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DEȘEURILE MENAJERE SUNT O PROBLEMĂ ÎN
ÎNTREAGA LUME

PERFORMANȚA
MECANISMELOR LEGALE ȘI
ADMINISTRATIVE DE
GESTIONARE A DEȘEURILOR
FAC ÎNSĂ DIFERENȚA

↑ O STRADĂ DIN HAITI, IULIE 2012

O STRADĂ DIN GERMANIA, APRILIE 2012 →

O STRADĂ DIN JUDEȚUL ALBA?

OBLIGAȚIILE ROMÂNIEI AȘA CUM REZULTĂ
ELE DIN TRATATUL DE ADERARE LA UE


Anexa VII la capitolul “Actul
privind condițiile de aderare
… a României ...“, la pag.335
din Jurnalul Oficial al U.E.,
prevede
calendarul
de
implementare și obligațiile
țării noastre față de Directiva
94/62/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din
20 decembrie 1994, privind
ambalajele și deșeurile de
ambalaje.

OBIECTIVE STABILITE PRIN LEGE PENTRU GESTIONAREA
AMBALAJELOR ȘI A DEȘEURILOR DIN AMBALAJE,
PRIN RECICLARE SAU INCINERARE

SURSA: STUDIU AL INSTITUTULUI PENTRU POLITICI PUBLICE, APRILIE 2011

GESTIONAREA DEȘEURILOR ÎN ROMÂNIA


România este pe ultimul loc în UE, în ceea ce privește
gestionarea deșeurilor



Cel puțin 200 000 de locuri de muncă pot fi create la nivel
național dacă Sistemul integrat de management al
deșeurilor nu ar fi doar pe hârtie și dacă guvernul și-ar
îndeplini obligațiile față de UE în materie de mediu



Din 16 000 de localități din România, 700 au un contract cu
un operator de salubritate



Doar 1% din deșeuri sunt reciclate în condițiile în care
obiectivul de reciclare pentru 2020 este de cel puțin 50 %

PROVOCĂRI CU PRIVIRE LA GESTIONAREA
DEȘEURILOR ÎN ROMÂNIA
Legislație europeană și națională stufoasă și deosebit de
complexă
 Sistemul integrat de management al deșeurilor este de
multe ori doar pe hârtie
 Infrastructura
 Colaborarea la nivel regional între autorități
 Posibilitățile limitate ale autorităților locale de a accesa
finanțări pentru proiectele de mediu
 Sortarea necorespunzătoare a deșeurilor datorită:
 indisponibilității facilităților de colectare selectivă;
 insuficentei educații a cetățenilor cu privire la reducerea
deșeurilor, sortarea și utilizarea benefică a acestora;
 aplicarea insuficientă a legii și a sancțiunilor prevăzute


POS MEDIU, AXA II
PRINCIPALUL PROGRAM DE SPRIJIN FINANCIAR
PENTRU GESTIONAREA DEȘEURILOR

POS MEDIUI, AXA II, DMI: Dezvoltarea sistemelor
integrate de management al deșeurilor și extinderea
infrastructurii de management al deșeurilor finanțează:










Construirea de depozite ecologice
Stații de sortare
Instalații de tratare mecano-biologice
Închiderea depozitelor municipale neconforme
Achiziția de containere pentru colectarea selectivă
Mijloace pentru transportul deșeurilor
Reabilitarea perimetrelor poluate istoric
Ecologizarea terenurilor

GESTIONAREA DEȘEURILOR REPREZINTĂ O MIZĂ
POLITICĂ IMPORTANTĂ LA NIVEL LOCAL

Un mediu mai curat înseamnă o comunitate curată
cu o populație mai sănătoasă și mai mulțumită de
condițiile de viață oferite în localitate
 Activitățile necesare pentru gestionarea corectă a
deșeurilor menajere creează noi oportunități de
muncă pentru locuitori și oportunități de afaceri
pentru agenții economici locali
 Respectarea condițiilor legale impuse de legile
naționale și reglementările europene și evitarea
eventualelor sancțiuni
 Curățenia reprezintă una dintre principalele condiții
pentru dezvoltarea turismului
 O relație mai bună a autorităților cu cetățenii și cu
organizațiile societății civile


UN ARTICOL DIN 2009 DE PE PORTALUL
ECOMUNITATE – ÎN CE STADIU SUNTEM ÎN 2012?


“Judeţul Alba este pe cale să respecte integral toate cerinţele
comunitare de protecţie a mediului. În acest judeţ s-au
construit staţii moderne de transfer al deşeurilor menajere, cu
investiţii substanţiale, iar serviciile de salubritate acoperă
integral oraşele şi în proporţie de 90% satele. Una dintre
staţiile de transfer al deşeurilor menajere este la Abrud şi a
fost realizată cu fonduri Phare.”



“La nivelul judeţului Alba, obiectivele specifice implementării
Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor
menajere au fost prevăzute a se realiza în mai multe etape.
Prima etapă a vizat închiderea a opt depozite orăşeneşti de
deşeuri, neconforme cu normele UE, şi anume cele de la
Sebeş, Teiuş, Zlatna, Blaj, Cugir, Abrud, Câmpeni şi Baia de
Arieş. “

UN ARTICOL DIN 2009 DE PE PORTALUL
ECOMUNITATE – ÎN CE STADIU SUNTEM ÎN 2012?
“ În prezent, deşeurile menajere de la Baia de Arieş şi Cugir,
reziduurile de la staţia de sortare şi transfer Zlatna,
respectiv deşeurile compactate de la staţia de transfer
Abrud sunt transportate la depozitul ecologic de la Cristian,
din judeţul Sibiu.”
 “Primăriile din zonele rurale au fost anunţate, la momentul
potrivit, că trebuie să asigure colectarea şi transportul
deşeurilor menajere de la populaţie, prin intermediul unui
serviciu sau agent de salubritate, către staţia de transfer sau
depozitul de deşeuri cel mai apropiat, astfel încât să se evite
depozitarea resturilor menajere în zone necorespunzătoare,
în spaţii neamenajate sau pe cursurile de apă”, a subliniat
directorul coordonator al APM Alba.


CE FAC ALȚII ?
INCINERATOR DE DEȘEURI ÎN BITTERFELD - GERMANIA

INCINERATOR DE DEȘEURI – RAMPA DE DESCĂRCARE

INCINERATOR DE DEȘEURI – ETAPE DE PROCESARE

Energia termică rezultată prin
incinerarea deșeurilor, care au
fost în prealabil sortate pentru
reciclare, este transformată în
energie electrică, reducânduse astfel cantitatea de deșeuri
prin utilizarea benefică a
acestora .

Material realizat în cadrul Proiectului “ Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în
România”care este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritara 3 "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si
a intreprinderilor“. Domeniul major de interventie 3.3 "Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea
initiativelor partenerilor sociali si societatii civile“
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