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GESTIONAREA DESEURILOR MUNICIPALE IN BACAU – CU
PASI REPEZI CATRE STANDARDE EUROPENE
Autorităţile de mediu şi administraţia publică locală din judetul Bacau se pregătesc pentru punerea
în aplicare a măsurilor de implementare prevazute in Planurile Regionale de Gestionarea
Deseurilor(PRGD) care privesc gestionarea deşeurilor municipale.
Principalele prevederi ale PRGD privesc:
- separarea la sursă a diferitelor categorii de deşeuri,
- colectarea întregii cantităţi de deşeuri generate,
- eficientizarea fluxului deşeurilor colectate separate, şi
- închiderea şi ecologizarea tuturor depozitelor neconforme.
- construirea de noi depozite conforme, staţii de sortare şi de compostare, precum şi
instalaţii de reciclare.
Cele opt planuri regionale degestiune a deseurilor (câte unul pentru fiecare regiune de dezvoltare
a României) au fost aprobate prin Ordinul comun al Ministerului mediului şi gospodăririi apelor şi
al Ministerului integrării europene 1364 si 1499/ decembrie 2006, şi au fost notificate Comisiei
Uniunii Europene.
Pentru implementarea acestor masuri prioritare autoritatile regionale de mediu si administratia
publica locala din judetul Bacau beneficiaza de asistenta a doua proiecte finantate de Uniunea
Europeana.
Proiectul „Asistenţă tehnică pentru elaborarea Planurilor Regionale de Gestionare a
Deşeurilor” finanţat de Uniunea Europeană urmăreşte pe langa elaborarea atat a Metodologiei si
a Planurilor Regionale si cresterea capacitatii institutionale a partilor implicate in punerea in
practica a masurilor PRGD. Prin acest proiect beneficiaza de instruiri reprezentantii autoritatilor
pentru imbunatatirea capacitatii de comunicare a autoritatilor cu cetatenii si in acest mod sa
contribuie la facilitarea implementarii masurilor PRGD.
Ca parte a procesului integrator, Planurile promovează cooperarea dintre autorităţile regionale şi
cele locale, cetăţeni şi mediul de afaceri. Această cooperare creează baza necesară pentru ca
regiunile de dezvoltare si judetele să se încadreze în cerinţele pentru obţinerea de finanţare
nerambursabilă din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene.

Proiect finanţat de
UNIUNEA EUROPEANA

Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din
27 ţări. Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere
ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare
durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale.
Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările
şi popoarele de dincolo de graniţele ei.
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Proiectul „Managementul integrat al deseurilor in municipiul Bacau si in zonele invecinate”,
finantat de Uniunea Europeană, prin programul ISPA – Instrumentul Structural pentru Politici de
Preaderare – al cărui beneficiar final este Consiliul Local Bacau, împuternicit ca atare prin acordul
de asociere a administraţiilor publice a municipiului Bacau si a 24 de comune.
Valoarea investitiei: 20 mil EURO din care 15 mil fonduri ISPA, 5 mil contribuţie locala.
Termenul de finalizare a proiectului: 31 decembrie 2010.
Obiective specifice ce se vor atinge prin implementarea proiectului:
- protectia mediului si a sanatatii umane ( municipiul Bacau si 24 de comune invecinate,
acoperind aproximativ 40% din populatia judetului) prin inchiderea depozitului existent si a celor
55 de depozite necontrolate din zonele rurale precum si reabilitarea arealului acoperit de
vechile depozite;
- extinderea colectarii deseurilor solide din municipiu, astfel incat sa se ajunga la colectarea
aproape integrala in 2011;
- introducerea si extinderea sistemelor de colectare selectiva a deseurilor in scopul
promovarii reciclarii provenite din ambalaje in concordanta cu cerintele nationale si cele
comunitare, precum si reducerea ponderii deseurilor biodegradabile destinate depozitarii;
- conformarea cu cerintele legislatiei nationale si europene si la indeplinirea obligatiilor
asumate prin Tratatul de Aderare la UE.
Incepand cu 10 iulie 2007, a fost semnat contractul cu consortiumul câştigătoar al licitaţiei
internaţionale, care va asigura Asistenta Tehnica in vederea implementarii proiectului, format din
firmele Fichtner ( Germania) – Interdevelopment (Romania) si Ramboll ( Danemarca) si care a
mobilizat echipa proiectului constituita din experti internationali si romani.
Finalizarea la timp si in bune conditii a proiectului ISPA va contribui la ideplinirea de catre
judetul Bacau a obligatiilor in domeniul gestionarii deseurilor asumate prin Tratatul de Aderare.
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Informatii de background
•

PRGD sunt un document strategic si un mecanism util şi eficient pentru atragerea de către
România a Fondurilor Structurale Europene pe axa II a Programului Operaţional Sectorial
Mediu – „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea
siturilor contaminate”.

•

În prezent, deşeurile solide rezultate din zonele urbane şi rurale sunt uneori depozitate la
întâmplare, neexistând un control al colectării, transportului şi depozitării acestora. Din
depozitarea neconforma rezulta emisii de gaze cu efect de seră – printre care şi cele de
metan (depozitele conforme captează metanul, şi îl folosesc pentru producţia locală de
căldură sau chiar pentru producţia de electricitate) provoacă schimbări climatice al căror
efect poate fi văzut pe întreg globul pământesc. Aceste schimbări ne afectează pe toţi.

•

Deşeurile prost gestionate – aruncate la întâmplare în depozite necontrolate, sau arse în
spatele curţii – reprezintă un pericol pentru sănătatea publică. Prin deşeuri se pot transmite
oamenilor sau animalelor diverse boli extrem de grave (cum ar Encefalopatia spongiformă,
Gripa aviară, şi Salmonella).

•

Aerul poluat si mirosurile neplacute afecteaza populatia din vecinatatea depozitelor
neconforme de deseuri iar prin infiltrarea levigatului in panza de apa freatica apa din fantani
este poluata si poate cauza grave probleme de sănătate. De aceea este necesară
gestionarea cu cea mai mare responsabilitate a deşeurilor.
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