoare 
Capacitate • 	. Cost unitar UM. cost 

t/an 
investitie 

de investitie unitar 
euro 

Sta ţ ii 	de 	transfer 	pentru 

eficientizarea transportului a 

deeurilor 	că tre 	instala ţ iiie 
72.000 

. 449.732 61,80 Euro/ton ă  
•• tone/an 

de 	deeuri 	- 	3 	sta ţ ii 	de 

transfer 

Centre 	pentru 	stocarea 

temporară 	a 	deeurilor Sumele se reg ăsesc la sta ţ iile de transfer 

voluminoase si periculoase 

Sta ţ ie 	de 	sortare 	pentru 

tratarea de şeurilor colectate 
6• 000 

1.707.365 284,56 Euro/ton ă  
tone/an 

sepa rat 

Statie de compostare pentru 

tratarea 	biodeseurilor 	din 
,, 

700 
2.165.695 3.094 Euro/tona 

parcuri 	i 	gradini 	colectate tone/an 

separat 

Instalatie 	TMB 	cu 	digestie 112.200 
33.380.810 297,51 Euro/tona 

anaeroba tone/an 

Depozit 	 deseuri 550.000 
. 13.300.836 24,18 Euro/tona 

nepericuloase tone 

Închidere depozit neconform 85.000 
3.869.928 46 Euro/mp 

mp 

Total costuri de investitie 151.991 
66.493.438 439 Euro/tona 

tone/an 

Proiectare 2.363.613  

Supervizare 1.648.133 

Asistenţă  tehnică  - preg ă tire 

i 	management 	proiect, 
3.365.516 

inclusiv 	taxe 	si 	contribu ţ ii 

legale 

Publicitate 429.461 

Diverse si neprev ăzute 2.373.466 
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Măsură 	 • 	Vaioare 
Capacitate 	 . 	Cost unitar 	U.M. cost 

	

investitie 	
. nvesti • 

	

tjan 	 de i ţ ie 	unitar 
euro 

TOTALcosturi 	 151.991 
76.673.627 	505,86 	Euro/tona 

tone/an 

Sursa: estimare consultant 

La aceste valori se adaug ă  costurile pentru proiectare, asisten ţă  tehnică , 

supervizare si diverse si neprev ăzute. Pentru determinarea acestora s-au 

utilizat procente din investi ţia de baz ă , pe baza bunelor practici din domeniu. 

Tabelul urm ă tor prezint ă  ealonarea acestor costuri pe perioada implement ă rii. 
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6.6 	Costuri de operare, intretinere si administrative 

Această  secţiune prezintă  costurile de operare si întreţinere ale sistemului, ca 

i costurile de înlocuire / reinvestiri, care, in calculele economice se trec 

impreun ă  cu costurile de operare. 

Costuri de înlocuire 

Pentru acest tip de investi ţ ii, orizontul de analiz ă  considerat este de 30 ani. O 

serie de componente ale sistemului au o durata de via ţă  mai mică , din acest 

motiv, pe perioada economic ă  de viaţă , acestea trebuie înlocuite o data sau de 

mai multe ori. 

Durata normat ă  a componentelor care se înlocuiesc este: 

• echipamente mecanice si electrice - 12 ani (calcula ţi ca o medie); 

• vehicule si alte echipamente mobile - 8 ani. 

Ţinând cont de aceste elemente, în tabelul urm ă tor sunt prezentate costurile 

de inlocuire / reinvestire (valorile sunt exprimate în euro): 

!L 
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Costuri de ooerare si întretinere 

Costurile de operare si între ţinere  ale componetelor SMID Gala ţi au fost determinate 

pe baza necesarului de personal, a consumuriior specifice ale utilajelor si 
echipamentelor. Ele sunt împar ţite în dou ă  categori, costuri fixe si costuri variabile, 

care depind de volumul de deseuri. Pentru determinarea costurilor fixe, pe baza 

experien ţei Consultantului, au fost utiliza ţ i o serie de indici. Similar s-a procedat ş i 

pentru costurile de între ţinere. 

Costurile sunt grupate de urm ă toarele categorii: 

• costuri de personal, 

• costuri cu carburan ţi, energie, utilităţ i, 

• costuri de între ţ inere, 

• alte costuri. 

Costurile sunt determinate in pre ţurile constante ale anului 2018, pe baza datelor de 

proiectare pentru instala ţ iile noi si pe baza Fielor de fundamentare a tarifelor puse la 

dispozi ţ ie de că tre beneficiar, pentru instala ţ iile în funcţ iune. Costurile cresc, în preţurile 

constante ale anului 2018, din cauza creterilor salariale, ce depind de politicile publice 

în domeniu, din cauza creterii costurilor cu carburan ţ ii si energia, creteri care nu au 

leg ă tură  cu infla ţia: 

Creterea costurilor în termeni reali 2019 2020 2021 2022 2023 2026 

Personal 5,4 0/o 4,8% 4,7% 4,6% 2,0% 2,0 0/o 

Combustibil, eergie, utilitati 3,0% 3,0 0/o 2,0% 2,0% 2,0% 1,5% 

Altele 1,0 0/o 1,0 0/o 1,0% 1,0 0/o l,O% 1,0% 

După  2023 creşterile se pastreaz ă  constante pân ă  în 2026, iar apoi constante pân ă  la 

sfâritul perioadei de analiz ă . 

Pe lâng ă  costurile instala ţiilor, sistemul are o componentă  pentru activit ăţ i 

administrative si de management al contractelor de delegare. În general acestea nu 

dep ă esc 10% din costurile directe. 

Estimarea costurilor de operare si întreţ inere este prezentat ă  în tabelul urm ă tor. 

7 ş  
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Tabel 6-6 Sumarui costurilor de operare si întreţ inere 

COStUr!deoperarepefltruuro/an) 2019 2023 2047 

Colectare si transport 
8.885.635 10.530.718 15.013.275 

Sta ţia de transferTecuci, incluzând transportul 
la depozitul de la Vaiea M ă rului - 500.275 670.706 

Staţia 	de 	transfer 	Tg. 	Bujor, 	incluzând 
transportul la depozitulde Ia Valea M ă rului - 218.738 . , 	 302.719 

Sta ţia de transfer Gala ţi, incluzând transportul 
la depozitul de la Valea M ă rului - 612.268 634.337 

Staţia de sortare GALATI (exist) 
457.259 747.388 1.382.761 

Staţia de sortare Tecuci (exist) 
373.233 206.176 333.322 

Sta ţia de sortare Valea Marului (propus ă ) 
- 324.489 555.706 

Staţia de compostare Galati (exist) 
185.543 202.883 288.591 

Staţia de compostare Tg. Bujor (exist) 
- 66.756 98.162 

Staţia de compostare Tecuci (propus ă ) 
- 81.395 117.022 

Tratare mecano-biologic ă  
- 3.253.183 4.653.951 

Depozit conform Tirighina (Galati) (exist) - - 

2.140.846 

Depozit conform Valea Marului (propus) 
- 1.463.174 1.212.717 

Depozit conform în alt jude ţ  (exist) - - 

842.972 

Tarif pentru transport si primire RDF 
- 337.855 190.342  

Alte 	costuri 	de 	operare 	(managementul 
contractelor 	de 	delegare, 	monitorizare, - 910.372 1.263.163 
campanie de contientizare) 	 . . . 

Total costurioperare, in EUR ,  12.885.487 19.455.672 . 	 26.716.775 

În anul 2023 costurile de operare si întreţinere se estimează  a se ridica la 19,85 

milioane euro. Costurile de operare si întreţ inere sunt, în medie, de 21,670 

milioane euro pe an. 

J  
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7.1 	Rezumat 

Anaiiza economic ă  si financiară  este realizat ă  pe baza urm ă toarelor documente: 

• Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu a Proiectelor de Investi ţii pentru perioada 

2014-2020; 

• Reguiamentului UE 2015/207 al Comisiei din 20 ianuarie 2013 - Anexa 111 

Metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu; 

• Hotă rârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si 

continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ 

proiectelor de investitii finantate din fonduri publice. 

Capitolul de faţă  prezintă  analiza financiară  a investi ţ iei ce va fi inclusa în Master Plan, 

analiza ce ia în considerare toate elementele relevante: 

• prognoza popula ţiei; 

• prognoza fluxurilor de deeuri; 

• estimarea necesarului de investiri si reinvestiri; 

• prognoza costurilor de operare si întreţ inere; 

• prognoza veniturilor din valorificare subproduse. 

Pentru aceast ă  analiză  Costul unitar actualizat (DPC) a fost calculat separat pentru 

investi ţie si pentru operare, cai costul unitar actualizat total. 

Analiza Costului unitar actualizat ofera un reper pentru stabilirea nivelului de tarif 

necesar acoperirii tuturor costurilor generate de sistem. În urm ă torul capitol, începând 

de la aceste nivele si luând în considerare limitarea suportabilit ăţii, vor fi calculate 

nivelele fezabile de tarif si vor fi estimate resursele financiare astfel generate. 

Ipotezele de baz ă  considerate în analiz ă  sunt: 

• perioada de analiz ă  este de 30 ani, conform recomand ă rilor Ghidului pentru 

analiza cost-beneficiu pentru proiectele de investi ţ ii în sisteme de 

managementul integrrat al deeurilor; perioada considerat ă  este 2018 - 2047; 

• prognoza a fost realizat ă  în euro si în preţuri constante; 

• rata financiară  de actualizare este de 4%. 	 Ln 
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7.2 
	

Costuri investitionale 

Programul de investi ţii a fost prezentat în sec ţiunea 8.6. Ealonarea în timp a 

impiementă rii investi ţiilor si a reinvestirilor este prezentat ă  în figura urm ă toare. 

orarea îr tîmp a irvestie sure M eur/a.n 
3OOOO 

25000000,0 

Figura 7-1: Ealonarea în timp a investi ţiei (euro/an) 

Valoarea total ă  estimată  a proiectului este de 97.944.600 euro, inclusiv TVA, în pre ţuri 

curente, respectiv 89.989.545 euro, in preturi constante, inclusiv TVA. Din aceasta, 

suma de 668.672 euro în pre ţuri curente - 595.000 euro în pre ţuri constante - 

reprezintă  cheltuieli ne-eligibile, inclusiv TVA. Valoarea total ă  fă ră  TVA este de 

82.003.451 euro în preţuri curente, respectiv 75.859.457 euro în pre ţuri constante. 

La costurile de investi ţie prezentate mai sus se adaug ă  investi ţiile operatorului de 

colectare si transport de aproximativ 4,10 milioane euro în pre ţuri constante, fă ră  TVA. 

7.3 	Costuri de operare si intretinere 

Costurile de operare au fost determinate pe baza costurilor unitare prezentate în 

secţiunea 8.5. Ele sunt împarţ ite în dou ă  categorii, costuri fixe si costuri variabile, care 

depind de volumul de deseuri. Pentru determinarea cos 	 e baza experien ţei 

Consultantului, au fost utiliza ţi o serie de indici. Simil 	 , 	entru costurile 
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Valea 	Marului - • 	324.489 381.053 

(new) 

Staţ ie 	 de 
compostare 	Galati 185.543 	202.883 215.334 

(exist) 

Staţ ie 	 de 
compostare 	Tg. - 	66.756 71.128 

Bujor (exist) 

Staţ ie 	 de 
compostare Tecuci - 	81.395 86.410 

(new) 

MBT Gala ţ i 

436.107 	491.346 	555.706 

238.363 260.249 288.591 

79.535 87.606 98.162 

95.983 105.125 117.022 

de întreţ inere.In afara acestor costuri a mai fost ad ăugată  o componentă  pentru 

activită ti administrative si de management al contractelor de delegare. 

În anul 2023 costurile de operare si întreţ inere se ridică  la 19,85 milioane euro pe an 

în scenariul cu proiect. Costuriie de operare si întreţ inere sunt, în medie, de 21,670 

milioane euro pe an în scenariul cu proiect si de 17,815 milioane europe an pentru 

scenariul fă ră  proiect. 

Tabel 7-1: Evolu ţ ia costurilor de operare si întreţ inere 

Activitatea Costuri operare (euro/an) 

2019 2023 2027 2034 2040 2047 

Colectare 	si 
transport 8.885.63 10.530,7 11.181.4 12.386.6 13.531.5 15.013.2 

5 18 77 38 17 75 

Staţ ie 	de transfer 

Tecuci - 500.275 518.401 566.106 610.001 670.706 

Sta ţ ie de transfer 

Tg. Bujor - 218.738 230.332 252.972 274.296 302.719 

Staţ ie 	de transfer 
GALATI -  612.268 572.108 610.984 578.106 634.337 

Staţ ie 	de 	sortare 
GALATI (exist) 457.259 747.388 925.300 1.069,63 1.218,53 1,382.76 

8 1 1 

Staţ ie 	de 	sortare 
Tecuci (exist) 373.233 206.176 232.613 264.119 295.371 333.322 

Staţ ie de sortare 

- 	3,253.18 3,435.92 	3.815.79 	4.176,68 	4.653.95 

3 0 	 0 	 4 	 1 

Depozit conform 

Tirighina (Galati) 2.140.84  
(exist) 6 

Depozit conform 
Valea Marului - 	1.204,89 996.421 	1.005.43 	. 	829.024 	884.772 

(new) 6 2 

Depozit conform 
din altjudeţ  (exist) 	842.972 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 

Transport 	i 
primire 	RDF 	 - 	337.855 	281.283 / 	 215 	190.342 

* 

1 	iFfl 
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contract, 

monitorizare, 

contientizarea 

publicului) 

Total 	operating 	12.885.4 	19.184.4 	20.070.1 	22.097.7 	23.771.9 	26.372.4 
costs, in EUR 	 87 80 	04 	72 	64 	33 

Dacă  ţinem cont si de valorificarea subproduselor, atunci costuriie nete sunt , în 

sceanariul fă ră  proiect, de 16,208 milioane euro pe an si în scenariul cu proiect de 

18,644 milioane euro pe an. 

Toate costurile si veniturile considerate în determinarea indicatorilor financiari ai 

proiectului au fost calculate în preturile constante ale anului 2018. 

Proiectul propus spre finan ţare are dou ă  surse de acoperire a costurilor: 

veniturile din valorificare subproduse; 51 

veniturile din tarif. 

Veniturile din valorificarea subproduselor se bazeaz ă  pe urm ătoarele preţuri unitare de 

valorificare: 

lei/ton ă 	euro/ton ă  

Preturi unitare valorificare reciclabile 	 (fă ră  TVA) (fă ră  TVA) 

- Hartie si carton 	 380 	81,60 

- Plastic 	 750 	161,05 

- Metal 	 1.250 	268,41 

- Sticla 	 30 	6,44 

Pret valorificare Compost bun valorificabii prin vanzare 5 

Tabelul urm ă tor prezint ă  evoiu ţia estimată  a veniturilor realizate din valorificarea 

su bprod usel or: 

Tabel 7-2 Evolu ţia estimată  a veniturilor realizate din valorificarea subproduselor 

*\\ 
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Venituri 	din •••UM 2019 2023 2027 2034 •  2040 2047 

vaiorificare 

subproduse - sumar 

Reciclabite (total) • eur 925.747 3.088.5 3.318.0 3.443.4 3.678.9 3.659.9 

o 72 79 10 67 62 

- Hartie si carton eur 383.632 962.846 1.093.9 1.179.0 1.360.0 1.352.7 

o 73 46 11 79 

- Ptastic eur 378.937 1.364.8 1.388.0 1.394.2 1.414.8 1.407.6 

o 87 02 58 23 42 

- Metai eur 152.018 720.357 793.474 826.738 860.036 855.670 

o 

- Sticla eur 11.159 40.483 42.629 43.368 44.097 43.872 

o 

Valorificare • eur 1.150 1.540 72.557 83.382 92.310 91.685 

compost 	bun o 

valorificabil 	prin 

vanzare 	(utilizare 

privata) 

TOTAL venituri din 
: 

eur 926.898 3.090.1 3.390.6 3.526.7 3.771.2 3,751.6 

valorificare o 12 36 92 76 47 

subproduse 

PRET 	UNITAR • eur 

MEDIU 	 - 0/ 121,46 122,85 123,74 124,35 124,49 124,49 

RECICLABILE ton 

a 

Q 
t 	l3l 
• 	 1 

•v 

L 
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7.4 	Valoarea neta actualizata 

Pentru a evalua pogramul de investi ţii au fost calcula ţi urm ă torii indictori financiari: 

valoarea actualizat ă  netă  (VAN); 

. costul unitar dinamic (DPC). 

Analiza finaniară  a programului de investi ţii a fost realizat ă  considerând indicatorul 

Costul Unitar Dinamic (DPC=Dynamic Prime Cost), care presupune compararea 

costurilor unitare dinamice pe tona de deeu si considerând indicatorul Valoarea 

Actualizat ă  Netă  (VAN). Costul unitar dinamic poate fi considerat un prim indicator 

pentru costul mediu care acoper ă  toate costurile (asigură  respectarea principiului full 

cost recovery) pe perioada determinat ă . Conform practivilor în domeniu, calculul 

costurilui unitar dinamic se bazeaz ă  pe abordarea valorii actualizate conform c ă reia 

valoarea prezent ă  a fluxului de numerar va fi împ ă rţ ită  la valoarea prezent ă  a fluxului 

corespondent de deeuri intrate în sistem pe o perioad ă  determinat ă  de evaluare. 

Costul unitar dinamic si valoarea actualizat ă  netă  au fost determinate separate pentru 

costul de capital (investi ţie) si separate pentru costurile de operare si întreţ inere, în 

termini reali, în euro si utilizând o rat ă  de actualizare de 4%. 

Indicatorii aferen ţ i programului de investi ţii sunt prezenta ţi in tabelul urm ă tor. 

Tabel 7-3 VAN si DPC pentru programul de investi ţ ii 

Indicator 

VAN investi ţ ie 

VAN costuri O&M 

VAN costuri de O&M nete 

VAN total 

DPC investi ţie 

DPC costuri O&M 

DPC costuri de O&M nete 

DPC total 

Sursa: estimare consultant 

Costul unitar dinamic aferent programului de investi ţ ii este d, 	,75ton ă , ceea 

ce reprezintă  un indicator al tarifului pe termen lung c 	ASjozvoltare 

Master Plan Sistem de Management Integrat al deseurilor în ju\e 	
]] 

ţ2 I  ît 



durabil ă . Din acetia, aproximativ 41,76 euro/ton ă  reprezintă  componenta aferent ă  

investi ţiilor propuse iar 122 euro/ton ă  reprezint ă  componenta de acoperire a 

costurilor de operare si întreţ inere nete. 

7.5 	Concluzii 

Analizele financiare ale investi ţiilor au fost realizate pe baza indicatorului principal 

Costul unitar actualizat, prezentat mai jos: 

	

EUR 	 RON 

DPC investiţie 	 41,76 	 194,46 

DPC costuri O&M 
	

139,90 	 651,49 

DPC costuri de O&M nete 	 122,00 	 568,14 

DPC total 
	

163,75 

Aplicarea acestuia înc ă  de la începutul operă rii ar conduce la dep ă irea limitei de 

suportabilitate, fapt ce va duce la rate de colectare a taxelor mai mici, lipsa de 

numerar si eventual o dezvoltare ce nu va putea fi sus ţinută . 

În capitolul ce urmeaz ă , este analizat nivelul maxim de cre ştere a tarifului ce poate 

fi fezabil din punct de vedere al suportabiiit ăţ ii ş i prin prisma nivelului de resurse de 

finan ţare ce pot fi generate. 

Diferen ţele vor fi înscrise la deficitul financiar si vor trebui finantate din alte resurse 

fi na nci a re. 

8 	ANALIZA SUPORFABILITATII 

8.1 Rezumat 

Recomand ă rile privind programul de investi ţii propuse în acest Master Plan în 

capitolele anterioare au ţinut cont de exigen ţele legale în vigoare si de eficien ţa 

economică  si tehnică  a infrastucturii. Cu toate acestea, programul de investi ţii înaintat 

doar pe aceast ă  bază  se poate dovedi nerealist atunci când se iau în calcul aspecte 

ale suportabilităţ ii. Când vorbim de suportabilitate ne referim la suportabilitatatea 

a utorităţilor locale d i n perspectiva costuri lor de i nvesti ţ ie si suportabil itatea 

consumatorilor din punctul de vedere al costurilor operati 	 in spatele 

evaluarii macro-suportabilit ăţii realizat ă  pe structura Ma; te 	 ceea de 
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a defini poten ţ ialul de finan ţare la nivel de jude ţ  pentru implementarea m ăsurilor de 
investi ţii propuse. 

Acest capitol con ţ ine descrierea ipotezelor, metodologiei si rezultatelor analizei de 

macrosuportabilitate. 

Scopul analizei este acela de a estima contribu ţ ia poten ţial ă  a diferitelor grupuri de 

consumatori si de a estima investi ţ iile si costurile de operare ale SMID. Analiza a fost 

realizată  pentru grupuri diferite de consumatori (gospod ă rii, intreprinderi, institu ţ ii 

publice) si zone (urban ă , rural ă ), fiind bazat ă  pe proiecţia evolu ţiei populaţ iei, pe cea 

a venitului disponibil al gospod ă riilor si pe proiecţia activităţii economice din 

sectoarele de construc ţ ie, comerţ, industrie si servicii la nivelul ariei de acoperire a 

Master Planului. 

În determinarea suportabilit ăţii măsurilor propuse au fost utilizate date din surse 

oficiale, de la Institutul na ţ ional de Statistică  si Comisia Na ţ ional ă  de Prognoză . Acolo 

unde nu au ptut fi g ăsite date oficiale la nivel jude ţean, acestea au fost estimate pe 

baza datelor disponibile la nivel na ţional si regional. 

8.2 Abordare metodologică  

Scopul acestui capitol, este de a calcula capacitatea SMID de a genera venituri care 

să  fie utilizate la finan ţarea sau co-finan ţarea programului de investi ţii pe termen 

lung. 

În plus faţă  de elementele si ipotezele folosite la analiza financiar ă , în acest capitol 

s-a determinat nivelul veniturilor din tarifele viitoare, luând în considerare un prag de 

suportabilitate de 1,8 11/o din venitul mediu disponibil al gospod ă riilor cu venituri reduse 

(decila 1 de venit). 

Indicatorii calcula ţi pentru a ilustra capacitatea SMID de a genera venituri care s ă  fie 

folosite la finan ţarea sau co-finan ţarea programului de investi ţii pe termen lung sunt 

urmă torii: 

deficitui de finan ţare (Funding Gap - FG); 

. indicatorul de macro-suportabilitate. 

Pentru a avea o baz ă  de calcul pentru tarifele viitoare este necesar a se estima venitul 

mediu disponibil pe gospod ă rie, la nivel jude ţean. Acesta se determinn ă  plecând de 

la nivelul na ţional, respectiv regional, c ă ruia i se aplică  un factor de corec ţ ie calcult 

ca produsul de intre rata dintre salariul mediu net la nivel judeţean  si salariul mediu 

la nivel regional si rata dintre salariul mediu net la nivel regional si cel la nivel 

naţ ional, după  cum este descris în sec ţ iunea 4.3.3. 

8.3 	Ipoteze si date folosite in caicul 

În determinarea indicatorilor analizei de macro suportabil 
	

lizate 
	z 

urmă toarele ipoteze: 
* r___•ţ  - 

*\ 
	

Q 
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• Perioada de analiz ă  este de 30 ani (2018 - 2047); 

• Prognoza a fost realizat ă  în euro, în pre ţurile constante ale anului 2018; 

• Factorul de actualizare utilizat este de 4%; 

• Prognoza popula ţiei, a cantit ăţilor de deeuri, a veniturilor popula ţ iei a fost 

prezentat ă  în secţiunile anterioare; 

• Estimarea costurilor de investi ţ ii si a costurilor de operare si întreţinere a fost 

fă cută  pentru perioada 2018 - 2047; 

• Estimarea veniturilor din valorificare subproduse (materiale reciclabile si 

compost) a fost fă cută  pentru perioada 2018 - 2047;, 

• Estimarea tarifelor si a veniturilor din tarif a fost realizat ă  pentru perioada 

2018 - 2047; 

Tarifele actuale, luate în considerare în analiz ă  sunt, în cazul în care se ţine 

cont si de contribu ţia la economia circular ă : pentru anul 2018 424,33 lei/ton ă , 

fă ră  TVA, respectiv 457,74 lei/tona pentru anul 2019, respectiv 508,11 

lei/tona pentru anul 2020. 

84 
	

Determinarea nevoii de finantare (Deficitul de finantare) 

Deficitul de finan ţare a fost determinat luând în considerare urm ă toarele elemente: 

Valoarea actualizat ă  a investi ţiilor; 

• Valoarea actualizată  a veniturilor nete, care cuprinde: 

• Valoarea actualizat ă  a veniturilor din tarife; 

• Valoarea actualizat ă  a veniturilor din valorificarea subproduselor 

(reciclabile si compost); 

• Valoarea actualizat ă  a costurilor de operare, 

• Valoarea actualizat ă  a valorii reziduale. 

Calculul deficitului de finan ţare este prezentat în tabelul urm ător: 

Indicator 

Valoarea actualizat ă  netă  a investi ţ iilor 

Valoarea actualizat ă  netă  a veniturilor 

nete 

Valoare (euro) 

78.152.069 

9.119.424 

69.032.645 
Deficitul de finan ţare (euro) 

Rata deficitului de finan ţare - FG (%) 	 88,33% 
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Deficitul de finan ţare este calculat global, la nivelul SMID, prin aplicarea principiul 

solidarităţ ii la nivelu întregului jude ţ . Acest deficit de finan ţare de 881 33% arată  că , 
pentru a men ţ ine nivelui tarifelor la un nivel de suportabilitate de 1,8 0/0 din venitul 

mediu disponibil al gospod ă riilor cu venit scăzut, SMID Gala ţi ar puteea s ă  finan ţeze 

doar 12 0/o din programul de investi ţii pe termen lung, restul de 88% ar trebui asigurat 

dintr-o surs ă  de finan ţare nerambursabil ă , cum ar fi un grant sau o subven ţ ie. 

Indicatorul de macro-suportabilitate a fost calculat considernd urm ă toarele 

el emente: 

• Valoarea actualizat ă  a veniturilor, care incude: 

• Valoarea actualizat ă  a veniturilor din tarife; 

• Valoarea actualizat ă  a veniturilor din valorificare subproduse 

(reciclabile, compost); 

• Valoarea actualizată  a costurilor, care include: 

• Valoarea actualizată  a costurilor de operare si întreţ inere; 

• Valoarea actualizat ă  a valorii reziduale; 

• Valoarea actualizat ă  a învesti ţiilor. 

Calculul deficitului de finan ţare este prezentat în tabelul urm ă tor: 

Indicator 
	

Valoare (euro) 

. 	•. 	 135.081.045 
Valoarea actualizata neta a costurilor 

totate 

Valoarea actualizat ă  netă  a veniturilor 
	 66.111.087 

total 

Indicele de macro-suportabilitate (%) 
	

48,94% 

Indicatorul de macro-suportabilitate arat ă  că  veniturile SMID Gala ţi vor reui să  
acopere doar aprox 49% din costuile totale ale sistemului. Ele vor reui s ă  acopere 

integral costurile de operare si întreţ inere, ă nsă , pentru a asigura o dezvoltare 

durabil ă , este nevoie ca o parte din investi ţ iile din programul pe termen lung s ă  fie 

finan ţate prin subven ţ ii sau granturi. 

8.5 
	

Capacitatea de piată  a populaţ iei în judeţul Galaţ i 

Capacitatea de plat ă  a popula ţiei judeţului Gala ţi a fost determinat ă  pe baza proiec ţ iei 
	co 

popula ţiei, aa cum a fost prezentat în sec ţiunea 4.2.3. 
o 
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Considerând un nivel de suportabilitate de 1,8% din venitul mediu disponibil al 

gospod ă riei din decila 1 de venit si indicatorul de generare, s-a determinat valoarea 

maxim ă  a facturii lunare suportabile pentru popula ţie. Aceasta a fost comparat ă  cu 

costul total lunar, determinând, astfei, capacitatea de plat ă  a popula ţ iei din judeţul 

Galaţ i. 

Capacitatea de plat ă  a popula ţ iei si suportabilitatea tarifelor propuse este prezentat ă  
în tabelul urmă tor. 

Tabel 8-1: Capacitate de plat ă  popula ţ ie judeţ  Gala ţ i si suportabilitate tarif propus 

Element 	 2019 	2020 	2021 	2022 	2023 	2025 	2030 	2035 	2040 	2047 

Total O&M cie acoperit 
8638 9848 11269 11363 11647 11367 11927 12144 14286 15643 

ciin tarif (euro/tona) 

tarif propus - euro 	98,29 	109,11 112,69 : 113,63 116,47 : 118,22 129,79 132,50 163,75 163,75 

factura cu tva euro 5,67 6,30 6,50 6,55 6,72 ,82 7,48 7,63 9,41 9,40 

factura cu tva lei 26,42 29,32 30,28 30,52 31,28 31,74 34,81 35,53 43,82 43,78 

venit disponibil 
1.549 1.588 1.629 1.670 1.707 1.763 1.934 1.974 2.591 3.027 

(in termeni reali) 

% suportabilitate 1,71% 1,85% 1,86% 1,83% 1,83% 1,80% 1,80% 1,80 0/. 1,69% 1,45% 
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Concluzii 

Analiza prezentat ă  a condus la urm ă toarele concluzii: 

• Strategia de tarifare ţ ine cont de limitarea în ceea ce prive5te suportabilitatea 

tarifului. A fost propus un tarif maxim suportabil plecând de la un procent de 

1,8% din venitul mediu disponibil al unei familii din decila 1 de venit (familie cu 

venituri reduse). Acest tarif, astfel determinat, nu acoper ă , în prima etap ă  
costurile de operare si întreţinere. Astfel, pentru perioada 2019 - 2024 s-a 

determinat un tarif care s ă  acopere costurile de operare si întreţinere si care 

reprezint ă  1,86% din venitul mediu disponibil al familiilor cu venituri reduse; 

tariful ajunge s ă  acopere costul total mediu actualizat (DPC) în anul 2040; 

• În aceste condi ţii, pentru a fi sustenabil, proiectul are nevoie de o finan ţare 

nerambursabil ă , deficitul de finan ţare estimat fiind de 88,33%. 

PIAN OE INVESTITII PRIORITARE 

	

9.1 	Prioritizarea investi ţiiior 

M ăsurile aferente programului de investi ţii pe termen lung pr 	 liza pentru 

sistemul de gestionare a deeurilor în jude ţul Gala ţi asigyi Àn 	0 	ctivelor  

7* 
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ş i ţintelor legale stabilite de legisla ţia naţ ional ă  precum si a prevederilor Planului 

Na ţional de Generare a Deeurilor întocmit pentru perioada 2018-2025. 

De asemenea, la dimensionarea componentelor sistemului s-a ţinut cont de 

prevederiie pachetului economiei circulare si anume de modific ă rile aduse Directivei 

cadru privind deeurile (Directiva 2008/98/CE modificat ă  de Directiva 851/2018), 

Directiva privind depozitarea deeurilor (Directiva 1999/31/CE modificat ă  de 

Directiva 850/2018) si Directiva privind deeurile de ambalaje (Directiva 94/62/CE 

modificată  de Directiva 852/2018). 

Spre deosebire de legisla ţia na ţ ional ă  care prevede obiective si ţinte cu termene pân ă  
în anul 2020 si de PNGD care prevede obiective cu termen pân ă  în 2025, pachetul 

economiei circulare stabilete obiective si ţinte pentru un orizon mai larg pân ă  în anul 

2040. Programul de investi ţii pe teren lung asigură  atingerea ţintelor de reciclare de 

55 0/o si 60% din anii 2030 si 2035 precum reducerea cantit ăţii de deeuri municipale 

depozitate la 10%  din total generat pân ă  în anul 2040. 

Prin urmare, investi ţiile aferente sistemului de gestionare a deeurilor au fost 

prioritizate în func ţie de perioada de implementare a m ă surilor si în funcţ ie de sursa 

de finan ţare: 

• Grupa 1: Investi ţii necesare a se realiza în perioada 2018-2022 pentru a 

asigura îndeplinirea obiectivelor si a prevederilor legale. Aceste investi ţii sunt 

împă rţite în dou ă  categorii în funcţ ia  de sursa de finan ţatre: 

o Grupa 1.1 	investi ţii finan ţate prin Programul Opera ţional 

Infrastructur ă  Mare si 

o Grupa 12 investi ţii finan ţate de către operatorii de salurbizare 

• Grupa 2: Investi ţii necesare a se realiza pe termen mediu (pentru atingerea 

obiectivelori ţintelor dup ă  anul 2027) i reinvesti ţii, finan ţate de către operatorii 

de salurbizare. 

În tabelul um ă tor este prezentat ă  lista de investi ţ ii pe termen lung cu eviden ţierea 

investi ţiilor prioritare si a anului de implementare. 

Tabel 9-1: Lista de investi ţ ii si investi ţii prioritare 
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Investi ţ ii 	 Investi ţii prioritare necesare a se reaiiza Investi ţ ii 	An 
pe termen scurt necesare a se 	implementare 

realiza 	pe 

Finan ţare POIM, 	Finan ţare operator termen lung 

(Grupa 1.1) 	salurbizare, 

(Grupa 1.1) 

Colectare si transport deseuri in amestec 

Recipieţi colectare 	X (rural, Tg. Bujor 2021 

i Bereti) 

Autocompactoare 	 X (rural, Tg. Bujor 2021 
i Bereti) 

Colectare si transport deseuri reciclab!e 

Recipieţ i colectare 	X (rural, Tg. Bujor, 	X (Tecuci) 2021/2019 

Bereti, 	Galaţ i 
suplimentare) 

Autocompactoare 	X (rural, Tg. Bujor, 	X (Tecuci) 2021/2019 

Bereti, 	Galaţ i 

suplimentare) 

Colectare si transport biodeeuri 

Recipienţi colectare X 	2027 

Autocompactoare X 	2027 

Colectare si transport deseuri voluminoase 

Recipie ţ i colectare 	 X (intreg judetul) 2021 

Echipamente 	 X (intreg judetul) 2021 

transport 

Colectare si transport deseuri menajere periculoase 

Maini specializate 	 X (intreg judetul) 2021 

Centre stocare temporar ă  deseuri voluminoase si rrienajere periculoase 

Centre 	stocară  : X (rural, Tg. Bujor 	X (Tecuci) 2021 

temporară 	 si Bereti) 

Staţii de transfer 

Galaţ i 	 X 2023 

Tecuci 	 X 2021 

Tg Bujor 	 X 2021 

Statii sortare 

Galaţ i X (extindere) 	2027 

Tecuci 	 x 2019 

Valea M ă rului 	 x 2021 

Statii de compostare 

Gala ţ i existentă  

Tecuci şi Tg. Bujor 	 X 2021 

Tratare deseuri reziduale si biodeseuri 

Instala ţie 	TMB 	cu 	 x 2023 

digestie anaerob ă 	: 

Depozitare 

Depozit 	Valea 	 x 

M ă rului 

Master Plan Sistem de Management Integrat al deseurilor în jude ţul 
lut 



Investi ţ ii 	 Investi ţii prioritare necesare a se realiza Investi ţ ii 	An 
pe termen scurt 	 necesare a se implementare 

. ................ 	............... 	realiza 	pe 
Finan ţare POIM, 	Finan ţare operator termen Iung 

	

(Grupa 1.1) 	salurbizare, 
(Grupa 1.1) 	. 	. . 

Inchidere depozit 	 x 	 2021 
neconform Tecuci 

Pe langa aceste investitii se adaug ă  si costurile cu proiectarea, supervizarea, 

asisten ţă  tehnică  , publicitate si cheltuieli neprevăzute. De asemena, investi ţiilor 

prezentate în tabelul 11-1 se adaug ă  si reinvestirile. 

9.2 	Lista măsurilor de investi ţii prioritare 

In tabelul urm ă tor sunt prezentate investi ţ iile prioritare, finan ţate fie prin POIM 

(Grupa 1.1) cât si investi ţiile a că ror finan ţare intră  în responsabilitatea operatorilor 

de salubrizare (Grupa 1.2). 

Investi ţ iile POIM sunt de asemenea împ ă rţ ite în dou ă  categorii, respectiv investi ţ ii 

eligibile în conformitate cu prevederile ghidului POIM si investi ţii neeligibile si care 

vor fi suportate de c ă tre CJ Gala ţ i. 

Tabel 9-2: Lista de investi ţii prioritare 

Descriere màsurâ 	Investitii finantate prin 	Investi ţ ii 	 An 
POIM (Grupal)- euro •. 	finanţate de 	• implementare 

operator, 
Cost eligibil 	

Costne- 	(Grupa 2) - 
eligibil 

	

POIM 	
POIM 	

euro 

Colectare si transport deseuri in amestec 

L!!P...ţicolectare 	. 17436 - 	 122.371 2O21l ţ xistent 

Autocompactoare 	 1.546.060 • 2021/existent 

Colectare si transport deseuri reciclabile 

2021/2019/ 

Recipieti colectare 	 2.483.348 	 335.049 existent 
Gala ţ i 
(partial) 

202 1/20 1 9/ 

Autocompactoare 	 2.644.140 	
309 641 existent 

• 	 • 	Gala ţ i 

AN 
Colectare si transport deseuri voluinoase 	

* artial) 

m  

Recipieţicolectare 

Master Plan Sistem de Management Integrat al deseurilor în j iiC0 
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