ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL GALAŢI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 71
din 27.02.2019
privind aprobarea Master Planului pentru Sistemul de management integrat al
deșeurilor în județul Galați
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Galaţi, Cristian-Sorin Enache
Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 76/19.02.2019
Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de
27.02.2019;
Având în vedere expunerea de motive nr. 10264/19.02.2019, a iniţiatorului Viceprimarul municipiului Galaţi, Cristian-Sorin Enache;
Având în vedere raportul de specialitate nr. 10266/19.02.2019, al Direcției
Servicii Comunitare de Utilități Publice;
Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al municipiului;
Având în vedere raportul de avizare al comisiei de urbanism şi amenajarea
teritoriului, lucrări publice, ecologie şi protecţie a mediului înconjurător;
Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice,
gospodărie comunală, comerţ şi privatizare;
Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice,
învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;
Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație
publică, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice;
Având în vedere dispozițiile Ghidului Solicitantului pentru Programul
Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea
infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor;
Având în vedere dispozițiile art. 8, alin. (3), lit. a) din Legea nr. 51/2006 a
serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
_____________________________________________________________________________
HCL nr. 71/2019

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. (4) lit.
e) și alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 – Se aprobă Master Planul pentru Sistemul de management integrat al
deșeurilor în județul Galați, ca document de planificare strategică pentru perioada
2019 - 2047, prevăzut în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 – Se aprobă Lista de investiții prioritare pentru sectorul deșeuri la
nivelul judeţului Galați în perioada 2019 – 2047, conform anexei 2, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 – Primarul Municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 4 – Secretarul Municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea
prezentei hotărâri.
Președinte de ședință,

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Galați,

_____________________________________________________________________________
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REZUMAT

Scopul Master Planului
Master Planul s-a elaborat în cadrul contractului de Asistență Tehnică pentru pregătirea
Aplicației de Finanțate în vederea accesării fondurilor POIM pentru proiectul ”Sistem de
management integrat al deșeurilor în județul Galați”.
Master Planul a fost elaborat pe baza metodologiei pusa la dispozitie de catre Ministerul
Mediului și acoperă o perioadă de planificare de 30 ani (2018 – 2047). Din punct de vedere
geografic, Master Planul acoperă întreg județul Galați, atât mediul urban, cât și mediul
rural.
La elaborarea Master Planului s-a ținut seama de toate elementele de planificare din
domeniul gestionarii deseurilor existente in prezent la nivel national și județean
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
legislația națională și europeană și pachetul economiei circulare. Din planul de investitii
pe termen lung este selectat programul de investitii prioritar care urmeaza fi finantat prin
POIM.

Situația existentă
Judeţul Galați, este situat în estul României și face parte din Regiunea de Dezvoltare SudEst (împreună cu județele Vrancea, Buzău, Brăila, Constanța și Tulcea). Cu o suprafață de
4.466 km2, reprezentând 1,9% din suprafaţa României, se înscrie în aria judeţelor
pericarpatice, dunărene, fiind situat relativ aproape de Marea Neagră.
Adiministrativ, județul curpinde 65 de unități administrativ teritoriale din care 2 municipii
(Galați și Tecuci), 2 orașe (Tg. Bujor și Berești) și 61 de comune.
La recensământul din 2011 populația stabilă a județului Galați era de 536.167 persoane,
din care 56,2% locuitori in mediul urban și 43,8% în mediul rural.
Conform datelor furnizate de la APM Galați pe baza chestionarelor statistice MUN, în anul
2017 s-a colectat o cantitate totală de circa 127.800 tone din care circa 103.000 tone
deșeuri menajere, circa 18.200 tone deșeuri similare, circa 3.100 tone deșeuri din parcuri
și grădini, 600 tone deșeuri din piețe și 2.900 deșeuri stradale. Pe lângă cantitățile
colectate de către operatorii de salubrizare, o cantitate de circa 4.000 tone a fost predată
de populație direct către centrele de reciclare.
anul

2017,

nu

întreaga

cantitate

de

deșeuri

municipale

generată

a

fost

raportată/colectată în principal ca urmare a închiderii depozitului neconform de deșeuri de
la Tecuci în iulie 2017. Asfel, conform estimărilor, o cantitate de circa 18.700 tone deșeuri
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În

menajere și similare generate în mediul rural nu au intrat în sistem ceea ce corespunde
unei rate de conectare la serviciile de salurbrizare de 50%.
Compoziția deșeurilor menajere și similare la nivel județean s-a determinat având în
vedere compoziția realizată pentru Municipiul Galați de către ECOSAL. Pentru compoziția
deșeurilor din piețe, din parcuri și grădini și stradale au fost considerate valorile din PNGD.

Material

Judeţ Galaţi (estimare
2014)

Biodeşeuri

65,6

Hârtie şi carton

10,9

Sticlă

3,9

Metale

0,8

Plastic

9,2

Textile

2,5

Lemn

2,2

Voluminoase

0,9

Altele

4,0

TOTAL

100

Colectarea deșeurilor se realizează realizează fie de operatori economici privaţi pe baza
unui contract de concesiune/delegare încheiat între operator şi Primărie fie de către
structuri (direcţii, servicii etc) din cadrul primăriilor. În conformitate cu datele primite de
la autorităţile locale, există 63 de localităţi care sunt deservite de servicii de salubrizare.
Pentru 45 dintre acestea serviciile de salubrizare sunt furnizate de către operatori privaţi,
2 localități sunt deservite de operatori cu capital integral public si 16 localitati sunt
deservite de către o structură specializată din cadrul administraţiei publice locale
Colectarea se realizează preponderent în amestec, sistemul de colectare separată a
deșeurilor reciclabile fiind implementat doar în Municipiul Galați. Din intreaga cantitate de
deșeuri municipale generate, 7 % au fost colectate separat în anul 2018.

•

Instalații pentru tratarea deșeurilor:2 statii sortare și 2 compostare și

•

Instalații pentru eliminarea deșeurilor: 2 depozite de deșeuri
nepericuloase.

Instalațiile de deșeuri sunt fie investiții realizate prin fonduri europene (programele ISPA
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Infrastructura pentru tratarea deșeurilor în județul Galați cuprinde:

și Phare) fie investiții realizate prin sursele proprii ale autorităților publice locale.
În tabelul de mai jos sunt prezentate instalațiile de deșeuri existente în județ la nivelul
anului 2018.
Tabel 0-1: Instalaţii de deșeuri existente în judeţ Galaţi în anul 2018
Denumire instalație
Staţie

sortare

Anul
Galaţi

punerii

în

funcţiune

proiectată

Sursa
finantare

2012

6.000 t/an un

ISPA

(investiţie ISPA)

Capacitate

schimb

Două puncte verzi pentru
stocarea
deșeurilor
voluminoase,
menajere
periculoase, DEEE și deșeuri
din construcții și demolări

2012

-

ISPA

Staţie

Tecuci

Nu este în operare

-

Phare

Galati

2012

10.000 t/an

ISPA

2013

1.000 t/an

Phare

sortare

de

(investiţie Phare CES)
Staţie

compostare

(investiţie ISPA)
Staţie

de

compostare

Tg.

Bujor (investitie Phare CES)

Staţia

nu

funcţionează

mai
din

2014
Depozit
conform
deșeuri
nepericuloase Tirigina (prima
celulă)

2011

920.000
(celula 1)

Depozit neconform pentru
deșeuri nepericuloase Tecuci

1950- iulie 2017

Nu este cazul

m3

ISPA

Primăria
Tecuci

Sursa: APM Galaţi, Aplicaţiile de Finanţare ale proiectelor

În anul 2017, din totalul deșeurilor municipale colectate de către operatorii de salubrizare
cea mai mare parte a fost depozitată (93% din total) în timp ce diferența este reprezentată
de deșeuri reciclabile și biodeșeuri din parcuri și grădini colectate separat în vederea
valorificării materiale.

Nivelul actual al tarifelor/taxelor
Nivelul taxelor pentru finanțarea serviciului de salubrizare diferă, în anul 2018, de la 3
lei/apartament/lună la 6 lei/persoană/lună. Tariful diferă în funcție de operator, respectiv
tariful pentru colectarea și trasportul deșeurilor diferă de la 2200 lei fără TVA pe cursă la
87,56 lei/tonă sau 47,96 lei/m3. Tariful pentru depozitare a fost de 60,75 lei/tonă, fără
Tirighina, respectiv de 68,55 lei/tonă, fără TVA pentru depozitul Rosiești, județul Vaslui.
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TVA, în anul 2017 și de 68,75 lei/tonă, fără TVA, în anul 2018, pentru depozitul de la

Din aceste informații colectate pe baza chestionarelor, a rezultat un preț mediu
de 344,33 lei/tonă, fără TVA și fără a lua în considerare contribuția la economia
circulară.
Proiecții socio-economice
Proiecțiile socio-economice au fost realizate pe baza publicațiilor Comisiei Naționale de
Prognoză

-

Prognoza

in

profil

teritorial

Prognoza_2018_2022_varianta_intermediara_de_vara_2018,

mai
iulie

2018

2018
ca

și
și

a

publicațiilor INS Coordonate_ale_nivelului_de_trai_in_romania pentru anii 2016 și 2017.
Conform acestor publicații, indicatorii macroeconomici, atât la nivel naţional, cât şi
regional şi la nivelul judetului Galati au avut o evolutie ascendentă. Totuși, indicatorii la
nivelul județului Galați au o evoluție inferioară trendului național și, relativ, atipică, fiind
influențați de evoluția industriei din zonă.
În perioada de analiză, conform publicațiilor amintite, PIB-ul judetului Galați crește ceva
mai rapid decat PIB-ul Regiunii Sud-Est, dar mai lent decât cel național. Se estimează că
acest ritm se va menține aproximativ constant, astfel incât va ajunge și chiar va depăși
ritmul de creștere la nivel național.De altfel, judetul Galați este al doilea cel mai dezvoltat
economic judet al regiunii, dupa judetul Constanța. Cu toate acestea, rata somajului
inregistrat este cu mult mai mai mare decat nivelul regional, păstrând aceasta tendință
pe perioada analizată. Creșterea reală a câștigului salarial se păstrează mai mică decât
creșterea la nivel regional, respectiv național. În anul 2021 se estimează că va avea
aceleași valori cu creșterea reală a salariului net de la nivel regional.
Pentru analiza financiară, pentru perioada 2022 – 2047, neavând la dispoziție alte
informații oficiale, au fost luate în calcul următoarele ipoteze din Anexa 1 a HG 677/2017:
•

cresterea PIB in termini reali, fata de anul anterior, va fi de 3,5% 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 un curs de schimb stabil
de 4,50 lei/euro.

În ceea ce priveste prognozele socio-economice pe termen lung la nivel judeţean,
consultantul considera o evoluţie similara a indicatorilor socio-economici cu cea de la nivel
naţional.
Proiecția deșeurilor municipale pentru perioada de planificare (2018-2047) reprezintă
baza de calcul pentru estimarea capacităţilor viitoarelor obiective necesar a fi realizate în
cadrul sistemului integrat de gestionare al deşeurilor. Proiecția deșeurilor menajere s-a
estimat pe baza evoluției populației, a ratei de conectare și a evoluției indicatorului de
deșeurilor menajere generate. Valoarea ponderii s-a estimat diferențiat pentru localitățile
urbane și mediul rural.
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generare deșeuri menajere. Deșeurile similare s-au estimat ca pondere din totalul

Deșeurile din piețe, deșeurile din parcuri și grădini și deșeurile din piețe au fost estimate
în anul 2018 dat fiind că înafara Municipiului Galați, restul localităților urbane nu furnizat
date distincte pentru aceste categorii de deșeuri din deșeurile muncipale, acestea fiind
raportate în amestec cu deșeurile menajere și similare. Conform prevederilor PNGD
evoluția acestora este de așteptat să rămână constantă pe perioada planificării.
JUDET GALATI

2018

2022

2027

2030

2035

2040

2047

Deseuri menajere

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
generate
si
colectate

143 291

148 096

147 572

147 259

146 739

146 222

145 502

Deseuri generate
si necolectate sau
neraportate

4 525

0

0

0

0

0

0

Deseuri
reciclabile
generate in M.
Galati si predate
direct colectorilor

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Total
deșeuri
municipale
generate dar care
nu intra in sistem

8 525

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

TOTAL deseuri
municipale
generate

151.816

152.096

151.572

151259

150739

150222

149502

295

296

296

296

296

296

295

Indicator
generare,
kg/loc/an

europene precum și a prevederilor pachetului economiei circulare, sunt prezentate în
tabelul de mai jos.
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Obiectivele stabilite pentru județul Galați, bazate pe prevederile legislației naționale și

Nr.
Crt.

Obiectiv

Ținta

Toată populația judeţului, atât din
mediul urban cât și din mediul rural, este
conectată la serviciu de salubrizare

Grad de acoperire cu serviciu de salubrizare și
rata capturare deșeuri reziduale este de 100%

Obiective tehnice
1

2

Creșterea gradului de pregătire pentru
reutilizare și reciclare prin aplicarea
ierarhiei de gestionare a deșeurilor

Termen: 2021
•

•

50% din cantitatea
de deşeuri din hârtie, metal, plastic, sticlă
și lemn din deșeurile menajere și
deșeurile similare, inclusiv din servicii
publice
Termen: 2021
50% din cantitatea totală de deșeuri
municipale generate
Termen: 2027

•

•

55% din cantitatea totală de deșeuri
municipale generate
Termen: 2030
60% din cantitatea totală de deșeuri
municipale generate

Termen: 2035
3

Reducerea cantității depozitate
deșeuri biodegradabile municipale

de

La 35% din cantitatea totală,
gravimetric, produsă în anul 1995

exprimată

Termen: 2023
4

Interzicerea la depozitare a deșeurilor
municipale colectate separat

Termen: permanent

5

Depozitarea numai a deșeurilor supuse
în prealabil unor operații de tratare

Depozitarea
deşeurilor
municipale
este
permisă numai dacă acestea sunt supuse în
prealabil unor operaţii de tratare fezabile
tehnic

6

Depozitarea deșeurilor numai în depozite
conforme

Termen: începând cu iulie 2017

61

Depozitarea a maxim 10% din deșeurile
municipale

Termen:2040

7

Colectarea
separată
corespunzătoare
a
periculoase menajere

Termen:

și

tratarea
deșeurilor

2021
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Termen: 2023

Nr.
Crt.
8

9

Obiectiv

Ținta

Colectarea separată, pregatirea pentru
reutilizare sau, dupa caz, tratarea
corespunzătoare deșeurilor voluminoase

Termen:

Încurajarea utilizării în agricultură a
materialelor rezultate de la tratarea
biodeșeurilor

Termen: permanent

2021

Obiective instituționale și organizaționale
10

Creșterea capacității instituționale a
autorităților locale și asociațiilor de
dezvoltare intercomunitară

Termen: 2019

Obiective financiare și investiționale
11

Analiza posibilității existenței unui
mecanism unic de plată a serviciului de
salubrizare

Termen: 2018

În vederea stabilirii alternativei tehnice cea mai fezabila din punct de vedere tehnic,
economic și al protecției mediuui au fost analizate si evaluate mai multe optiuni tehnice
pentru fiecare componenta a sistemului de gestionare a deseurilor (colectare, transport/
transfer, sortare, tratare, eliminare). Pe baza optiunilor tehnice au fost stabilite două

•

Alternativa 1 presupune realizarea unei instalații de tratare mecanico-biologică cu
digestie anaerobă cu o capacitate de 120.000 t/an care va trata atât deșeuri
municipale colectate în amestec (inclusiv reziduurile de la stațiile de
sortare/compostare) cât și biodeșuri menajere, similare și din piețe colectate
separat (acestea vor fi introduse direct în treapta biologică a instalației TMB). De
asemenea treapta mecanică a instalației TMB este prevăzută cu o stație de sortre
automată cu ajutorul căreia se vor recupera circa 7% deșeuri reciclabile (în vederea
valorificării materiale) din totalul deșeurilor în amestec tratate. Această cantitate
contribuie, pe langă cantitățile de deșeuri reciclabile colectate separat și tratate în
stațiile de sortare, la îndeplinirea țintelor de reciclare. Tratarea deșeurilor în
instalație TMB (atât a deșeurilor municipale în amestec cât și a deșeurilor reziduale
de la stațiile de sortare și de compostare) va duce atât la stabilizarea biologică a
deșeurilor (în proporție de 70%) cât și la reducerea semnificativă a cantității
depozitate asigurând astfel îndeplinirea obiectivelor și țintelor prevăzute pentru
județul Galați.

•

Alternativa 2 presupune realizarea unei instalații de incinerare cu recuperare de
energie cu o capacitate de 120.000 t/an care va trata deșeuri municipale colectate
în amestec și reziduurile de la stațiile de sortare și compostare. Spre deosebire de
alternativa 1, din instalația de reciclare se vor recupera doar deșeurile de metal
(circa 1% din total deseuri tratate în instalație) ceea ce explică ratele de capturare
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alternative privind sistemul de management integrat al deseurilor:

a deșeurilor reciclabile mai mari în cazul acestei alternative, pentru a asigura
îndeplinirea țintelor de reciclare. De asemenea, spre deosebire de alternativa 1,
pentru tratarea biodeșeurilor colectate separat este necesară construirea unei
instalații de digestie anaerobă cu o capacitate de circa 40.000 t/an. Tratarea
deșeurilor în instalație de incinerare va duce atât la stabilizarea biologică a
deșeurilor (în proporție de 95%) cât și la reducerea semnificativă a cantității
depozitate asigurând astfel îndeplinirea obiectivelor și țintelor prevăzute pentru
județul Galați.

Colectare
separată

Alternativa 1

Alternativa 2

Rate de capturare deșeuri
reciclabile: 60% în 2021, 70%
în 2027 până la sfârșitul
perioadei

Rate
de
capturare
deșeuri
reciclabile: 60% în 2021, 7075% în 2027 și 80% în 2030 și
85% începând cu 2035

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

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

Rate de capturare biodeșeuri
similare: 55% în 2027, 60%
începând cu 2030
Rate de capturare biodeșeuri
din piețe: 70% în 2027, 75% în
2031 și 80% începând cu anul
2035
Rate de captuare biodeșeuri din
parcuri
și
grădini:
100%
începând cu 2021
Rate de capturare deșeuri
voluminose
și
menajere
periculoase: 90% începând cu
anul 2021

Rate de capturare biodeșeuri din
piețe: 60/70% în 2027, 75% în
2035 și 80% începând cu anul
2035
Rate de captuare biodeșeuri din
parcuri
și
grădini:
100%
începând cu 2021
Rate
de
capturare
deșeuri
voluminose
și
menajere
periculoase: 90% începând cu
anul 2021

Stație de transfer la Galați,
37.000 t/an (investiție nouă)

Stație de transfer la Galați,
32.000 t/an, (investiție nouă)

Stație de transfer Tecuci,
23.000 t/an (investiție nouă)

Stație de transfer Tecuci, 23.000
t/an (investiție nouă)

Stație de transfer Tg. Bujor,
10.000 t/an (investiție nouă)

Stație de transfer Tg. Bujor,
10.000 t/an (investiție nouă)
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Transfer

Rate de capturare biodeșeuri
similare: 60% în 2027, 75%
începând cu 2030
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Tratare
deșeuri
reciclabile

Tratare
biodeșeuri
din parcuri și
grădini

Alternativa 1

Alternativa 2

Stație de sortare Galați, 6.000
t/an/1
schimb
(investiție
existentă)

Stație de sortare Galați, 6.000
t/an/1
schimb
(investiție
existentă)

Stație de sortare Tecuci, 3.000
t/an (investiție existentă)

Stație de sortare Tecuci, 3.000
t/an (investiție existentă)

Stație de sortare Valea Mărului,
6.000 t/an/schimb (investiție
nouă

Stație de sortare Valea Mărului,
6.000 t/an/schimb (investiție
nouă

Stație de compostare Galați,
capacitate
10.000
t/an(existentă)

Stație de compostare Galați,
capacitate
10.000
t/an(existentă)

Stație de compostare Tg. Bujor,
capacitate
1.000
t/an
(existentă)

Stație de compostare Tg. Bujor,
capacitate 1.000 t/an (existentă)

Stație de compostare Tecuci,
capacitate 700 t/an (investiție
nouă)

Stație de compostare Tecuci,
capacitate 700 t/an (investiție
nouă)

Tratare
biodeșeuri
menajere,
similare
și
din piețe

Nu sunt necesare investiții.
Biodeșeurile vor fi tratate în
treapta biologică a instalației
TMB prevăzută cu digestie
anaerobă d

Instalație de digestie anaerbă,
capacitate 40.000 t/an (investiție
nouă)

Tratare
deșeuri
reziduale

Instalație TMB la Galați cu
digestie anaerobă, capacitate
120.000 t/an (investiție nouă)

Incinerator cu recuperare de
energie la Galați, capacitate
120.000 t/an (investiție nouă)

Depozitare

Depozit conform la Valea
Mărului, capacitate 1 mil m3
(investiție nouă)

Depozit
conform
la
Valea
Mărului, capacitate 1 mil m3
(investiție nouă)

Evaluarea celor 2 alternative s-a realizat pe baza unui sistem multi-criterial, folosind
următoare seturi de criterii : criterii tehnice, criterii financiare, criterii de mediu și criterii

privind schimbările climatice.

Rezultatele evaluării sunt centralizate în tabelu de mai jos.
Alternativa 1

Alternativa 2

Riscul de piaţa

Justificare
Punctaj

ridicat

scăzut

0

2
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Criterii tehnice

Alternativa 1
Flexibilitatea
tehnologica

Justificare
Punctaj

Folosirea
capacitate
maxima
instalatiilor

la

Justificare

a
Punctaj

Alternativa 2

ridicat

scăzut

2

0

Instalația MBT va
funcționa la 93% din
capacitatea în 2035

Instalația de incineare va
functiona la 50% în anul
2035

2

0

2

1

41,76

48,23

2

1

122,00

131,69

2

1

163,75

179,92

0

2

Pentru
functionarea
instalației
TMB
este
necesar un debit mare
de apă. Din proces
rezultă apă uzată

Pentru
functionarea
instalației
NU
este
necesară apa. Din proces
rezultă apă uzată însă în
cantitate
mai
mică
comparativ cu alt. 1

2

1

Criterii economice
Costuri unitare
dinamice
investiție

Punctaj

Costuri unitare
dinamice
neteoperare

Punctaj

Costuri unitare
dinamice
totale

Punctaj

Justificare

Justificare

Justificare

Criterii de mediu
Apa

Punctaj
Justificare

Aer

Punctaj
Justificare

Sol

Punctaj
Justificare

Biodiversitate/
Natura 2000

Punctaj
Justificare

Emisii reduse

Emisii mai mari comparativ
cu Alternativa 1

1
Ocupare teren

1
Ocupare teren

2

1

Impact redus

Potențial impact cauzat de
emisiile de la incinerare

-56.512 t CO2e în 2023
-66.727 t CO2e în 2027

-25.927 t CO2e în 2023
-39.907 t CO2e în 2027

Schimbări climatice
Justificare
Punctaj
Rezistența
schimbările
climatice

la

Justificare

Punctaj
PUNCTAJ TOTAL

2

0

În cazul ambelor alternative amplasamentele sunt
identice. Sunt propuse și integrate măsuri de
adaptare în ceea ce privește riscul la disponibilitatea
apei, inundații, incendii și cutremure
2

2

19

12
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GES

Rezultatul analizei de alternative arată că punctajul cel mai mare îl are alternativa 1,
care va fi cea propusă spre a fi implementată.

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

Planul de investiții pe termen lung, stabilit în baza Alternativei 1, include investiții pentru:
atingerea țintelor de reciclare de 50% din anii 2021 și 2025 și a țintelor de 55%
respectiv de 60% din anii 2030 și 2035 sunt propuse următoarele măsuri:
o

Creșterea ratei de capturare a deșeurilor reciclabile menajere, similare și
din piețe de la:
▪

10% în anul 2017 la 40% în anul 2019, 60% în 2021 ajungând la
70% începând cu anul 2027 – pentru Municipiul Galați,
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•

o

0% 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 la 70% începând
cu anul 2027 – pentru localitățile Tg. Bujor, Berești și mediul rural

Asigurarea unei rate de capturare a biodeșeurilor colectate separat:
▪

de la populația din mediul urban - de 53% în anul 2027, urmând să
crească până la 62% în anul 2030 și la 70% în anul 2035,

▪

din cantine și restaurante - de 55% în anul 2027 urmând să
crească până la 60% în anul 2030 și la 70% în anul 2035,

▪

din piețe - de 70% în anul 2029 urmând să crească până la 75% în
anul 2030 și la 80% în anul 2035.

▪

Din parcuri și grădini de 100% începând cu anul 2021

Asigurarea unei rate de capturare de 90% a deșeurilor voluminoase și a
deșeurilor menajere periculose începând cu anul 2021

•

Asigurarea de capacităţi suplimentare pentru tratarea deşeurilor reciclabile
colectate separat - pe lângă stațiile de sortare existente la Galați și Tecuci este
necesară realizarea unei noi stații,

•

Asigurarea de capacităţi pentru tratarea biodeşeurilor din parcuri și grădini
colectate separat – pe lângă stațiile de compostare existente de la Galați și Tg.
Bujor (care trebuie să devină operațională) este realizarea unei noi stații de
compostare,

•

Asigurarea de capacități pentru tratarea biodeșeurilor menajere, similare și din
piețe colectate separat – este necesară realizarea unei instalații de digestie
anaerobă prevăzută a fi parte componentă a noii instalații TMB

•

Asigurarea de capacități pentru tratarea deșeurilor în amestec și stabilizarea din
punct de vedere biologic a acestora înaintea depozitării - construirea unei instalaţii
pentru tratarea mecano biologică cu diegstie anaerobă pentru tratarea deşeurilor
în amestec colectate din judeţ, a reziduurilor de la stațiile de la sortare și
compostare și începând cu anul 2027 va asigura tratarea biodeşeurilor menajere,
similare și din piețe colectate separat. Trepta de tratare mecanică va cuprinde
inclusiv o stație de sortare automată care va asigura extragerea fracțiilor reciclabile
din deșeurile în amestec.

•

Asigurarea de capacități suplimentare de depozitare - Construirea unui nou depozit
zonal, care să deservească întreg județul începând cu anul 2023,

•

Închiderea depozitului de deșeuri neconform de la Tecuci

•

Construirea a 3 stații de transfer care să asigure:
o

transferul deșeurilor reziduale rezultate de la MBT la noul depozit

o

transferul deșeurilor reciclabile la noua stație de sortare
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o

▪

o

transferul deșeurilor reziduale (și a biodeșeurilor începând cu anul 2027) la
instalația MBT

•

Asistență tehnică și supervizarea lucrărilor de construire,

•

Publicitate,

•

Chestuieli neprevăzute.

Valoarea totală a investițiilor pentru întreaga perioadă de planificare este de 101,694
milioane euro, fără TVA.
În anul 2023 costurile de operare și întreținere se estimează a se ridica la 19,85 milioane
euro. Costurile de operare și întreținere sunt, în medie, de 21,670 milioane euro pe
an.

Lista investițiilor prioritare
Descriere măsură

Investitii finantate prin POIM
(Grupa 1) - euro
Cost eligibil
POIM

Cost neeligibil
POIM

Investiții
finanțate de
operator, (Grupa
2) - euro

An
implementare

122.371

2021/existent

1.546.060

2021/existent

Colectare și transport deșeuri în amestec
Recipieți colectare

1.677.436

Autocompactoare
Colectare și transport deșeuri reciclabile
Recipieți colectare

2.483.348

335.049

2021/2019/
existent Galați
(parțial)

Autocompactoare

2.644.140

309.641

2021/2019/
existent Galați
(parțial)

45.093

2021

394.000

2021

435.400

2021

Colectare și transport deșeuri voluminoase
Recipieți colectare
Echipamente transport
Colectare și transport deșeuri menajere periculoase
Mașini specializate

Centre stocare temporară deșeuri voluminoase și menajere periculoase
Centre stocară temporară
(sumele se regasesc la ST
Tg. Bujor si Tecuci)

2021/ existent
(Galați)

Galați

1.477.376

2023

Tecuci

1.443.797

2021

Tg. Bujor

1.528.559

2021
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Stații de transfer

Descriere măsură

Investitii finantate prin POIM
(Grupa 1) - euro
Cost eligibil
POIM

Cost neeligibil
POIM

Investiții
finanțate de
operator, (Grupa
2) - euro

An
implementare

Stații sortare
Galați

existentă

Tecuci

existentă
(2019)

Valea Mărului

1.707.365

2021

Stații de compostare
Galați

existentă

Tg. Bujor

existenta
(2021)

Tecuci

2.165.695

2021

Tratare deșeuri în amestec și biodeșeuri
Instalație TMB cu digestie
anaerobă

32.880.810

500.000

2023

Depozitare
Existent. Pana
in anul 2023

Depozit Tirighina
Depozit Valea Mărului
Inchidere
neconform Tecuci

depozit

13.300.836
3.869.928

2021
2021

Proiectare

2.363.613

2022

Supervizare

1.648.133

2023

Asistență
tehnică
–
pregătire și management
proiect, inclusiv taxe si
contribuții legale

3.365.516

2023

429.461

2023

2.373.466

2023

Publicitate
Diverse și neprevăzute

Analiza economico-financiară
Analiza economică și financiară este realizată pe baza următoarelor documente:
Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu a Proiectelor de Investiții pentru perioada
2014-2020;
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•

•

Regulamentului UE 2015/207 al Comisiei din 20 ianuarie 2013 – Anexa III
Metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu;

•

Hotărârea 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 prezentată analiza financiară a investiţiei ce va fi inclusa în Master
Plan, analiza ce ia în considerare toate elementele relevante:
•

prognoza populației;

•

prognoza fluxurilor de deșeuri;

•

estimarea necesarului de investiri și reinvestiri;

•

prognoza costurilor de operare și întreținere;

•

prognoza veniturilor din valorificare subproduse.

Indicatorii determinați și utilizați în acesată analiză sunt: valoarea netă actualizată și
costul unitar actualizat (DPC). Valoarea netă actualizată (VAN) și Costul unitar actualizat
(DPC) au fost calculate separat pentru investiție și 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 și luând în considerare limitarea suportabilităţii, vor fi calculate nivelele
fezabile de tarif și vor fi estimate resursele financiare astfel generate.
Rezultatele analizei sunt prezentate în tabelul următor:
Valoare (EUR)

VAN investiție

104.330.667

VAN costuri O&M

349.532.356

VAN costuri de O&M nete

304.812.715

VAN total

409.143.382

DPC investiție

41,76

DPC costuri O&M

139,90

DPC costuri de O&M nete

122,00

DPC total

163,75
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Indicator

Analiza de suportabilitate
În secțiunea de analiză a suportabilității ne referim la suportabilitatatea autorităţilor locale
din perspectiva costurilor de investiţie și suportabilitatea consumatorilor din punctul de
vedere al costurilor operaţionale. Ideea din spatele evaluarii macro-suportabilităţii
realizată pe structura Master Plan-ului este aceea de a defini potențialul de finanţare la
nivel de judeţ pentru implementarea măsurilor de investiţii propuse.
Scopul analizei este acela de a estima contribuția potențială a diferitelor grupuri de
consumatori și de a estima investiţiile și costurile de operare ale SMID. Analiza a fost
realizată pentru grupuri diferite de consumatori (gospodării, intreprinderi, instituţii
publice) și zone (urbană, rurală), fiind bazată pe proiecţia evoluției populaţiei, pe cea a
venitului disponibil al gospodăriilor și pe proiecţia activităţii economice din sectoarele de
construcţie, comerţ, industrie și servicii la nivelul ariei de acoperire a Master Planului.
În determinarea suportabilității măsurilor propuse au fost utilizate date din surse oficiale,
de la Institutul național de Statistică și Comisia Națională de Prognoză. Acolo unde nu au
ptut fi găsite date oficiale la nivel județean, acestea au fost estimate pe baza datelor
disponibile la nivel național si regional.
În plus față de elementele și ipotezele folosite la analiza financiară, în acest capitol s-a
determinat nivelul veniturilor din tarifele viitoare, luând în considerare un prag de
suportabilitate de 1,8% din venitul mediu disponibil al gospodăriilor cu venituri reduse
(decila 1 de venit).
Indicatorii calculați pentru a ilustra capacitatea SMID de a genera venituri care să fie
folosite la finanțarea sau co-finanțarea programului de investiții pe termen lung sunt
următorii:
•

deficitul de finanțare (Funding Gap – FG);

•

indicatorul de macro-suportabilitate.

Deficitul de finanțare este calculat global, la nivelul SMID, prin aplicarea principiul
solidarității la nivelu întregului județ. Acest deficit de finanțare

de 88,33% arată că,

pentru a menține nivelul tarifelor la un nivel de suportabilitate de 1,8% din venitul mediu
disponibil al gospodăriilor cu venit scăzut, SMID Galați ar puteea să finanțeze doar 12%
din programul de investiții pe termen lung, restul de 88% ar trebui asigurat dintr-o sursă
de finanțare nerambursabilă, cum ar fi un grant sau o subvenție.
Indicatorul de macro-suportabilitate arată că veniturile SMID Galați vor reuși să acopere
doar aprox 49% din costuile totale ale sistemului. Ele vor reuși să acopere integral
costurile de operare și întreținere, însă, pentru a asigura o dezvoltare durabilă, este nevoie
ca o parte din investițiile din programul pe termen lung să fie finanțate prin subvenții sau

A fost analizată capacitatea de plată a populației județului Galați. Strategia de tarifare
ține cont de limitarea în ceea ce privește suportabilitatea tarifului. A fost propus un tarif
maxim suportabil plecând de la un procent de 1,8% din venitul mediu disponibil al unei
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granturi.

familii din decila 1 de venit (familie cu venituri reduse). Acest tarif, astfel determinat, nu
acoperă, în prima etapă costurile de operare și întreținere. Astfel, pentru perioada 2019
– 2024 s-a determinat un tarif care să acopere costurile de operare și întreținere și care
reprezintă 1,86% din venitul mediu disponibil al familiilor cu venituri reduse; tariful ajunge
să acopere costul total mediu actualizat (DPC) în anul 2040;
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În aceste condiții, pentru a fi sustenabil, proiectul are nevoie de o finanțare nerambursabilă,
deficitul de finanțare estimat fiind de 88,33%.
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CADRUL GENERAL

1.1

Contextul realizării proiectului
Aplicaţia de Finanţare pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor
municipale în judeţul Galaţi” (SMID Galaţi) a fost elaborată şi înaintată AM POS Mediu în
anul 2013 în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile disponibile prin programul
POS Mediu. Din motive instituţionale, legate de terenul aferent viitoarei staţii de tratare
mecano-biologică, aplicaţia nu a putut fi finalizată în termenul maxim prevăzut de
perioada de implementare a programului POS Mediu.
Prin urmare, având în vedere faptul că judeţul Galaţi nu a beneficiat de finanţare POS
precum şi ţinând cont de:
•

Prevederile Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM) – Axa Prioritară 3
Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al
resurselor, include obiectul specific ”Reducerea numărului depozitelor neconforme
și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România”,

•

Noile prevederi legislative în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor în speciale în
ceea ce priveşte ţintele de reciclare şi gestionarea deşeurilor municipale,

•

Publicarea Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor 2014-2025 în care sunt
specificate investiţiile necesar a se realiza la nivelul fiecărui judeţ, inclusiv pentru
judeţul Galaţi, pentru a asigura îndeplinirea prevederilor legislative pentru perioada
2018-2025,

•

Deficienţele sistemului actual de gestionare a deşeurilor în judeţul Galaţi.

Consiliul Judeţean Galaţi a demarat activitatea de revizuire a Aplicaţiei de Finanţare pentru
proiect în vederea obţinerii unei finanţări prin programul POIM.

Scop şi obiective
Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al
resurselor, prin prioritatea de investiții 6i - Investiții în sectorul deșeurilor, pentru a
îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de
investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe și Obiectivul Specific
(OS) 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire
pentru reciclare a deşeurilor în România vizează promovarea investițiilor în sectorul de
deșeuri în vederea conformării cu prevederile acquis-ului european şi a angajamentelor
asumate prin sectorul de mediu.
În ceea ce priveşte judeţul Galați, la proiectarea sistemului integrat de management al
deşeurilor au fost luate în considerare prevederile legale specifice, precum şi documentele
de planificare existente la nivel naţional şi judeţean. Noul sistem integrat va furniza servicii
mai bune şi va contribui la îmbunătăţirea calităţii mediului şi a sănătăţii populaţiei. În plus,
costurile aferente funcţionării întregului sistem integrat de management al deşeurilor
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1.2

trebuie să fie suportabile pentru populaţia judeţului atât din mediul urban cât şi din cel
rural.
Obiectivele privind gestionarea deșeurilor municipale în judeţul Galaţi s-au stabilit pe baza
următoarelor considerente:
• Prevederilor legislative europene și naționale în vigoare;
• Prevederilor Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor 2014-2025;
• Prevederilor Pachetului Economiei Circulare, publicat de către Comisia Europeana
în decembrie 20151;
• Principalelor probleme identificate în gestionarea actuală a deşeurilor municipale;
• Termenului de implementare a prezentului proiect.
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Principalele obiective în domeniul gestionării deşeurilor la nivelul judeţului Galați sunt
următoarele:
• Conectarea populației la servicii de salubrizare, atât în mediul urban cât și în mediul
rural, în proprție de 100%;
• Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei
de gestionare a deșeurilor;
• Reducerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile municipale;
• Interzicerea la depozitare a deșeurilor municipale colectate separat;
• Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare;
• Depozitarea deșeurilor numai în depozite conforme;
• Colectarea separată și tratarea corespunzătoare a deșeurilor periculoase
menajere;
• Colectarea separată, pregătirea pentru reutilizare sau, după caz, tratarea
corespunzătoare a deșeurilor voluminoase;
• Încurajarea utilizării în agricultură a materialelor rezultate de la tratarea
biodeșeurilor (compostare);
• Creșterea capacității instituționale a autorităților locale și a asociațiatiei de
dezvoltare intercomunitară din domeniul deșeurilor;
• Analizarea posibilității existenței unui mecanism unic de plată a serviciului de
salubrizare;
• Utilizarea sumelor colectate în urma aplicării instrumentelor economice din
domeniul deșeurilor exclusiv pentru proiecte în domeniul deșeurilor.

1

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm, accesată în martie 2017
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Părți implicate în proiect
Principalele entități implicate în implementarea proiectului ”Sistem de Management
Integrat al Deșeurilor în Județul Galați” sunt:
•

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ECOSERV înfiinţată în anul 2011, fiind
înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 31/21.02.2012. În prezent
toate unitățile administrative-teritoriale din județul Galați fac parte din ADI
ECOSERV.

•

Consiliul Judeţean Galaţi beneficiarul direct al investiţiilor şi membru ADI,

•

Unitatea de Implementare a Proiectului înființată în baza Hotărârii Consiliului
Județean nr. 41/04.02.2013 facând parte din Serviciul licitații, monitorizare a
serviciilor comunitare de utilitate publică și unitate de implementare proiecte si
modificata prin HCL ........

Atribuţiile celor trei entităţi implicate în implementarea proiectului de gestionarea
deşeurilor sunt prezentate succint în Secţiunea 11 a Studiului de Fezabilitate iar informaţii
detaliate de regăsesc în în Volumul IV.1 Raport Instituţional a Aplicaţiei de Finanţare.

De asemenea, în implementarea proiectului sunt implicate:
•

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură
Mare (AM POIM) organizată ca structură în subordinea Ministerului Fondurilor
Europene. AM POIM are numeroase atribuții, dintre care amintim:
o

elaborează ghidurile solicitantului, în vederea selectării operaţiunilor din
cadrul programului operaţional gestionat;

o

asigură monitorizarea implementării POIM;

o

asigură monitorizarea implementării proiectelor finanţate în cadrul POIM;

o

verifică îndeplinirea condiţiilor pentru plata prefinanţării către beneficiari,
autorizează şi efectuează plata acesteia, după caz, şi, ulterior, asigură
recuperarea prefinanţării;

o

elaborează şi încheie contracte de finanţare cu beneficiarii proiectelor
aprobate, prin care se asigură de respectarea condiţiilor specifice referitoare
la implementarea proiectului, în conformitate cu regulamentele UE
aplicabile şi cu legislaţia naţională în vigoare;

o

autorizează cheltuielile declarate de către beneficiar, efectuează, după caz,
plăţile către beneficiar, în urma verificărilor efectuate în conformitate cu
prevederile regulamentelor CE și UE, şi elaborează şi transmite autorităţii
de certificare declaraţii de cheltuieli;
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1.3

Autoritatea de management şi ANAP cooperează continuu în vederea identificării
riscurilor de încălcare a prevederilor legale în materia achiziţiilor publice şi în
vederea elaborării de instrucţiuni şi recomandări pentru o mai bună îndrumare a
autorităţilor

contractante

care

beneficiază

de

finanţare

din

instrumentele

structurale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
•

JASPERS este un parteneriat de asistență tehnică cu Comisia Europenaă. Acesta
oferă consultanță independentă țărilor beneficiare pentru a le ajuta să pregătească
proiecte majore de înaltă calitate, care urmează să fie cofinanțate din două fonduri
structurale și din investiții ale UE.

Agenția pentru Protecția Mediului Galați este responsbilă cu emiterea Acordului de
Mediu prin care vor fi stabilite condițiile și, după caz, măsurile pentru protecția mediului,
care trebuie respectate în cadrul acestui proiect.

Structura Master Planului
Structura Master Planului corespunde etapelor din procesul de planificare si include
urmatoarele capitole:
Capitolul 1 Introducere – prezentarea cadrului general al proiectului, a obiectivelor şi a
modului de abordare;
Capitolul 2 Analiza situatiei existente – acest capitol cuprinde informatii privind
situatia socio-economica a judetului, sistemul existent de gestionare a deşeurilor in judet,
tarife şi costuri privind gestionarea deseurilor, precum şi descrierea proiectelor existente
in judeţ privind gestionarea deseurilor;
Capitolul 3 Proiecţia – sunt prezentate informații privind proiectia socio-economică,
proiecția privind generarea deşeurilor municipale, a compozitiei, precum şi proiecția
privind generarea principalelor fluxuri de deşeuri pentru întreaga perioada de planificare;
Capitolul 4 Obiective şi tinte nationale şi judetene – sunt prezentate principalele
obiective şi tinte prevazute de documentele de planificare din sectorul gestionarii
deşeurilor existente la nivel national precum şi obiectivele şi tintele stabilite pentru judetul
Galați;
Capitolul 5 Analiza optiunilor – sunt prezentate şi analizate principalele tehnici
existente pentru colectarea, transportul, tratarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor
municipale şi este stabilita alternativa propusa pentru judet;
Capitolul 6 Planul de investiţii 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 din punct de vedere
institutional;
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Capitolul 7 Analiza economico-financiara – va prezenta in detaliu costurile
investitionale, de operare si intretinere, precum si veniturile;
Capitolul 8 Analiza suportabilitaţii – 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 judeţului, in sectorul gestionarii deseurilor,
nivelul de detaliu al Master Planului este optimizat şi corelat in funcţie de acest scop, intro maniera clara şi simpla.
In anexe sunt prezentate harţi, precum şi date detaliate atat in ceea ce priveşte situaţia
existenta, cat şi proiecţia anuala pentru intreaga perioada de planificare.

2.1

SITUAȚIA EXISTENTĂ
Aria Master Planului
Judeţul Galați, este situat în estul României, la confluenţa Prutului cu Dunărea,
învecinânduse în partea de nord cu judeţul Vaslui şi judeţul Vrancea, spre sud cu judeţul
Brăila şi judeţul Tulcea, la est cu Republica Moldova iar la vest cu judeţul Vrancea.

Zona MP
Figura
2-1:Împărţirea
teritorial
administrativă a României pe judeţe

Așezare: Județul Galati face parte din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est (împreună cu
județele Vrancea, Buzău, Brăila, Constanța și Tulcea).
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2

Relieful: Zona de dealuri joase, câmpie și luncă a Prutului, a Siretului și a Dunării.

Figura
Galaţi

2-2:

Harta

judeţului

Administrativ
Judeţul Galaţi, cu o suprafaţã de 4.466 km 2, reprezentând 1,9% din suprafaţa României,
se înscrie în aria judeţelor pericarpatice, dunărene, fiind situat relativ aproape de Marea
Neagră.
Judeţul Galaţi cuprinde 65 de unităţi administrativ teritoriale din care:
2 municipii: Galati and Tecuci,

•

2 oraşe: Tg. Bujor and Beresti,

•

61 comune şi 180 sate.

Condiții climatice
Dat fiind faptul că județul Galați reprezintă o poartă spre nord-est și spre sud-vest, el se
găsește sub influența maselor de aer continental estice și mai putin sudice, lipsind aproape
cu totul influența aerului vestic care este oprit de paravanul munților Carpați.
Temperatura medie anuală, calculată pe o perioadă de 70 de ani, este de 10 grade C.
Temperatura medie în timpul verii este de 21,3 grade C. În timpul iernii, deasupra
județului Galați vin din nord și nord-est mase de aer rece care produc scăderi de
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•

temperatură care oscilează între 0,2 grade C -3 grade C. Temperatura medie lunară este
mai scăzută în ianuarie când are valori de -3 grade C -4 grade C. Temperatura medie a
lunii iulie este de 21,7 grade C. Cea mai mare temperatură înregistrată a fost atinsă în
august 1904 când termometrele arătau 39,4 grade Celsius, iar minima a fost atinsă 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.
Repartiția anuală a precipitațiilor este neuniformă, cele mai mari cantități de apă cad în
anotimpul de vară, sub formă de averse.
Vântul predominant este Crivățul, care reprezintă 29% din frecvența anuală a vânturilor.
Al doilea vânt predominant este Austrul, cel din sud, cu o frecvență de 16%, bate mai
mult vara și este destul de uscat. Pe teritoriul județului mai bate un vânt mai puțin
cunoscut care aduce ploi și se numește Băltărețul. Mai puțin cunoscut este Coșava. Clima,
așa cum rezultă din cele prezentate, este temperat-continentală.

Date climatice pentru Galați, Romania (1961–1990)
Luna

Ian

Feb

Mar

Apr

Mai

Iun

Iul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Anu

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

4.0

10.8

16.6

20.2

22.0

21.4

17.2

11.1

5.3

0.2

10,5

Minima medie

−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

−26.5

(−19,

−17.2

−5.2

−0.1

3.8

7.3

6.2

−1.5

−6.8

−17.

−20.

−28

4

7

al
Maxima medie
°C

°C
Minima istorică
°C

5)

Precipitații 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

10.4

7.0

40,7

5

6

5

6

7

8

6

5

4

4

5

5

66

77.0

87.2

142.0

193.7

255.0

286.9

306.3

296.

233.

187.1

86.0

64.7

2.21

9

7

(4.09
Nr. de zile cu
precipitații (≥ 1.0
mm)
Ore însorite

6,5
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Peisaj și topografie
Judeţul Galaţi este situat în exteriorul arcului carpatic şi ocupă zona de întrepătrundere a
marginilor provinciilor fizico-geografice est-europeană, sud-europeană şi în parte, centraleuropeană, ceea ce se reflectă atât în condiţiile climaterice, în învelişul vegetal şi de soluri,
cât şi în structura geologică. Relieful oferă o privelişte cu înălţimi domolite, cuprinse între
310 m în nord şi 5—10 m la sud şi se caracterizează prin aria de contact între dealurile
cele mai sudice ale Podişului Moldovei, Câmpia Românǎ şi Podişul Dobrogean. La nivelul
judeţului Galaţi nu se întâlnesc formaţiuni muntoase.

Figura
2-3:
Principalele
unităţi
de relief din spaţiul
hidrografic Prut –
Bârlad (Sursa PMB
Apa Prut-Barlad)

Zona studiată

Pagina 33

2.2.1

Master Plan Sistem de Management Integrat al deseurilor în județul Galați

Teritoriul judeţului Galaţi în sine prezintă un relief tabular cu o fragmentare mai accentuată
în nord şi mai slabă în sud, distingându-se după altitudine, poziţie şi particularităţi de
relief, cinci unităţi geomorfologice: Podişul Covurluiului, Câmpia Tecuciului, Câmpia
Covurluiului, Lunca Siretului Inferior şi Lunca Prutului de Jos.

Geologie-hidrologie
Formaţiunile geologice vechi sunt prea puţin importante din punct de vedere al resurselor
minerale. Au fost identificate şi se exploatează hidrocarburi - ţiţei şi gaze naturale în zonele
Schela - Independenţa, Munteni - Berheci şi Brateş. Formaţiunile geologice tinere şi în
special cuaternare, constituite din argile comune, nisipuri, pietrişuri - exploatate la Galaţi,
Tecuci, Braniştea şi din albia minoră a râului Prut, au deosebită importanţã pentru
industria materialelor de construcţii.
În judeţul Galaţi sunt întâlnite soluri cernoziomice ciocolatiu şi castaniu cu profil normal
sau cernoziomuri degradate, cu profil de la moderat până la puternic erodat, soluri
coluviale sau aluviale de pantă şi de vale, precum şi regosoluri şi psamoregosoluri.
În partea de sud a câmpiei Covurluiului se întâlneşte cernoziomul carbonatic format în
partea cea mai uscată a stepei pe pajişti xerofile cu graminee. Acest subtip de cernoziom
mai este cunoscut sub numele de cernoziom castaniu deschis sau cernoziom ciocolatiu
carbonatat. În podişul Covurlui ca şi în câmpia Covurluiului apare pe depozitele loessoide
cernoziomul levigat. Un alt subtip de cernoziom este cel freatic - umed sau cernoziomul
de fâneaţă, care se formează pe reliefuri joase.
Regimul hidric al acestor soluri este favorabil culturii viţei de vie pentru că are un sistem
de rădăcini radiculare profunde, cu ajutorul cărora poate folosi apa din stratul acvifer.
Solurile cenuşii de pădure şi brune cenuşii se întâlnesc în partea ele est a zonei nisipoase
Hanu Conachi - Tecuci şi pe alocuri, în comunele Bălăbăneşti şi Nărteşti, din nordul
judeţului, unde umiditatea este mai bogată. Vegetaţia specifică acestor soluri este pădurea
de stejar, de tei, frasin şi carpen. Solurile brune cenuşii sunt favorabile pentru cultura
plantelor tehnice, cerealelor, pomilor fructiferi şi viţei de vie. In ceea ce priveşte
legumicultura, lunca Siretului şi a Prutului prezintă condiţii favorabile, datorită solurilor
aluvionare.
Tipurile de sol caracteristice judeţului Galaţi sunt următoarele:
Nr crt

Tipuri de sol

Suprafata (ha)

Procentual(%)

1

Protisoluri

78654,97

21,48

2

Cernisoluri

260778,76

71,23

3

Hidrisoluri

7756,10

2,12
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Nr crt

Tipuri de sol

Suprafata (ha)

Procentual(%)

4

Luvisoluri

148,38

0,04

5

Antrisoluri

18769,81

5,12

6

Salsodisoluri

3,00

0,001

7

Total

366111,02

100

Sursa: Oficiul Judeţean pentru Studii pedologice şi Agrochimice Galaţi (RAPORT JUDETEAN PRIVIND
STAREA MEDIULUI - GALAŢI 2017)

Zona
studiată

Figura 2-4: Harta geologica a Romaniei

Din studiile existente în cadrul Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice Galați, rezultă
că terenurile cu cele mai bune clase de calitate sunt situate în Câmpia Covurluiului și
Câmpia Tecuciului, în zona colinară solurile sunt mai slabe din punct de vedere calitativ
fiind influențate de procese geomorfologice actuale reprezentate de diverse forme de
eroziune și alunecări. Pe anumite suprafețe din lunci, solurile sunt depunctate ca urmare
a inundațiilor, prezenței texturilor contrastante, de procese de hidromorfism și salinizare.
Sursa: Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Galaţi (RAPORT JUDETEAN PRIVIND
STAREA MEDIULUI - 2017 Galati)
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Astfel, majoritatea tipurilor de sol au roca mamă pe loess, mai puţin pe argile şi marne.
Textura variază de la o grupă de sol la alta. La cele mai multe predomină textura nisipoasă
şi mai puţin argiloasă. De asemenea, structura se schimbă de la un orizont la altul, lipsind
cu totul la nisipurile consolidate din zona comunelor Barcea, Umbrăreşti, Drăgăneşti,
Munteni şi Matca.

Modul de utilizare a terenului în spaţiul hidrografic Prut – Bârlad este influenţat atât de
condiţiile fizico-geografice, cât şi de factorii antropici.

Zona
studiată

Hidrografie și hidrogeologie
Judeţul Galaţi se află poziţionat la confluența dintre fluviul Dunărea, râurile Prut și Siret,
care fac parte din bazine hidrografice diferite. Ca urmare, calitatea apei este monitorizată
de Administraţia bazinală de apă Prut-Bârlad Iaşi, Administraţia bazinală de apă SiretBacău și Administraţia bazinală de apă Dobrogea Litoral Constanța. (sursa: RAPORT
JUDETEAN PRIVIND STAREA MEDIULUI - GALAŢI 2017)
Ape de suprafata
Apele de suprafaţă ale judeţului Galaţi sunt reprezentate de râuri şi lacuri, în principal
fluviul Dunărea, râul Prut, Siret, Barlad.
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Zona
studiată

Figura 2-5: Districtul Hidrografic al Fluviului Dunărea - Resursele de apă ale judeţului
Galaţi
(sursa: PLANUL DE MANAGEMENT ACTUALIZAT AL FLUVIULUI DUNĂREA, DELTEI DUNĂRII, SPAȚIULUI
HIDROGRAFIC DOBROGEA ȘI APELOR COSTIERE)

Lacuri
Principalele lacuri din judetul Galati sunt reprezentate de:
Lacul Brateş Legătura dintre lacul Brateş şi râul Prut se face prin Valea Ghimia. Cuveta
lacustră este împărţită de pintenul de la Şiviţa în două bazine: Brateşul de sus şi Brateşul
de jos. Este exploatat piscicol, astăzi mai are 2.120 ha, din cele 7.800 ha. Amenajarea
lacului a început în anul 1948 prin construirea unui dig principal spre Prut şi a unui dig de
centură. Incinta îndiguită a Brateşului de sus este drenată de un canal cu funcţiune de
desecare, orientat pe fosta vale a pârâului Chineja care deversează apele printr-un
stăvilar, în luciul de apă existent astăzi.
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Cea mai mare din bălţile naturale din Lunca Prutului este Maţa - Rădeanu, în nord, cu o
suprafaţă de 605 ha. Pe măsură ce cursul râului coboară spre vărsarea în Dunăre, pe o
distanţă de vreo 60 km se găsesc Balta Pochina (75 ha), Balta Sovârca (223 ha), Balta
Maicăş (43 ha), Lacul Vlădeşti (324 ha), Lacul Brăneşti (23 ha) şi Balta Vlăşcuţa (49 ha).

Master Plan Sistem de Management Integrat al deseurilor în județul Galați

Zona
studiată

Figura 2-6: Tipologia lacurilor
(sursa: Planul național de management actualizat aferent porțiunii din bazinul hidrografic
internațional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României)

Apele subterane
Apele subterane ale judeţului Galaţi sunt asigurate de apele freatice în apele de adâncime,
în cadrul celor trei bazine hidrografice ce se întâlnesc pe teritoriul judeţului Galaţi: Dunăre,
Prut şi Bârlad.
Apele subterane din bazinul hidrografic al râului Prut – Bârlad sunt cantonate în depozite
porospermeabile de vârstă cuaternară şi terţiară dispuse peste formaţiuni mai vechi
cretacice, siluriene şi chiar presiluriene, situate la diverse adâncimi, care datorită
condiţiilor climatice şi de strat au în general debite reduse şi conţinut ridicat de săruri.
(sursa: RAPORT JUDETEAN PRIVIND STAREA MEDIULUI GALAŢI 2017)

Pe teritoriul ABA Prut - Bârlad au fost identificate, delimitate şi descrise un număr de 7
corpuri de apă subterană (Bretotean et al. 2006), dintre care un corp de apă subterană
este transfrontalier cu Republica Moldova (Bretotean et al. 2006).
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Delimitarea corpurile de apă subterană atribuite Administraţiei Bazinale de Apă Prut Bârlad

Zona studiată, după cum este evidenţiat în figura de mai jos, aparţine celor trei copuri de
apa subterana si anume:
•
•
•

ROPR03 Lunca râului Bârlad
ROPR04 Câmpia Tecuciului
ROPR06 Câmpia Covurlui

Zona
studiată

Figura 2-7: Delimitarea corpurile de apă subterană atribuite Administraţiei Bazinale de
Apă Prut – Bârlad (sursa: PMB – Prut-Barlad)

Arii naturale protejate
Pentru asigurarea măsurilor speciale de protecţie şi conservare „in situ” a bunurilor
patrimoniului natural a fost instituit un regim diferenţiat de protecţie, conservare şi
utilizare, potrivit următoarelor categorii de arii naturale protejate:
a)

de interes naţional, desemnate pe baza criteriilor IUCN, cu câteva excepții fiind

integral incluse în rețeaua Natura 2000, din care în judeţul Galaţi:
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•

17 rezervaţii naturale;

•

1 parc natural.

b) de interes comunitar sau situri Natura 2000: situri de importanţă comunitară, arii
speciale de conservare, arii de protecţie specială avifaunistică, desemnate conform
obligaţiilor ce decurg din Tratatul de Aderare, şi anume:
•

5 de arii de protecţie specială avifaunistică, ce ocupă 12,85% din suprafaţa
judeţului Galaţi;

•

14 de situri de importanţă comunitară, ce ocupă 4,97% din suprafaţa judeţului
Galaţi.

Suprafaţa totală la nivelul judeţului Galaţi ocupată de ariile naturale de interes naţional
este de 110,52 km2.

Figura 2-8: Reţeaua de arii
naturale

protejate

de

la
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nivelul judeţului Galaţi
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Riscuri naturale

Judeţul Galati este supus următoarelor categorii de potenţiali factori de risc natural, cu
consecinţe însemnate pentru populaţie2:
•

inundaţii;

•

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 şi 11-14 octombrie ca urmare a precipitaţiilor abundente, scurgerilor de ape pluviale,
revărsare râuri

Siret, Suhu, Zeletin şi refulare canalizări. Au fost afectate 3 localităţi

urbane, respectiv Tecuci, Bereşti, 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 obţinute de la gestionarii fondurilor forestiere de pe teritoriul judeţului Galaţi,
in anul 2017 nu a fost afectata de incendii suprafaţa forestieră.

Tabel 2-1: Suprafaţa forestieră afectată de incendii in judetul Bacau
Factor de afectare a

Suprafata afectata (ha)

pădurilor
Incendii

2012

2013

2014

2015

2016

2017

22

8

2

38

5

0

Sursa: RAPORT JUDETEAN PRIVIND STAREA MEDIULUI GALAŢI 2017

Sursa: Planul de analiză şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul judeţului Galati, aprobat prin
Hotărârea CJ Galati nr. 277 din 27.03..2013
2
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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 încadrează în zona de intensitate seismică 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
Căi de acces
Principalele căi de acces în judeţul Galaţi sunt:
•

Rutiere - DN24(E581) Marasesti (VN) - Tecuci - Barlad (VS), DN25 Tecuci
- Galati; DN26 Galati - Murgeni (VS); DN2B Galati - Braila Buzau; Feroviare -Galati - Beresti - Barlad (VS); Tecuci - Marasesti;
Tecuci - Faurei (IL);

•

Aeroport-județul Galați nu este deservit de aeroport;

•

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

•

Puncte vamale la frontiera cu Bulgaria: Giurgiulesti, Oancea

Transporturi 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.

•

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

•

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

Transporturi feroviare
Judetul Galati pentru executarea transporturilor feroviare dispune de 288 km linii de cale

Master Plan Sistem de Management Integrat al deseurilor în județul Galați

Pagina 42

Drumuri importante sunt:

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.

Transporturile 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.

Transport aerian
Județul Galați nu dispune de aeroport.

Telecomunicații

În cadrul judeţului Galaţi, Municipiul Galaţi reprezintă un important nod în reţeaua
naţionalǎ şi internaţionalǎ de telecomunicaţii, având de asemenea un rol regional în
reţeaua de telecomunicaţii din fibre optice. Municipiile şi oraşele judeţului sunt conectate
prin intermediul magistralei de fibră optică, pe traseele Galaţi-Tecuci-Bârlad şi GalaţiTârgu Bujor-Bereşti. Toate localităţile judeţului beneficiază de reţea de telefonie fixă şi
au acoperire cu reţele de telefonie mobilă. Municipiul Galaţi este deservit de 5 centrale
telefonice, din care trei sunt digitale, dar şi alte localităţi, ca Tecuci, Nicoreşti sau Lieşti
beneficiază de centrale telefonice digitale.
Deasemenea toate localităţile au acces la televiziune prin cablu şi acoperire pentru
reţeaua de telefonie mobilă. Dupa liberalizarea pieţei de comunicaţii din România,
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numărul furnizorilor acestor servicii a crescut semnificativ, oferindu-se astfel alternative
concrete, mai ales în condiţiile în care, în ultimii ani, importanţa telefoniei fixe a scǎzut
simţitor ca urmare a dezvoltǎrii telefoniei mobile, în special în zonele rurale unde reţeaua
de telefonie fixă nu este foarte extinsă.
Cele mai importante companii care activează 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 lângă aceste
societăţi (cu sediul social în Galaţi), în domeniul telecomunicaţiilor îşi mai desfăşoară
activitatea, prin puncte de lucru sau agenţii, şi operatorii naţionali de telefonie fixă,
mobilă și de servicii de date, precum Telekom, RDS-RCS, UPC, ORANGE, VODAFONE.

Energia
Judeţul Galati nu face parte dintre judeţele producătoare importante de energie electrică.
În prezent, principalele surse de energie electrică aflate pe teritoriul judeţului sunt SC
Electrocentrale şi un număr de instalaţii eoliene racordate la Sistemul Energetic Naţional.
SC Electrocentrale CET Galaţi este amplasată pe platforma industrială a Combinatului
Siderurgic din Galaţi şi aparţine societăţii Termoelectrica SA. CET Galaţi asigură
alimentarea cu energie electrică şi termică a consumatorilor industriali de pe platforma
siderurgică şi a consumatorilor urbani din municipiul Galaţi. Centrala, pusă în funcţiune
în anul 1969, are o putere instalată de 535 MW şi se alimentează cu gaze naturale (peste
90% din totalul energiei primare consumate) prin reţeaua de distribuţie a SC Distrigaz
Sud SA, restul de combustibil fiind păcură, gaze de furnal preluate din procesul tehnologic
al combinatului pe platforma căruia este amplasată.
Din energia primară consumată, CET Galaţi produce circa 60% energie finală din care
circa 35% este căldură vândută sistemului de alimentare centralizată cu căldură a
consumatorilor urbani din municipiu (reţelele de transport şi distribuţie a agentului termic
prin intermediul punctelor termice), 25% este electricitate vândută Sistemului Energetic
Naţional, iar restul reprezintă pierderi tehnologice.
Jumătate din energia electrică produsă de CET Galaţi în anul 2008 a fost produsă în
cogenerare şi a fost vândută pe piaţa de energie electrică fiind livrată în SEN astfel:
•

Energie electrică produsă: 843454 MWh

•

Energie electrică vândută : 731163 MWh

În prezent, pe teritoriul judeţului Galaţi, sunt în curs de racordare la reţelele electrice un
număr de instalaţii eoliene cu o putere totală de circa 720 MW, repartizate astfel:
•

Staţia Smârdan 400/110 kV - 345 MW

•

Staţia Vânători 110/20kV

•

Folteşti 110/20kV

•

Bujoru 110/20kV

- 84,65 MW

- 10,8 MW
- 14 MW

Master Plan Sistem de Management Integrat al deseurilor în județul Galați

Pagina 44

2.3.3

•

Bereşti 20 kV

- 31 MW Staţia

•

Lieşti 110/20kV

•

CHE Movileni

•

Tecuci Est 110/20kV

•

Cudalbi 110/20kV - 90 MW

- 80 MW
- 34 MW
- 30 MW

Reţele de transport a energiei electrice
Teritoriul judeţului Galaţi este străbătut de reţele de transport a energiei electrice care
aparţin SC TRANSELECTRICA SA., acestea fiind:
•

Linii electrice aeriene: LEA 400 KV - Gutinaş – Smârdan

- Isaccea – Smardan

- Smârdan - Lacu Sărat LEA 220 KV - Gutinaş – Focşani Vest – Barboşi
– Fileşti
•

- Barboşi

- Barboşi – Lacu Sărat

Staţii electrice:

- Smârdan - 400/110 kV - Barboşi - 220/110 kV - Fileşti - 220

kV/110kV
Reţelele de transport sunt în stare bună, întrucât în ultimii ani, Transelectrica a executat
lucrări de modernizare a acestora, deasemenea sunt în derulare proiecte de modernizare
şi reabilitare a staţiilor electrice Smârdan, Barboşi şi Fileşti.

Distribuţia energiei electrice
Principalele instalaţii electrice de distribuţie prin care energia electrică este preluată de la
Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Galaţi (SDEE) sunt linii electrice aeriene şi
subterane de medie şi joasă tensiune, staţii electrice şi posturi de transformare.
Pe teritoriul judeţului Galaţi nu există localităţi neelectrificate, dar în aproape toate
localităţile, inclusiv în cele două municipii şi cele două oraşe sunt necesare extinderi cu
266 km de reţele de joasă tensiune pentru mai mult de 15300 de gospodării.
Energie electrică - iluminat public
Alimentarea cu energie electrică se face din Sistemul Energetic Național prin intermediul
stațiilor de sistem Smârdan (400/220 kV) și Bărboși (220/110 kV). La barele de 110 kV
ale acestor stații se racordează 6 stații de 110 kV aferente municipiului Galați. Compania
care se ocupă cu distribuția energiei electrice în Municipiul Galați este S.C. ELECTRICA
FURNIZARE S.A. - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Galaţi.

Rețele de apă și apă uzată
În prezent, oraşul Galaţi este alimentat din două surse de apă: sursa de suprafaţă şi sursa
subterană.
Dunărea constituie sursa de apă brută de suprafață. Apa din sursa de suprafața este
tratată în cadrul Uzinei de apă nr. 2 Țiglina. Capacitatea nominală proiectată a stației
este de 800 – 1000 l/s sau 31.500.000 mc/an și a fost pusă în funcțiune în anul 1995.
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Sursa de apă brută de adâncime este reprezentată de două fronturi de captare: SalciaLiesti si Vadu-Roșca. Captarea Vadu-Roșca a fost construita în anul 1969, cu o capacitate
maximă proiectată de 1000 l/s sau 31.500.000 mc/an. In anul 1980 a fost pus în funcțiune
frontul de captare Salcia-Liești, cu o capacitate maximă proiectata de 1000 l/s sau
31.500.000 mc/an.
Retele de apa
Reţeaua de distribuţie a apei în municipiul Galați are o lungime totală de 572 km.
Aproximativ 57% din totalul retelei are o vechime de peste 30 ani, 17,6% cu vechimea
între 10 - 30 ani și doar 25,4% are o vechime de 10 ani. Conductele de apă potabilă în
municipiul Galați au fost reabilitate pe o lungime de 78,37 km. Totodată, rețeaua de apă
potabilă a fost reconfigurată prin executarea a 5,4 km de rețea și montarea/reabilitarea a
40 vane (12 noi și 28 inlocuite).
In restul județului, în zona deservită de Apa Canal SA Galați rețeaua de alimentare cu apă,
inclusiv bransamente, se întinde pe circa 871,36 km, pe teritoriul municipiului Tecuci,
orașelor Târgu Bujor și Berești, comunelor Barcea, Berești Meria, Cavadinești, Cosmești,
Ivești, Liești, Movileni, Pechea, Șendreni, Slobozia Conachi, Smârdan și 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 canalizare. Cu exceptia orasului Galati (rata de conectare de 97%) ratele de
conectare sunt foarte scazute, intre 0% si 48%. In prezent exista in judetul Galati 4 statii
de epurare.

Județul Galați va beneficia de fonduri POIM pentru modernizarea și extinderea sistemelor
de apă și apă uzată.

2.4

Date socio-economice

2.4.1

Date demografice

Mai mult, în perioada 2000-2011, populația totală a scăzut de la 22,5 milioane la 20,1
milioane. Scăderea demografică din ultimii ani a fost determinată atât de sporul natural
negativ, cât și de soldul negativ al migrației externe. Valorile negative ale sporului natural,
conjugate cu cele ale soldului migrației externe, au făcut ca populația țării să se diminueze,
în perioada 1992-2011. Structura pe vârste a populației poartă amprenta specifică unui
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Evoluția demografică recentă din România a fost puternic marcată de procesul de
transformare socială și economică datorat schimbărilor politice de la începutul anilor 1990.
Conform datelor statistice cu privire la populație, pe baza recensămintelor efectuate,
populația României a atins în anul 1992 nivelul maxim, urmând o descreștere în anii
următori.

proces de îmbătrânire demografică, marcat, în principal, de scăderea natalității, care a
determinat reducerea absolută și relativă a populației tinere și de creșterea ponderii
populației vârstnice.
Conform datelor oficiale publicate de INS, la 1 ianuarie 2017 populația rezidentă a
României a fost mai mică, respectiv 19.644.350 persoane, în scădere cu 0,59 % față de
1 ianuarie 2016. Cauza principală a acestei scăderi o reprezintă în principal migrația
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-line).
Evoluția populației județului Galați a urmat același trend descedent. La recensământul din
2011 populația stabilă a județului Galați era de 536.167 persoane. Aceasta a scăzut la
514.429 persoane în 2017 (sursa Institutul National de Statistica), adică aproximativ cu
4% fata de 2011.
Graficul următor arata evoluția populației rezidente a județului Galați în perioada 2011 –
2017.
Figura 2-9 Evolutia populației judetului Galați, perioada 2011 – 2017
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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 populaţiei este de 120,0 locuitori/km2.
Numărul de gospodării ca și numărul mediu de persoane pe gospodărie a fost calculat la
Recensământul populației din 2011 si este prezentat in tabelul următor.

Tabel 2-2: Numărul de gospodării

Jud. Galati

Numar gospodarii

Total

Urban

202.088

117.832

Nr mediu pers/
gospoarie
Rural
84.256

Total
2,63

Urban
2,46
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Cf.
recensamant
2011

Romania

7.086.384

3.915.345

3.171.049

2,66

2,53

2,83

Sursa: INS, Recensământul populației și locuințelor 2011

Pentru județul Galați, numărul mediu de persoane per gospodărie, pentru gospodăria
medie, luat în calcul în toate analizele și în determinarea tarifelor, este de 2,63 persoane,
respectiv 2,9 persoane pentru gospodăria din decila 1 de venit (veniturile cele mai
scăzute).

Date economice
Judeţul Galati se află situat pe unul din primele locuri în ceea ce priveşte contribuţia sa la
formarea bugetului naţional, dispune de un patrimoniu agricol divers – agricultură mare,
viticultură, legumicultură şi zootehnie, iar industria judeţului este bine reprezentată în
ansamblul economiei româneşti unde Galaţiul este prioritar în domeniile: siderurgic,
construcţii navale, industrie alimentară. Județul Galați este al doilea județ al regiunii SudEst, din punct de vedere al dezvoltării economice, după județul Constanța.
Tabelul următor prezintă principalii indicatori macro-economici la nivel național, regional
și al județului Galați.
Tabel 2-3: Principalii indicatori macro-economici la nivel național, regional si județean
Indicator
PIB
(milioane
lei, in
preturi
curente)
PIB/capita
(euro)

2014

2015

2016

2017

Romania

667.577

712.832

762.342

858.333

Regiunea Sud
Est

75.554

79.745

81.427

90.865

12.740

13.811

13.396

14.690

Regiunea Sud
Est

6796

7216

7374

8170

Judetul Galati

5446

5941

5768

6289

Judetul Galati

Sursa: INS, CNP – Prognoza in profil teritorial mai 2018(anul 2017 – estimări)

Conform celor mai recente publicaţii ale Comisiei Naţionale de Prognoză, indicatorii
macroeconomici, atât la nivel naţional, cât şi regional şi la nivelul judetului Galati au avut
o evolutie ascendentă:

Tabel 2-4: Evoluția pricipalilor indicatori macro-economici in perioada 2014 - 2017
Indicator
Creștere reală PIB- național

2014

2015

2016

2017

3,00%

3,80%

4,80%

6,10%
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Indicator

2014

2015

2016

2017

Creștere reală PIB - Regiunea
Sud Est

2,90%

2,60%

4,20%

4,30%

Creșterea reală PIB
Galați

2,30%

5,30%

3,20%

4,70%

Rata inflatiei (lei)

1,07%

-0,59%

-1,55%

1,34%

Cursul de schimb leu/euro

4,4446

4,445

4,49

4,56

- județ

Sursa: INS, CNP – Prognoza in profil teritorial mai 2018 (anul 2017 – estimări)

După cum se observă, indicatorii la nivelul județului Galați au o evoluție inferioară
trendului național și, relativ, atipică, fiind influențați de evoluția industriei din zonă.
In ceea ce priveste forța de muncă, Conform Balanţei Forţei de Muncă la 01.01.2016 3, la
nivelul judeţului Galaţi, principalii indicatori ai pieţei muncii au următoarele valori :
•

Resurse de muncă : 330400, (din care femei 154900);

•

Populaţia activã civilă :

•

198400, (din care femei 89500), formată din :

o

populaţia ocupată civilă 180600

(din care femei 82300);

o

şomeri înregistraţi 17800 (din care femei 7200);

Populaţia în pregatire profesională şi alte categorii de persoane în vârstă de muncă
: 132000 (din care femei 65400).

Evolutia ratei somajului la nivel regional și la nivelul județului Galați este prezentată în
tabelul următor.

Tabel 2-5: Evoluția ratei somajului în perioada 2014 - 2017
Indicator
Rata
somajului

2014

2015

2016

2017

Nivel national

5,40%

5,00%

4,80%

4,00%

Regiunea Sud
Est

6,90%

6,60%

6,70%

5,60%

Judetul Galati

9,50%

9,00%

9,70%

7,90%
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Sursa: INS, CNP – Prognoza in profil teritorial mai 2018 (anul 2017 – estimări)

3

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Balanţa Forţei de Mună judeţul Galaţi, la 01.01.2016
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Deși la nivel național somajul este în descreștere, în județul Galați acesta este la nivel
ridicat, în special din cauza declinului industriei siderurgice și de costrucții navale. Numărul
somerilor inregistrati a fost de 18.889 persoane în 2016 și de 15.245 persoane în 2017.

Veniturile şi cheltuielile populaţiei
Institutul Naţional de Statistică furnizează informaţii despre veniturile şi cheltuielile
populaţiei numai la nivel regional. Cele mai recente astfel de informaţii se referă la anul
2017. Tabelul următor sintetizează informațiile referitoare la veniturile gospodăriilor
populației pentru perioada 2014- 2017.

Tabel 2-6: Veniturile gospodariilor populației
Indicator
Veniturile

Nivel

populatiei -

national

venitul brut pe
gospdarie
medie

Regiunea

2014

2015

2016

2017

2.500,72

2.686,77

2.944,60

3.391,70

2.138,82

2.373,20

2.650,92

3.033,10

1.295,50

1.279,00

1.394,30

1.559,00

77,40%

78,10%

78,60%

77,90%

8,10%

11,30%

15,18%

Sud Est

(lei/luna)
Venitul brut pe gospodarie
– Decila 1 (lei/luna)
Ponderea venitului net in
total venituri
Cresterea reala a venitului
brut, fata de anul anterior
Sursa: INS publicatiile
Coordonate_ale_nivelului_de_trai_in_romania_veniturile_si_consumul_populatiei, anii 2015,
20016, 2017 și 2018

Veniturile gospodariilor populației au înregistrat o creștere și în termei reali: veniturile
reale au crescut in 2015 cu 8,1% fata de 2014, in 2016 cu 11,3% fata de 2015 și în 2017
cu 15,18% față de 2016.
Deoarece Institutul Național de Statistică nu furnizeaza informații privitoare la veniturile
gospodăriilor populației la nivel județean, acestea se determina cu ajutorul unui coeficient
de corecție calculat de catre Consultant pe baza evoluției câstigului salarial net și a
produsului intern brut.
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Tabelul următor prezintă evoluția câștigului salarial mediu net lunar în perioada 2014 2017

Indicator
Câştigul

Nivel

salarial

national

mediu net
lunar
(lei/salariat)

Regiunea

2014

2015

2016

2017

1697

1859

2046

2373

1473

1593

1727

1985

1576

1705

1740

2017

7,50%

8,20%

10,10%

16,00%

6,70%

8,10%

7,90%

14,90%

9,80%

8,20%

5,90%

15,90%

Sud Est
Judetul
Galati

Cresterea

Nivel

reală a

national

câştigului
salarial
mediu net
lunar

Regiunea
Sud Est
Judetul
Galati

Tabel 2-7: Evoluția castigului salarial mediu net
Sursa: INS, CNP – Prognoza in profil teritorial mai 2018 (anul 2017 – estimări)

Este de remarcat faptul că în județul Galați nivelul câstigului salarial mediu net este mai
ridicat decât nivelul mediu regional, dar mai scăzut decât cel național. Evoluția nu
urmărește nici tendința regională, nici pe cea națională. Creșterea din anul 2017 este
foarte apropiattă de cea de la nivelul economiei naționale.

2.5

Aspecte legislative
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Toate aceste informații au un impact important in determinarea nivelului maxim suportabil
al tarifului / taxei pentru serviciul de salubrizare și pentru sustenabilitatea SMID.

Legislaţia europeană privind deşeurile
Principalele acte de reglementare la nivelul Uniuniii Europene, în sectorul gestionării
deşeurilor municipale, relevante pentru prezentul proiect sunt:
•

•

•

Legislația cadru a deșeurilor:
-

Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor
directive (Directiva cadru privind deșeurile),

-

Decizia 2000/532/CE de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a
unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva
75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directive 94/04/CE a
Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul
articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului
privind deșeurile periculoase și 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 și a Consiliului –
aplicate ca atare in toate statele membre EU,

Legislaţia europeană privind operaţiile de tratare a deşeurilor:
-

Directiva 1999/31/CEE privind depozitarea de deşeurilor,

-

Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale,

Legislaţia europeană privind fluxurile speciale de deşeuri:
-

Directiva 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje,

-

Directiva 86/278/CEE privind protecţia mediului şi, în special, a
solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură.

Pachetul economiei circulare
În decembrie 2015, Comisia Europeană a adoptat un pachet de măsuri ce au ca scop
stimularea tranziţiei Europei către o economie circulară 4.

Pachetul privind economia circulară cuprinde patru directive adoptate de Parlamentul
European în data de 18 aprilie 2018 și de Consiliul UE din 22 mai 2018. Directivele au fost
publicate recent în Jurnalul Oficial (JO L 150, 14 iunie 2018) și a intrat în vigoare la 4 iulie
2018, iar statele membre ar trebui să pună în aplicare directivele în termen de doi ani.
Pachetul legislativ modifică:

4

•

Directiva-cadru privind deșeurile (2008/98 / CE),

•

Directiva privind depozitarea deșeurilor (1999/31 /CE),

•

Directiva privind deșeurile din ambalaje (94/62 /CE),

COM(2015) 614
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•

Directivele privind vehiculele scoase din uz (2000/53 / CE), privind bateriile și
acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori (2006/66 / CE) și privind
deșeurile de echipamente electrice și electronice (2012/19/CE).

Scopul general al directivelor este de a îmbunătăți gestionarea deșeurilor la nivelul UE.
Aceasta va contribui la protejarea, conservarea și îmbunătățirea calității mediului și va
încuraja utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale.

Modificări ale Directivei privind depozitele de deșeuri
Directiva (UE) 2018/850 impune statelor membre să reducă în mod semnificativ
eliminarea deșeurilor prin depozitare. Statele membre vor trebui să se asigure că,
începând cu anul 2030, deșeurile adecvate pentru reciclare sau alte recuperări, în special
conținute în deșeurile municipale, nu vor fi autorizate să fie eliminate în depozitele de
deșeuri.

În plus, până în 2035, cantitatea de deșeuri municipale eliminate în depozitele de deșeuri
se va reduce la 10% sau mai puțin din cantitatea totală de deșeuri municipale generate.
Insă statele membre care au utilizat depozitele de deșeuri pentru a dispune de mai mult
de 60% din deșeurile municipale în 2013, cum este și cazul României vor putea să amâne
termenul cu cinci ani, până în anul 2040.

Modificări la Directiva-cadru privind deșeurile
Directiva (UE) 2018/851 cere statelor membre să-și îmbunătățească sistemele de
gestionare a deșeurilor, să îmbunătățească eficiența utilizării resurselor și să se asigure
că deșeurile sunt evaluate ca resurse. Printre alte domenii de interes, amendamentele se
referă:
• Stimulente pentru aplicarea ierarhiei deșeurilor, cum ar fi taxele de depozitare și
incinerare sau schemele de plată,
• Cerințe minime de funcționare pentru sistemele extinse de responsabilitate a
producătorului,
• Obligația statelor membre de a institui o colectare separată pentru deșeurile de
hârtie, metal, plastic și de sticlă,
• Stabilește ținte de reciclare de minimum 55% din greutate până în 2025, 60%
până în 2030 și 65% până în 2035,
• obligativitatea organizării colectării separate a deșeurilor menajere periculoase
până la 1 ianuarie 2025.

Directiva (UE) 2018/852 vizează creșterea reciclării deșeurilor de ambalaje. Printre alte
domenii de interes, amendamentele se referă:
•

Instrumentele economice și alte măsuri ar trebui utilizate pentru a oferi stimulente
pentru implementarea ierarhiei deșeurilor,
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Amendamente la Directiva privind deșeurile de ambalaje

•

creșterea cotei de ambalaje reutilizabile introduse pe piață și a sistemelor de
reutilizare a ambalajelor într-o manieră ecologică,

•

până la sfârșitul anului 2025 (și 2030), cel puțin 65% (2030: 70%) din greutatea
tuturor deșeurilor de ambalaje trebuie să fie reciclate și trebuie îndeplinite
următoarele obiective minime pentru anumite materiale conținute în deșeurile de
ambalaje: 50% %) din material plastic, 25% (30%) din lemn, 70% (80%) din
materiale feroase, 50% (60%) din aluminiu, 70% (75%) din sticlă și 75% (85%
hârtie și carton. Unele state membre pot amâna aceste termene țintă cu până la
cinci ani, în anumite condiții.

Modificări ale directivelor privind vehiculele scoase din uz, privind bateriile și acumulatorii
și deșeurile de baterii și acumulatori și privind deșeurile de echipamente electrice și
electronice
Directiva (UE) 2018/849 instituie în primul rând cerințe de monitorizare și raportare pentru
statele membre în ceea ce privește obiectivele de refolosire și recuperare a vehiculelor
scoase din uz și obiectivele de colectare pentru bateriile, acumulatorii și echipamentele
electrice și electronice uzate.
O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară
Strategia privind materialele plastice5, adoptată de Comisia Europeană în ianuarie 2018,
se înscrie în eforturile de tranziție către o economie mai circulară. În acest document,
Comisia a identificat materialele plastice ca fiind o prioritate majoră și s-a angajat să
elaboreze „o strategie menită să răspundă provocărilor generate de materialele plastice
de-a lungul lanțului valoric și să analizeze întregul ciclu de viață al acestora”.
Strategia are ca obiectiv principal de a pune bazele unei noi economii a materialelor
plastice, în cadrul căreia proiectarea și producerea materialelor plastice și a produselor din
plastic să îndeplinească pe deplin nevoile de reutilizare, reparare și reciclare, și în care să
fie dezvoltate și promovate materiale mai durabile.
Prioritățile strategiei în ceea ce privește colectarea și sortarea deșeurilor de plastic,
relevante pentru proiectarea SMID în județul Galați, sunt:
•

Modificările la nivel de producție și concepție permit rate mai ridicate de reciclare
a materialelor plastice pentru toate aplicațiile-cheie. În 2030, peste jumătate din
deșeurile de plastic generate în Europa vor fi reciclate. Colectarea selectivă a
deșeurilor de plastic va atinge niveluri foarte ridicate. Reciclarea deșeurilor de
ambalaje din plastic va atinge niveluri comparabile cu cele corespunzătoare altor
materiale de ambalaj,

•

Capacitatea UE de reciclare a materialelor plastice va fi extinsă și modernizată în
ori față de 2015.

5

COM(2018)28
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mod semnificativ. În 2030, capacitatea de sortare și reciclare va crește de patru

Pentru atingerea priorităților stabile prin stategie, se propune un set de măsuri structurat
pe patru teme prioritare:
•

Îmbunătățirea aspectelor economice și a calității reciclării materialelor plastic:
o

proiectarea cu potențial de reciclare

o

stimularea cererii de materiale plastice reciclate

o

colectare separată și sortare, mai bune și mai armonizate, și anume:
Pentru a încuraja practici mai standardizate și mai eficace pe întreg teritoriul
UE, Comisia va emite noi orientări privind colectarea selectivă și sortarea
deșeurilor. De asemenea, Comisia sprijină cu fermitate PE în efortul de a
modifica normele privind deșeurile pentru a asigura o mai bună punere în
aplicare a obligațiilor existente privind colectarea selectivă a materialelor
plastic,

•

Reducerea deșeurilor din plastic și a aruncării deșeurilor pe domeniul public:
o

prevenirea generării de deșeuri din plastic în mediul înconjurător, prin
reducerea utilizării articolelor de unică folosință și reducerea deșeurilor marine,

o

instituirea unui cadru de reglementare clar pentru materialele plastice cu
proprietăți biodegradabile,

o

reglementarea microplasticelor,

•

Orientarea inovării și a investițiilor către soluții circulare,

•

Valorificarea acțiunii la nivel global.

Comisia Europeană a propus, în mai 2018, noi norme la nivelul UE care vizează cele 10
produse din plastic de unică folosință cele mai des întâlnite pe plajele și în mările Europei.

În 13 septembrie 2018, Parlamentul European a aprobat rezoluția privind o strategie
europeană pentru plastice într-o economie circulară6.

6

•

stimulentele pentru colectarea deșeurilor din mediul marin,

•

noi standarde și definiții privind biodegradabilitatea și compostabilitatea,

•

interdicția produselor din plastic de unică folosință,

•

o interdicție completă privind plasticul oxo-degradabil și interzicerea micromaterialelor plastice din produsele cosmetice până în 2020,

•

standarde de calitate pentru a construi încrederea și a stimula piața pentru
materiale plastice secundare. Statele membre ar trebui, de asemenea, să ia în
considerare reducerea TVA pentru produsele care conțin materiale reciclate,

•

Responsabilitatea extinsă a producătorului: în rezoluție se subliniază că există
modalități diferite de a obține rate ridicate de colectare și reciclare separată și

2018/2035 (INI)
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Printre propunerile stabilite în proiectul de rezoluție fără caracter obligatoriu se numără:

anume: scheme de responsabilitate extinsă a producătorilor (REP), sisteme de
rambursare tip depozit și o mai mare sensibilizare a opiniei publice. Cu toate
acestea, se propune opțiunea de a extinde aplicarea REP pe lângă ambalaje și la
alte tipuri de plastic.

Legislaţia naţională privind deşeurile
La nivel naţional, principalele acte de reglementare în sectorul gestionării deşeurilor
municipale sunt următoarele:
•

•

•

•

Legislația cadru privind deşeurile:
-

Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată 2014, cu
modificările și completările ulterioare

-

HG nr. 1061/2008 privind transportul
nepericuloase pe teritoriul României

deşeurilor

periculoase

şi

Legislația privind tratarea deșeurilor:
-

HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările și
completările ulterioare

-

Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale

Legislaţia privind serviciile de salubrizare:
-

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utililități publice, republicată,
cu modificările și completările ulterioare

-

Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată,
cu modificările și completările ulterioare

Legislația privind fluxurile speciale de deșeuri:
-

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a
deşeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare

-

Ordinul nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia
mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile 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 deșeurilor, 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 obligatiilor prevazute in pachetul de legi Economia Circulară.
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În continure sunt descrise principalele prevederi ale OUG 196/2005, a Legii 211/2011 și
a Legii 249/2015 cu evidențierea modificărilor aduse prin OUG 74/2018.

OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările
ulterioare
Fondul pentru mediu a fost înființat prin Legea 73/2000 ca instrument economico-financiar
destinat susţinerii şi realizării cu prioritate a proiectelor cuprinse în Planul naţional de
acţiune pentru protecţia mediului.
De-a lungul timpului legea a suferit numeroase modificări, fiind înlocuită de OUG 196/2005
privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare (OUG 196/2005),
care, la rândul său a fost modificată în repetate rânduri. Ultima modificare a fost realizată
prin OUG 39/28 iunie 2016 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență 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 susţinerii şi realizării proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului şi
pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene în domeniul mediului şi schimbărilor
climatice.
Unitatea care răspunde de gestionarea Fondului pentru mediu este Administraţia Fondului
pentru Mediu, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri
proprii, în coordonarea Ministerului Mediului.
Bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi al AFM se aprobă anual prin
hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului.
Principalele modificări aduse OUG 196/2005 prin apariția OUG 74/2018 sunt:
•

Se include contribuția pentru economis circulară încasată de la proprietarii sau,
după caz, administratorii de depozite pentru deșeurile municipale destinate a fi
eliminate prin depozitare, în cuantumul prevăzut în anexa 2 a OUG 74/2018,

•

Sumele încasate din aplicarea contribuțiilor se utilizează pentru finanțarea
dezvoltării infrastructurii gestionării deșeurilor în vederea atingerii obiectivelor
naționale în domeniu.

Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor
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Actul normativ transpune în legislația națională prevederile Directivei cadru 2008/98/EC.
Astfel, sunt stabilite materialele/categoriile de deșeuri care sunt excluse din domeniul de
aplicare și sunt promovate principiile care stau la baza unei gestionări a deșeurilor care să
asigure protecția mediului și a sănătăți populației.
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În ceea ce privește gestionarea deșeurilor municipale, legea cuprinde, în principal,
prevederi referitoare la responsabilități și prevederi referitoare la colectarea separată.
Autoritățile publice locale sunt responsabile cu gestionarea deșeurilor municipale, având
următoarele obligații conform art. 59, alin.(1):
• asigurarea implementării la nivel local a obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor
asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană;
•

asigurarea și urmărirea îndeplinirea prevederilor din PJGD;

•

elaborarea de strategii şi programe proprii pentru gestionarea deşeurilor;

•

asigurarea colectării separate, a transportului, valorificării şi eliminării finale a
deşeurilor, inclusiv a deşeurilor menajere periculoase, potrivit prevederilor legale
în vigoare;

•

asigurarea spaţiilor necesare pentru colectarea separată a deşeurilor, dotarea
acestora cu containere specifice fiecărui tip de deşeu, precum şi funcţionalitatea
acestora;

•

asigurarea informării prin mijloace adecvate a locuitorilor asupra sistemului de
gestionare a deşeurilor din cadrul localităţilor.

Astfel APL-urile pot hotărâ asocierea sau cooperarea cu alte APL, cu persoane juridice
române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali pentru
realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deşeurilor, în condiţiile prevăzute
de lege.

Pe lângă aceste obligații generale, legea cuprinde obligații specifice în legătură cu
colectarea separată, astfel:
• producătorii/deținătorii de deşeuri sunt obligaţi să colecteze separat cel puţin
următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă;
•

începând cu anul 2012 APL-urile au obligația să asigure colectarea separată pentru
cel puţin următoarele tipuri de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă;

•

biodeşeurile trebuie colectate separat, în vederea compostării şi fermentării
acestora;

•

deşeurile biodegradabile provenite din parcuri şi grădini trebuie să fie colectate
separat şi transportate la staţiile de compostare sau pe platforme individuale de
compostare. De asemenea, APLurile sunt responsabile cu încurajarea compostării
individuale în gospodării.

Principalele modificări aduse legii 211/2011 prin apariția OUG 74/2018 sunt:
• definirea obligațiilor autorității publice centrale pentru protecția mediului în ceea
ce privește schemele de răspundere extinsă a producătorului,
•

condițiile minime pe care trebuie să le îndeplinească producătorii sau organizațiile
care implementează obligațiile privind REP,
înființarea în cadrul Ministerului Mediului a unei Comisii de supraveghere a
răspunderii extinse a producătorilor,
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•

•

definirea

obligațiile autorităților administrației

publice locale ale

unităților

admisnitrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale
municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora și
anume:
o

să asigure colectarea separată pentru cel puțin deșeurile de hârtie, metal,
plastic și sticlă din deșeurile municipale;

o

să atingă, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru
reutilizare și reciclare de minimum 50% din masa totală generată, cel puțin
pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile
menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de
deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din gospodării;

o

să includă în caietele de sarcini și în contractele de delegare a gestiunii
serviciului de salubrizare:
-

tarife distincte pentru activitățile desfășurate
salubrizare pentru gestionarea deșeurilor,

de

operatorii

de

-

indicatori de performanță pentru fiecare activitate din cadrul serviciului
de salubrizare care să cuprindă atât indicatorii prevăzuți în anexa nr. 7
a OUG privind modificarea și completarea legii 211/2011, cel puțin la
nivelul prevăzut în aceasta, cât ți penalități pentru nerealizarea lor;

o

să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, instrumentul economic
„plătește pentru cât arunci“, bazat pe cel puțin unul dintre următoarele
elemente: (i) volum; (ii) frecvență de colectare; (iii) greutate; (iv) saci de
colectare personalizați;

o

să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele contribuția pentru
economia circulară prevăzută în OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru
mediu, cu modificările și completările ulterioare, numai pentru deșeurile
destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea indicatorilor de
performanță prevăzuți în contracte;

Potrivit OUG nr. 74/2018, colectarea separată, transportul, sortarea și după caz alte
operații de tratare a deșeurilor de ambalaje, colectarea separată a DEEE-urilor, a bateriilor
și acumulatorilor, care se regăsesc în deșeurile municipale în condițiile stabilite pentru
prestarea serviciului de salubrizare se fac fără costuri în sarcina cetățeanului sau a
persoanei juridice producător al respectivelor deșeuri. Costurile nete pentru aceste
activitati se suportă de către operatorii economici supuși regimului de răspundere extinsă
a producătorului prin persoanele juridice autorizate pentru operarea sistemelor colective
de îndeplinire a obligațiilor în regimul de răspundere extinsă a producătorului.

Deasemenea, OUG 74 introduce 4 noi definiții pentru deșeuri municipale, producător inițial
de deșeuri, rambleiere și schema de răspundere extinsă a producătorului.

”a) deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat de la gospodării, inclusiv hârtia și
cartonul, sticla, metalele, materialele plastice, biodeșeurile, lemnul, textilele, ambalajele,
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Astfel, deșeurilor municipale sunt definite ca fiind:

deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile de baterii și acumulatori și
deșeurile voluminoase, inclusiv saltelele și mobila;
b) deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat din alte surse în cazul în care deșeurile
respective sunt similare ca natură și compoziâie cu deșeurile menajere.
Deșeurile municipale nu includ deșeurile de producție, agricultură, silvicultură, pescuit,
fose septice și rețeaua de canalizare și tratare, inclusiv nămolul de epurare, vehiculele
scoase din uz și deșeurile provenite din activități de construcție și desființări."

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a
deșeurilor de ambalaje
Legea 249/2015 transpune în legislația națională prevederile Directivei 94/62/CE a
Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și
deșeurile de ambalaje, cu modificările 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 și a Consiliului
privind ambalajele și deșeurile provenite din ambalaje, Decizia 2005/270/CE a Comisiei
din 22 martie 2005 de stabilire a tabelelor corespunzătoare sistemului de baze de date, în
conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului și a Consiliului privind ambalajele și
deșeurile de ambalaje.

Principalele modificări aduse legii 249/2015 prin apariția OUG 74/2018 sunt:
• Clarificarea modului de marcare a ambalajelor pentru identificarea în vederea
îmbunătățirii activităților de recuperare și reciclare a deșeurilor de ambalaje;
•

Stabilirea condițiilor și obligațiilor care trebuie îndeplinite de către organizațiile
operatorilor economici responsabili din domeniul ambalajelor și a deșeurilor de
ambalaje;

•

Stabilirea obligațiilor pentru producătorii și importatorii de ambalaje și bunuri
ambulate

care

optează

să

își

îndeplinească

responsabilitatea

extinsă

a

producătorului în mod individual;
•

Stabilirea obligațiilor care revin autorităților administrației publice locale și
persoanelor care generează deșeuri de ambalaje;

•

Introducerea definițiilor pentru deșeurile de ambalaje municipale și deșeurile de
ambalaje din comerț și industrie.

Documente de planificare în sectorul deșeurilor municipale

Documentele de planificare în vigoare în sectorul gestionării deşeurilor sunt următoarele:
•

Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor pentru perioada 2014-2020,
aprobat prin HG 870/2013
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•

Planul Național de Gestionare a Deșeurilor pentru perioada 2018-2025, aprobat
prin HG 942/2017

De asemenea, un document strategic în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor îl
reprezintă Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM), ce conţine
obiective tematice, priorităţi de investitii şi obiective specifice pe baza cărora sunt alocate
fondurile europene

Principalele prevederi ale Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor
SNGD stabileşte politica şi obiectivele strategice ale României în domeniul gestionării
deşeurilor pentru perioada 2014-2020.
Strategia este structurată în 9 capitole şi cuprinde în ansamblu noţiuni generale care stau
la baza politicilor actuale privind dezvoltarea durabilă şi gestionarea responsabilă a
deşeurilor.
În capitolul 2 al strategiei este descrisă situaţia actuală a deşeurilor fiind prezentate date
aferente anului 2010 pentru deşeurile municipale (cu detalierea distinctă a deşeurilor de
ambalaje şi a deşeurilor biodegradabile), deşeurile din construcţii şi demolări, anvelope
uzate şi deşeuri industriale inclusiv deşeuri periculoase.
Capitolul 3 Analiza SWOT include o analiza generală succintă a punctelor forte respectiv a
oportunităţilor şi a punctelor slabe respectiv a ameninţărilor în ceea ce priveşe situaţia
actuală de ansamblu a deşeurilor la nivel naţional.

Capitolul 5 Utilizarea eficientă a resurselor, prezintă măsuri şi acţiuni a fi întrepinse în
următoarele domenii:
• Subcap. 5.2 Materiale - în cadrul acestei sectiuni sunt propuse o serie de acţiuni
generale pentru reciclarea si valorficarea hârtiei şi cartonului, aluminiului, sticlei,
plasticului si lemnului
• Subcap 5.3 Produse – ca măsura se prevede dezvoltarea conceptului de proiectare
ecologică
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În cadrul capitolului 4 O nouă strategie, în secţiunea 4.3 sunt formulate 8 obiective
strategice care reprezintă coordonatele principale ale viziunii strategice naţionale.
Conform prevederilor acestei secţiuni din SNGD detalierea acestor obiective se va face în
cadrul PNGD. Cele 8 obiective strategice sunt:
1. Îmbunătăţirea calităţii mediului şi protecţia sănătăţii populaţiei
2. Sprijinirea activităţilor de cercetare/dezvoltare în domeniul gestionării deşeurilor
3. Încurajarea investiţiilor verzi
4. Creşterea eficienţei utilizării resurselor
5. Gestionarea durabilă a deşeurilor
6. Corelarea prevederilor politicilor de gestionare a deşeurilor cu cele privind
schimbările climatice
7. Dezvoltarea comportamentului responsabil privind prevenirea generării şi
gestionării deşeurilor
8. Întărirea capacităţii instituţionale

•
•

•

•
•

Subcap 5.4 Tranziţia către o "economie verde – acest capitol prezintă cadrul
general a noţiunii de „economie verde” fără a se finaliza cu măsuri concrete
Subcap 5.5 Responsabilitatea producătorului – în cadrul acestui capitol sunt
analizate în mod concret anumite fluxuri de produse şi deşeuri, respectiv:
o Ambalajele – principalele măsuri se referă la proiectarea ambalajelor,
încurajarea utilizării materialelor reciclate în conţinutul ambalajelor şi
introducerea unui sistem „depozit” pentru acele tipuri de ambalaje pentru
care nivelul colectării şi reciclării se situează sub nivelul care în mod
rezonabil poate fi atins sau pentru care există riscul de neîndeplinire a
obiectivelor de reciclare şi valorificare
o DEEE – sunt prevăzute următoarele măsuri:
- crearea unor sisteme de colectare care să permită deţinătorilor şi
distribuitorilor finali să predea gratuit deşeurile la punctele de
colectare DEEE;
- asigurarea colectării de către distribuitori a DEEE de acelaşi tip şi în
aceeaşi cantitate cu echipamentul/echipamentele furnizate;
- asigurarea disponibilităţii şi accesibilităţii, pe întreg teritoriul tării, a
punctelor de colectare necesare
- monitorizarea îndeplinirii si creşterea acurateţei datelor raportate;
- combaterea colectării DEEE-urilor ca deşeuri metalice şi a tratării
necorespunzătoare a acestora;
- introducerea standardelor de reciclare.
o Anvelope uzate - nu sunt propuse măsuri fiind prezentată situaţia existentă
Subcap 5.6 Responsabilitatea extinsă a producătorului – prevede ca autoritata
centrală pentru protecţia mediului, pe baza unor studii de impact, să analizeze
oportunitatea aplicării răspunderii extinse a producătorului pentru următoarele
fluxuri de deşeuri: ambalaje şi deşeuri de ambalaje, EEE-uri, VSU şi baterii şi
acumulatori portabili.
Subcap 5.7 Deşeurile din construcţii şi demolări – recomandă implementarea unor
măsuri care să urmărească aplicarea ierarhiei deşeurilor
Sub. 5.8 Biodeşeurile - stabileşte următoarele măsuri:
o Autoritatea centrală pentru protecţia mediului va încuraja autorităţile
publice locale, în procesul de gestionare durabilă a deşeurilor alimentare
prin furnizarea de sprijin tehnic şi consiliere cu privire la modul de colectare
şi tratare
o Autoritatea centrală pentru protecţia mediului va urmări să facă procesul de
implementare a practicilor de prevenire cât mai uşor atât pentru mediul de
afaceri, cât şi pentru consumatori

În capitolul 6 Împărţirea responsabilităţilor se menţionează faptul ca pentru îndeplinirea
obiectivelor strategice în domeniul gestionării deşeurilor este necesară implicarea întregii
societăţi, care va trebui să îşi împartă responsabilităţile, fiind descrise responsabilităţie
generale ale actorilor în sectorul deşeurilor fără o corelare cu măsurile/acţiunile descrise
în secţiunile anterioare.
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Pentru toate acţiunile/măsurile prezentate mai sus nu sunt prevăzute termene limită de
realizare sau responsabili pentru implementare.

Capitolul 7 Recuperarea energiei (energii regenerabile) prezintă o scurtă descriere a
opţiunilor tehnice existente în prezent pentru valorificarea energetică cum ar fi
incinerarea/co-incinerarea, tratarea mecanico-biologică şi fermentarea (digestia)
anaerobă. În urma acestei analize se recomandă:
„Pentru a depăşi barierele reale din calea implementării 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 măsuri
care să sprijine acest sector”
Capitolul 8 Nămoluri face referire la Strategia Naţională de gestionare a nămolurilor de
epurare elaborată în cadrul altui proiect
Capitolul 9 Consideraţii finale subliniază importanţa SNGD

Principalele prevederi ale Planului Național de Gestionare a Deșeurilor
Scopul Planului Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD) este de a dezvolta un cadru
general propice gestionării deșeurilor la nivel național cu efecte negative minime asupra
mediului.
Principalele obiective al PNGD sunt caracterizarea situației actuale în domeniu (cantități
de deșeuri generate și gestionate, instalații existente), identificarea problemelor care
cauzează un management ineficient a deșeurilor, stabilirea obiectivelor și țintelor pe baza
prevederilor legale si a obiectelor strategice stabilite prin SNGD, precum și identificarea
necesităților investiționale.
Pentru caracterizarea situației existente au fost utilizate datele privind cantitățile de
deșeuri generate și gestionare aferente perioadei 2010 – 2014, precum și date și informații
privind instalațiile de gestionare a deșeurilor aferente anului 2016.
Proiecția cantităților de deșeuri a fost realizată pentru perioada 2015 – 2025, iar planul
de măsuri acoperă perioada 2018 – 2025.

•

Situația existentă (secțiunea Error! Reference source not found.) – cuprinde
datele socio-economice și date privind generarea și gestionarea deșeurilor pentru
fiecare dintre fluxurile de deșeuri care fac obiectul planificării;

•

Planificarea gestionării deșeurilor (secțiunea Error! Reference source not
found.) – sunt prezentate ipotezele privind planificarea, proiecția socio-economică
și proiecția deșeurilor, analiza alternativelor de gestionare a deșeurilor municipale,
descrierea alternativei selectate, măsuri de guvernanță privind gestionarea
deșeurilor și planul de acțiune. Analiza alternativelor este prezentată doar pentru
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PNGD cuprinde următoarele secțiuni:
• Cadrul general (secțiunea Error! Reference source not found.) – este prezentat
cadrul general al planificării, legislația națională și europeană și politica națională
privind deșeurile;

deșeurile municipale, fiind singurul flux de deșeuri pentru care în PNGD sunt
stabilite tipul și capacitățile instalațiilor noi;
•

Instrumente de politică a deșeurilor (secțiunea Error! Reference source not
found.) – este prezentată situația actuală privind instrumentele de politică a
deșeurilor, măsurile de îmbunătățire a eficacității acestora și sunt propuse noi
instrumente;

•

Programul național de prevenire a generării deșeurilor - PNPGD (secțiunea Error!
Reference source not found.) – sunt prezentate situația actuală privind
prevenirea generării deșeurilor, prioritățile și direcțiile strategice, măsurile de
prevenire a generării deșeurilor propuse și modalitățile de verificare a aplicării
măsurilor;

•

Indicatori de monitorizare (secțiunea Error! Reference source not found.) –
este prezentat modul de monitorizare a măsurilor cuprinse în PNGD și PNPGD.

Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor stabileşte un plan de măsuri a se implementa
la nivelul fiecărui judeţ pentru gestionarea deşeurilor municipale. Pentru judeţul Galaţi
sunt propuse următoarele:
Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile:
o

Rata de capturare va continua să crească, ajungând în anul 2020 la minim
52%. Până la sfârșitul perioadei de programare (2025), rata de capturare
va crește progresiv până la 75%;

•

Construirea unei noi staţii de sortare cu o capacitate de 24.000 tone/an

•

Extinderea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor:
o

Pentru județele care nu au în prezent prevăzută implementarea colectării
separate a biodeșeurilor, cum este cazul judeţului Galaţi, aceasta va fi
implementată începând cu anul 2020, astfel încât să se asigure o rată de
capturare de minim 40%. Rata de capturare va crește la 45% în anul 2021
și va rămâne la acest nivel până la sfârșitul perioadei de planificare;

•

Construirea unei instalţii de digestie anaerobă cu o capacitate de 19.000 t/an,

•

Construirea unei instalaţii de tratare biologică cu biouscare cu o capacitate de
35.000 t/an,

•

Închiderea depozitului neconform Tecuci Rateş,

•

Construirea unui noi depozit conform.

Principalele prevederi ale POIM
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•

Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM) a fost elaborat de către
Ministerul Fondurilor Europene şi aprobat de Comisia Europeana în anul 2014. POIM
stabileşte priorităţile de finanţare pentru patru sectoare: infrastructura de transport,
protecţia mediului, managementul risucurilor şi adaptarea la schimbările climatice,
energie şi eficienţă energetică, pentru utilizarea Fondurilor Europene Structurale cu
obiectivul global de a reduce discrepanțele de dezvoltare economică și socială între
România și statele membre ale UE.
Prin POIM s-au stabilit 8 axe prioritare pentru cele 4 sectoare menţionate mai sus, stabilind
pentru fiecare obiective tematice, priorităţi de investitii, obiective specifice, fondul din care
se finanţează şi suma alocată.
Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al
resurselor, prin prioritatea de investiții
6i - Investiții în sectorul deșeurilor, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de mediu
al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele
membre care depășesc aceste cerințe și
Obiectivul Specific (OS) 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme
şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România
vizează promovarea investițiilor în sectorul de deșeuri în vederea conformării cu
prevederile acquis-ului european şi a angajamentelor asumate prin sectorul de mediu.
Pentru sprijinirea solicitanţilor care doresc să obțină finanțare nerambursabilă pentru
proiecte de investiții și de sprijin pentru pregătirea proiectelor în sectorul de deșeuri, în
cadrul Axei Prioritare 3, în aprilie 2016 a fost publicat de către AM POIM un Ghid al
Solicitantului.

În ghid sunt enumerate şi categoriile de investiţii finanţate orientative, fără a fi însă
limitative, respectiv:
- implementarea sistemelor de colectare selectivă
- construcţia de instalații de transfer și valorificare/tratare, inclusiv platforme de
compostare şi unități de compostare individuală
- construcţia de staţii sortare și de tratare mecano-biologică etc.
- închiderea și reabilitarea de depozite neconforme
- deschiderea/extinderea de noi depozite
- asistenţă pentru managementul proiectelor, supervizare și publicitate;
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Conform acestui ghid, prin obiectivul specific 3.1 vor fi vizate următoarele tipuri de
proiecte și acţiuni:
A. Proiecte integrate de consolidare şi extindere a sistemelor integrate de management
al deşeurilor– aceste proiecte, în funcţie de stadiul de pregătire sunt impărţite în două
categorii:
A.1 Proiecte fazate integrate de consolidarea şi extinderea sistemelor integrate de
management al deşeurilor
A.2 Proiecte noi a căror pregătire a fost derulată în perioada 2007-2013, dar
nu au fost finalizate în timp pentru demararea implementării – în această
situație regăsinduse proiectul SMID întocmit pentru județul Galați,

Consolidarea capacităţii instituţionale a beneficiarilor în domeniul SMID, ca
parte integrantă a proiectelor individuale
B. Implementarea unui sistem integrat de management al deşeurilor la nivelul
municipiului Bucureşti - categoriile de investiţii finanţate
- proiect integrat ce va viza nevoile de investiții la nivelul municipiului București
luând în considerare respectarea ierarhiei deșeurilor, începând cu colectarea
separată până la eliminarea acestora
C. Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post
2020 (după caz)
- Nu face obiectul Ghidului solicitantului lansat in aprlie 2016
-

2.9

Deșeuri municipale

2.9.1

Generarea deșeurilor municipale

2.9.1.1

Surse de date
Pentru descrierea situaţiei actuale în ceea ce priveşte generarea și gestionarea deşeurilor
municipale au fost colectate și analizate date pentru perioada 2012-2017 și prima
jumătate a anului 2018.
Principalele surse de date și informații au fost următoarele:
•

Prelucrările statistice efectuate de APM Galaţi în perioada 2011-2017, respectiv:
o

Chestionare MUN – date furnizate de operatorii economici de salubritate,

o

Chestionare TRAT – fate furnizate de deținătorii instalațiilor de tratare a
deșeurilor,

o

Chestionare COL/TRAT – date furnizate de operatorii economici
colectori/valorificatori de deșeuri.

•

Operatorii de salubrizare din judeţul Galaţi, pe baza chestionarelor transmise de
Consultant, au furnizat informaţii privind cantităţile 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 informaţii privind infrastructura existentă pentru gestionarea deşeurilor
municipale inclusiv informaţii privind taxele/tarifele practicate şi gradul de

•

Contractele de salurbizare transmite de unităţile adiminstrativ teritoriale din judeţ,

•

EUROSTAT şi Institutul Naţional de Statistică,

•

Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor, 2014-2025 (PNGD),

•

Vizitarea amplasamentelor instalaţiilor de deşeuri existente precum şi a punctelor
de colectare din localităţile urbane,

Master Plan Sistem de Management Integrat al deseurilor în județul Galați

Pagina 66

colectare a acestora,

•

Discuţii cu actorii implicaţi în gestionarea deşeurilor în perioada de pregătire a
studiului de fezabilitate.

Metodologie
În prima parte a secțiunii sunt prezentate cantitățile de deșeurile municipale generate și
colectate la nivelul județului Galați, conform datelor furnizate de APM (pe baza
chestionarelor statistice MUN) în perioada 2012-2017.
Datele privind deșeurile municipale colectate furnizate de APM, au fost analizate la nivel
de UAT sau de zonele deservite de operatorii de salubrizare și pe tip deșeuri municipale
colectate (deșeuri menajere, similare, piețe, parcuri și grădini și piețe). Din această analiză
au rezultat unele inconsistențe în special în ceea ce privește:
•

Evoluției deşeurilor municipale colectate în raport cu evoluţia PIB în judeţul Galaţi,

•

Evoluţia ratei de acoperire a serviciului de salubrizare în raport cu cantitatea
colectată,

•

Variaţia indicatorului de generare deşeuri menajere exprimat în kg/loc/an la nivel
de UAT și a ponderii deşeurilor similare raportat la cantitatea totală de deşeuri
menajere generate la nivel de UAT,

•

Variaţia cantităţilor de deşeuri din servicii municipale (pieţe, parcuri şi grădini) la
nivel de UAT.

De asemenea, din analiza datelor furnizate de colectori/valorificatori în chestionarele
COL/TRAT, a rezultat că o cantitate semnificativă de deșeuri reciclabile a fost preluată
direct de la persoanele fizice.
Astfel, plecând de la inconsistențele din datele furnizate de operatorii de salubrizare în
chestionarele statistice pentru anii 2012-2017 in ceea ce privește deșeurile municipale
colectate și a propunerilor pentru corectarea acestora s-a estimat cantitatea de deșeuri
municipale generată în județul Galați în anul 2017.
Informații privind gestionarea deșeurilor municipale au fost furnizate de APM Galați, pe
baza chestionarelor TRAT completate de deținătorii instalațiilor de tratare a deșeurilor în
conformitate cu prevederile legale. Informațiile prezentate în chestionarele TRAT au fost
verificate în raport cu informatiile prezentate in chestionarele statistice MUN.
Informatii privind gestionarea deșeurilor sunt prezentate pentru anii 2012-2017.
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Master Plan Sistem de Management Integrat al deseurilor în județul Galați

Generarea deşeurilor municipale
În această secțiune informațiile sunt structurate astfel:
A. Prezentarea cantităților de deșeuri municipale generate în perioada 2012-2017,
conform date furnizate de APM pe baza chestionare statistice MUN,
B. Prezentarea deficiențelor identificate în datele furnizate de APM,
C. Prezentarea cantităților de deșeuri reciclabile (cod 15 și cod 20) preluate de
colectori/valorificatori în perioada 2012-2016, conform datelor furnizate de APM pe
baza chestionarelor COL-TRAT,
D. Estimarea cantității de deșeuri municipale generate în județul Galați în anul 2017

A. Deșeuri municipale generate în perioada 2012-2017, conform date furnizate
de APM pe baza chestionare statistice MUN
În tabelul de mai jos sunt prezentate cantitățile de deșeuri municipale generate în judeţul
Galaţi în perioada 2012-2017, conform datelor furnizate de APM Galaţi, pe baza
chestionarelor MUN.
Datele pentru anii 2012-2016 sunt validate de ANPM și APM în timp ce datele pentru anul
2017 nu sunt validate.

Tabel 2-8: Generarea deșeurilor municipale, 2012-2017
Judeţ Galaţi

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Tone
Deseuri menajere

110.060

102.352

100.870

104.713

107.704

103.036

Deseuri similare

17.080

20.358

21.180

14.579

16.364

18.182

Deseuri din piete

3.410

3.460

418

1.213

565

596

Deseuri din parcuri
si gradini

2.269

2.205

1.843

2.582

2.710

3.084

Deseuri stradale

4.701

3.545

3.117

3.352

3.262

2.856

TOTAL
Deșeuri
municipale
colectate

137.520

131.920

127.428

126.342

130.605

127.754

Deșeuri generate și
necolectate

8.937

5.955

1.969

1.716

1.383

1.037

TOTAL
deșeuri
municipale
generate

146.457

137.875

129.397

128.055

131.988

128.791

Indicator generare,
kg/loc/an

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 și pe baza UAT-urilor care
nu au încheiate contracte de salubrizare)
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2.9.1.3

Notă: cantițățile prezentate în tabelul 3-7 nu includ deșeurile municipale
colectate de către operatorii de salubrizare din alte județe sau neautorizați și
care nu au raportat date la APM.
Din datele de mai sus se observă o tendință descrescătoate a cantităților de deșeuri
municipale colectate, de circa 8% în anul 2017 față de anul 2012 (cu o mică creștere în
anii 2016 față de anul precedent).
Așa cum se observă din figura de mai jos, structura deșeurilor municipale este relativ
constanta în perioada analizată. Astfel, din total deșeuri municipale, 78-82% reprezintă
deșeuri menajere, 12 – 17% deșeuri similare (generate de operatorii economici și
instituții) și 4 – 8% sunt deșeuri din servicii publice.

Figura 2-10: Structura deșeurilor municipale, 2010-2017
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Sursa: Procente determinate pe baza tabel 4.1 pentru anii 2012-2016, si pe baza datelor din RSM
pentru anii 2010 şi 2011

B. Deficiențe identificate în datele furnizate de APM pe baza datelor raportate de
operatorii de salubrizare

•

Evoluţia deşeurilor municipale generate şi în raport cu evoluţia PIB pentru judeţul
Galaţi,

•

Evoluţia indicatorului de generare deşeuri municipale exprimat în kg/an în raport
cu indicatorul de generare la nivel national şi UE 28,
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Datele prezentate în tabelul 3.7 au fost analizate în raport cu:

•

Variaţia indicatorului de generare deşeuri menajere exprimat în kg/loc/an la nivel
de UAT,

•

Evoluţia ratei de colectare a deşeurilor în raport cu cantitatea colectată.

În continuare sunt evidenţiate rezultatelor tuturor aspectelor prezentate mai sus.
Evoluţia deşeurilor municipale generate şi în raport cu evoluţia PIB pentru judeţul Galaţi
În figura următoare este prezentată evoluţia cantității totale de deșeuri municipale
colectate în perioada 2012-2015 comparativ cu variația PIB.
Figura 2-11: Deşeuri municipale generate şi PIB în judeţ Galaţi, 2012-2015
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Se poate observa că deşeurile municipale scad cu cca. 8% din 2012 în 2015, cea mai
drastică scădere fiind în anul 2014. Această evoluţie este în contrast cu evoluţia PIB-ul,
care în aceaşi perioada creşte cu 10%, valoarea maximă fiind în anul 2014.
Astfel se apreciează că deșeurile municipale estimate a fi generate în județul
Galați au fost subestimate in raportarile transmise.
Evoluţia indicatorului de generare deşeuri municipale exprimat în kg/an/loc în raport cu
indicatorul de generare la nivel national şi UE 28
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Din graficul de mai jos se observă că indicatorul pentru judeţul Galaţ este similar cu cel la
nivel national, ambii fiind însă la jumătatea mediei europene.
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Figura 2-12: Indicatori generare deşeuri municipale

Sursa:

PNGD
(Romania),
EUROSTAT (EU 28),
calcule
consultant
(Jud. Galaţi)

După cum este menţionat şi în PNGD o explicaţie poate fi pe lângă un
consum mai mic inclusiv o subestimare a cantităţilor de deşeuri
municipale estimate a fi generate.

Variaţia indicatorului de generare deşeuri menajere exprimat în kg/loc/an la nivel
de UAT
În mediu urban
•

în Municipiul Galaţi a rezultat un indicator mediu de 0.85 kg/loc/an,

•

În localitățile Tecuci, Tg. Bujor și Berești a rezultat un indicator mediu de 1.1
kg/loc. Însă, această cantitate cuprinde inclusiv deşeurile din similare şi deşeurile
din pieţe.

În mediul rural, din analiza cantităților de deșeuri menajere și similare colectate la nivelul
UAT-urilor cu serviciu de salurbrizare și pentru care s-au raportat date în anii 2016 și
2017, a rezultat că 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 națională (0,36
kg/loc/zi, conform PNGD). Pentru circa 40% din UAT-uri, indicatorul de generare deșeuri
menajere a fost în jur de 0.32 kg/loc/zi în timp ce pentru mai putin de 10% din acestea,
indicatorul a fost de circa 0,63 kg/loc/zi.
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Din analiza datelor s-a observat că în acele UAT-uri cu un indicator de generare foarte
scăzut, echipamentele de colectare erau de asemenea intr-un număr redus de unde se
poate aprecia că o parte din deşeurile generate nu au fost colectate.
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Evoluţia ratei de colectare a deşeurilor
Conform datelor prezentate în RSM 2016 întocmit de APM Galaţi, începând cu anul 2013
rata de conectare la serviciului de salubrizare în mediul urban este de 100%.
În mediul rural rata de conectare a fost de 81% în anul 2012 și a crescut până la 96% în
anul 2017. Aceste procente sunt calculate pe baza contractelor de salubrizare existente la
nivel de UAT fără a ține seama dacă întreaga populație sau dacă agenții economici/instituții
sunt deserviți de către aceștia. Mai multe informații privind localitățile care sunt deservite
de servicii de salurbizare sunt prezentate în secțiunea 3.3.7.
Având în vedere că rata de acoperire cu servicii de salubrizare în mediul urban s-a
menţinut la 100%, în tabelul de mai jos, pentru o mai buna reprezentare, a fost
evidenţiată evoluția ratei de salubrizare din mediul rural comparativ cu evoluţia deşeurilor
municipale raportate a fi colectate în mediul rural.
Figura 2-13: Evoluția ratei de conectare la serviciul de salubrizare în mediul rural1 în raport
cu evoluția deșeurilor municipale colectate în mediul rural 2, 2012-2017
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Se poate observa că în perioada 2015 - 2017 rata de conectare la serviciul de salubrizare
în mediul rural crește în timp ce cantitatea de deșeuri colectată scade. În anul 2017,
diferența este mai mare de 30% iar acest lucru poate fi explicat prin faptul că:
• în iulie 2017 depozitul Tecuci a sistat depozitarea,
• după închiderea depozitului Tecuci, nu toate UAT-urile au organizat transportul
deșeurilor în alte județe pentru eliminare iar pe de altă parte începând cu această
dată localitățile sunt deservite de operatori de salubrizare care nu raporteză date
la APM Galați.
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2: informații furnizate de APM pe baza chestionarelor MUN completate de operatorii de salubrizare

•

la nivel județului, s-au identificat soluții de depozitare la începutul anului 2018,
data la care Primăria Municipiului Galați a aprobat( prin Hotărârea nr. 285 din
15.05.2018), depozitarea pe perioada determinată, a deșeurilor municipale
colectate de pe raza județului Galați (detalii în secțiunea 3.3.5.5 Depozitare).
Prin urmare se apreciază că populația conectată la servicii la serviciile de
salubrizare sau populația pentru care se raportează 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 deșeuri menajere și similare de 0,40 kg/loc/an în
mediul rural și având în vedere cantitatea raportată a fi colectată în anul 2017 în mediul
rural (14.309 tone) rezultă o rată de acoperire de 50%. După cum am menționat mai sus,
diferența este reprezentată de cantități colectate dar care nu au fost raportate la APM
și/sau cantități generate și necolectate.

C. Deșeuri reciclabile preluate de colectorii autorizați 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 că deșeurile reciclabile având codurile 15 și 20 au fost
preluate din 3 surse, și anume:
• de la generatorii de deșeuri,
• de la colectori și
• de la persoane fizice.
În tabelul următor sunt prezentate cantitățile de deșeuri reciclabile raportate a fi colectate
de la populație.
Tabel 2-9: Deșeuri reciclabile preluate de colectori/valorificatori de la persoane fizice

2012

2013

2014

2015

2016

Deșeuri reciclabile (cod 3.590
20 și 15) preluate de la
persoane fizicie

3.088

4.307

6.557

3.955
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Sursa: chestionare COL/TRAT furnizate de APM

Master Plan Sistem de Management Integrat al deseurilor în județul Galați

D. Estimarea cantității de deșeuri municipale generate în județul Galați în anul
2017 (anul de referință pentru prognoză)
Din analiza prezentată la punctele A, B și C rezultă că pe lângă cantitățile de deșeuri
municipale colectate de operatorii de salurbrizare și raportate la APM în baza
chestionarelor MUN/TRAT, în anul 2017 s-a mai generat:
• o cantitate de circa 4.000 tone deșeurile municipale reciclabile, predată de
populație direct către reciclatori. Pentru anul 2017 nu există disponibile
chestionarele COL/TRAT, cantitatea a fost estimată având în vedere raportările din
anii precedenti,
• în mediul rural, după cum am evidențiat la punctul B, numărul UAT-urilor cu
contracte de salubrizare a crescut în timp ce cantitatea de deșeuri colectată a
scăzut. Din analiza cantităților raportate de fiecare operator de salurbizare a
rezultat un indicator de generare deșeuri menajere și similare de 0,4 kg/loc/zi.
Considerând acest indicator (0,4 kg/loc/zi) și având în vedere cantitatea raportată
a fi colectată în anul 2017 în mediul rural (14.309 tone) rezultă o rată de colectare
de 50%. Diferența de 18.649 tone este reprezentată de cantități colectate dar care
nu au fost raportate la APM și de cantități generate și necolectate.
Având în vedere aspectele prezentate mai sus, în tabelul următor sunt prezentate
deşeurile municipale estimate a se fi generat în judeţul Galaţi în anul 2017.

JUDET GALATI

Urban

Rural

Total

Deseuri menajere

89.842

13.194

103.036

Deseuri similare

17.067

1.115

18.182

3.084

0

3.084

Deseuri din piete

596

0

596

Deseuri stradale

2.856

0

2.856

Total deșeuri municipale
generate și colectate de
către
operatării
de
salubrizare

113.445

14.309

127.754

Deșeuri reciclabile generate
de către populație și predare
direct reciclatorilor

4.000

0

4.000

Deșeuri menajere generate
și neraportate/necolectate

0

18.649

18.649

TOTAL
deseuri
municipale generate

117.445

32.958

150.403

Deseuri din gradini si parcuri

Sursa: date APM pe baza chestionare MUN si COL/TRAT şi ipoteze consultant pentru cantități
generate și neraportate/necolectate
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Tabel 2-10: Deşeuri municipale generate în anul 2017, tone

Compoziţia deşeurilor municipale
La nivelul judeţului compoziţia deşeurilor s-a determinat doar pentru Municipiul Galaţi, în
anul 2014. În cadrul unui proiect pilot, Serviciul Public Ecosal a analizat compoziția
deșeurilor menajere şi similare colectate de pe raza municipiului Galați, pe tip de material.
Analiza s-a realizat pe probe de 500 kg preluate din 3 zone diferite și anume:
• Zona 1 – zona centrală a Municipiul Galați,
• Zona 2 – zona dintre centrul și periferia Municipiului Galați,
• Zona 3 – periferia Municipiului Galați.
Rezultatele acestor analize sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tabel 2-11: Compoziţia deşeurilor menajere şi similare în municipiul Galaţi

Material

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Medie

kg

%

kg

%

kg

%

%

314

63

324

64,8

346

69,2

65,6

57,8

11.5

55

10,9

51

10,2

10,9

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

3,2

12

2,2

10

2,1

2,5

Altele

41,7
5

8,3

41

8,3

24

4,7

7,1

TOTAL

500

100

500

100

500

100

100

Biodeşeuri
Hârtie
carton

şi

Sursa: SP Ecosal Galaţi
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2.9.2

Se observă că ponderea biodeşeurilor creşte cu 6% în zona 3 în comparaţie cu restul
zonelor, în timp ce ponderea deşeurilor reciclabile (hartie, carton, sticlă şi metal) scade,
însă într-o măsură mai mică, cu 1,3%.
Acest lucru se poate explica prin faptul că la periferia Municipiului Galați se regăsesc în
principal zone cu case unde, pe de o parte consumul de produse ambalate se apreciază a
fi mai redus comparativ cu zonele cu blocuri, iar pe de altă parte ca urmare a valorificării
energetice a deşeurilor de hârtie şi carton. Excepţia o reprezintă deşeurile de plastic a
căror pondere creşte, probabil tocmai din cauza că nu poate fi valorificat energetic.
Compoziția deșeurilor din zona 3 se estimează a fi similară cu compoziția deșeurilor din
mediul rural. De asemenea, având în vedere că ponderea deșeurilor din mediu rural
reprezintă 25% din întreaga cantitate generată, extrapoland de la graficul si tabelul de
mai sus s-a considerat că media compoziție deşeurilor menajere şi similare pentru cele
trei zone este reprezentativă pentru întreg județul.
Comparând aceste rezultate cu compoziţia la nivel naţional prezentată în PNGD, valorile
sunt comparabile. Având în vedere că în compoziţia furnizată de SP Ecosal nu s-au realizat
determinări pentru deşeurile din lemn şi voluminoase, valorile au fost preluate din
compoziţia la nivel naţional.
Tabel 2-12: Compoziţia deşeurilor menajere şi similare la nivel naţional şi judeţean

PNGD (medie
ani 2010-2014)

Mun. Galaţi
(medie 2014)

Judeţ Galaţi
(estimare 2014)

Biodeşeuri

57,9

65,6

65,6

Hârtie şi carton

11,9

10,9

10,9

Sticlă

5,1

3,9

3,9

Metale

2,7

0,8

0,8

Plastic

11,7

9,2

9,2

Textile

0,9

2,5

2,5

Lemn

2,2

0

2,2

Voluminoase

0,9

0

0,9

Altele

6,7

7.1

4,0

TOTAL

100

100

100

Material
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Sursa: PNGD şi SP Ecosal
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Compoziţia deşeurilor din pieţe, parcuri şi grădini şi deşeuri stradale a fost
preluată din PNGD, respectiv
•

compoziție deșeurilor din parcuri și grădini, fracția predominantă este
reprezentată de biodeșeuri – în perioada analizată procentul variază între 83,4%
și 99,8% cu o medie de 93%. Restul până la 100% sunt alte deșeuri,

•

Deșeurile din piețe cuprind în proporție de circa 70% biodeșeuri, restul fiind
reprezentat în cea mai mare parte de deșeuri reciclabile (hârtie/carton, plastic,
sticlă și într-o mai mică măsură metal),

•

Deșeurile stradale conțin o cantitate mai mică de biodeșeuri (în medie 60%),
restul fiind reprezentat în cea mai mare parte de deșeuri reciclabile (hârtie/carton,
plastic, sticlă și într-o mai mică măsură metal).

2.9.3

Infrastructura existentă pentru gestionarea deșeurilor municipale

2.9.3.1

Proiecte implementate
Infrastructura pentru gestionarea deșeurilor în județul Galați cuprinde:
•

Instalații pentru tratarea deșeurilor:2 statii sortare și 2 compostare și

•

Instalații pentru eliminarea deșeurilor: 2 depozite de deșeuri
nepericuloase.

Instalațiile de deșeuri sunt fie investiții realizate prin fonduri europene (programele ISPA
și Phare) fie investiții realizate prin sursele proprii ale autorităților publice locale.
În tabelul de mai jos sunt prezentate instalațiile de deșeuri existente în județ la nivelul
anului 2018.
Tabel 2-13: Instalaţii de deșeuri existente în judeţ Galaţi în anul 2018
Denumire instalație
Staţie

sortare

Anul
Galaţi

funcţiune

punerii

în

proiectată

Sursa
finantare

2012

6.000 t/an un

ISPA

(investiţie ISPA)

Capacitate

schimb

Două puncte verzi pentru
stocarea
deșeurilor
voluminoase,
menajere
periculoase, DEEE și deșeuri
din construcții și demolări

2012

-

ISPA

Staţie

Tecuci

Nu este în operare

-

Phare

Galati

2012

10.000 t/an

ISPA

sortare

de

Staţie

compostare

(investiţie ISPA)
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(investiţie Phare CES)

Denumire instalație
Staţie

de

compostare

Anul
Tg.

Bujor (investitie Phare CES)

punerii

funcţiune

proiectată

Sursa
finantare

2013

1.000 t/an

Phare

Staţia

nu

funcţionează

în

Capacitate

de

mai
din

2014
Depozit
conform
deșeuri
nepericuloase Tirigina (prima
celulă)

2011

920.000
(celula 1)

Depozit neconform pentru
deșeuri nepericuloase Tecuci

1950- iulie 2017

Nu este cazul

m3

ISPA

Primăria
Tecuci

Sursa: APM Galaţi, Aplicaţiile de Finanţare ale proiectelor

PROIECT ISPA
Denumire proiect: ”Sistem Integrat de Management al Deseurilor Solide in Municipiul
Galați și împrejurimi, Județul Galați, România”
Sursa de finanțare: Programul ISPA
Valoarea investițiilor: 23.000.000 Euro
Beneficiar: Primăria Municipiului Galați

•

Închiderea depozitului neconform de la Tirighina;

•

Construirea celulei 1 a noului depozit conform de la Tirighina, cu o capacitate de
920.000 m3;

•

Construirea unei stații de sortare (6.000 t/an/ 1 schimb),

•

Construirea unei stații de compostare (10.000 t/an/1 schimb);

•

Realizarea a două puncte verzi pentru stocarea deseurilor menajere periculoase si
a deseurilor uscate, reciclabile;

•

Echipamente de colectare și transport, respectiv:
o

1.220 containere de 1,1 m3, din care: 692 pentru colectarea separată a
deșeurilor reciclabile (plastic, sticlă și hârtie/carton), 176 pentru deșeuri
verzi și 352 buc pentru deșeuri din construcții și desfințări și deșeuri
voluminoase,

o

4 de vehicule de colectare.

Sistemul a devenit operational la sfârșitului anului 2011 o dată cu intrarea în operare a
instalațiilor de deșeuri. Toate investițiile realizate prin proiectul ISPA sunt operate sub
forma gestiunii directe de SERVICIUL PUBLIC ECOSAL, care este organizat în cadrul
Primăriei Galați.
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Investiții realizate prin proiect:

Proiectele PHARE CES
În județul Galati au fost implementate mai multe proiecte finanțate prin programul PHARE
CES, şi anume:
1. În Municipiul Tecuci proiectul PHARE RO 2004/016-772.04.01.04.01.01.17
“Valorificare deseuri menajere - Platforma de compostare, statie de sortare si
transfer”
Sursa de finanțare: Phare CES 2004
Valoarea investițiilor: 979.785 Euro
Beneficiar: Primăria Municipiului Tecuci
Investiții realizate prin proiect:
•

O stație de sortare,

•

Echipamente pentru colectarea și transportul deșeurilor respectiv: 340 containere
de 1,1 m3 pentru deșeurile reciclabile și 2.727 pubele de 120 l pentru deșeurile în
amestec.

2. Denumire proiect „Stație de compostare a deșeurilor din Tg. Bujor, Județul Galați”
Sursa de finanțare: Phare CES 2004
Valoarea investițiilor: 901.164 Euro
Beneficiar: Primăria Municipiului Tg. Bujor
Investiții: o stație de compostare cu o capacitate de 1.000 t/an

3. Denumire proiect “Colectarea și transportul deșeurilor din Orașul Tg. Bujor”
Sursa de finanțare: Phare CES 2006
Valoarea investițiilor: 378.378 Euro
Beneficiar: Primăria Municipiului Tg. Bujor
Investiții: echipamente de colectare și transport respective 32 containere de 1.100
m3 pentru deșeurile reciclabile, 800 pubele de 120 l pentru deșeuri reziduale și 1
autocompactor

4. Denumire proiect „Imbunatatirea colectarii si transportului deseurilor in comuna
Ivesti, judetul Galati”
Sursa de finanțare: Phare CES 2004
Valoarea investițiilor: 398.634 Euro

Investiții: echipamente de colectare și transport deșeuri respectiv: 42 containere de
1,1 m3 pentru deșeuri reciclabile, 2.700 pubele pentru deșeuri în amestec, 1
autocompactor de 16m3 și 1 încărcător frontal.
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Beneficiar: Comuna Ivesti

5. Denumire proiect „Imbunatatirea colectarii si transportului deseurilor in comuna
Bălășești, judetul Galati”
Sursa de finanțare: Phare CES 2006
Valoarea investițiilor: 411.000 Euro
Beneficiar: Comuna Bălăşeşti
Investiții: echipamente de colectare și transport deșeuri respectiv: 36 containere de
1,1 m3 pentru deșeuri reciclabile, 1.500 pubele pentru deșeuri în amestec , 1
autocompactor de 16m3 și 1 încărcător frontal.

6. Denumire proiect „Colectarea si transportul deseurilor municipale din Comuna Schela,
judetul Galați”
Sursa de finanțare: Phare CES 2006
Valoarea investițiilor: 648.300 Euro
Beneficiar: Comuna Schela
Investiții: echipamente de colectare și transport deșeuri respectiv: 125 containere de
1,1 m3 pentru deșeuri reciclabile, 1.400 pubele pentru deșeuri în amestec și 1
autocompactor de 16m3 .

7. Denumire proiect „Colectarea si transportul deseurilor municipale din Comuna
Foltești, judetul Galați”
Sursa de finanțare: Phare CES 2006
Valoarea investițiilor: 648.300 Euro
Beneficiar: Comuna Foltesti
Rezultat: echipamente de colectare și transport deșeuri respective 125 containere
pentru deseuri reciclabile și 1.400 pubele pentru deseuri reziduale, 2
autocompactoare, 2 prese, 1 încărcător-descărcător și 2 motostivuitoare.

Pe harta următoare sunt evidenţiate unităţile administrativ teritoriale care au beneficiat
de investiţii prin programele ISPA şi PHARE şi instalaţiile de tratare a deşeurilor realizate.
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Din analiza gestionării deșeurilor în localitățile beneficiare de fonduri ISPA/Phare în anul
2018, a rezulat că doar investițiile realizate prin programul ISPA în Municipiul Galați
functionează în conformitate cu obiectivele pentru care au fost prevăzute. După cum am
evidențiat în tabelul 3-12 stația de compostare Tg. Bujor și stația de sortare Tecuci nu
sunt funcționale iar colectarea separată a deșeurilor nu se realizează în localitățile
beneficiare de echipamente de colectate și transport.
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Figura 2-15: Infrastructura existentă în sectorul deşeurilor
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În continuare este descrisă infrastructura existenţă în judeţul Galaţi pentru fiecare
componentă a sistemului de gestionare a deşeurilor.

Colectare şi transport
Colectarea şi transportul deşeurilor menajere şi similare
În prezent, colectarea deşeurilor menajere şi similare se face preponderent în amestec.
Acest lucru este rezultatul cantităţilor mici de deşeuri reciclabile colectate separat la nivel
judeţean. În continuare este prezentat sistemul de colectare a deşeurilor menajere şi
similare la nivelul fiecărei localităţi urbane şi în mediul rural.
Municipiul Galaţi
La momentul elaborării studiului de fezabilitate, în Municipiul Galaţi, colectarea deşeurilor
menajere se realizeaza în patru fracţii astfel:
• Deșeurile în amestec:
o În zona blocurilor sunt colectate prin aport voluntar în puncte de colectare
stradală. Conform datelor furnizate de Ecosal, în anul 2018 au fost raportate
329 puncte de colectare și 1.433 containere de 1.100 l,
o În zona caselor, colectare din poartă în poartă în pubele de 120 l,
o Pentru transportul deșeurilor reziduale Ecosal deține 31 de vehicule cu un
volum cuprins între 6-12 m3. Mașinile au fost achiziționate în perioada 2003
– 2018 (26% fiind achiziționate înainte de anul 2010, deci au o vechime
mai mare de 8 ani).
•

Deşeurile reciclabile colectate pe 3 fracții (hârtie/carton, metal/plastic și sticlă):
o În zona blocurilor sunt colectate prin aport voluntar în puncte de colectare
stradală situate pe același amplasament sau în vecinătatea punctelor de
colectare deșeuri reziduale. Sunt colectate separat pe trei fracţii
(hartie/carton, plastic/metal şi sticlă) în containere tip igloo cu o capacitate
de 2,5 m3. Conform informaţiilor primite de la Ecosal, in Municipiul Galaţi în
prezent sunt disponibile 170 de puncte de colectare pentru deşeurile
reciclabile, fiecare punct fiind dotat cu câte 3 igloo-uri ( unul pentru
hârtie/carton, unul pentru plastic/metal și unul pentru sticlă.
o În zona caselor colectarea deşeurilor reciclabile se face prin aport voluntar
în punctele de colectare stradale situate în zona blocurilor,
o Ecosal deține 468 recipiente de tip igloo, 22 de containere tip plasă și 4
mașini de colectare, achiziționate prin proiectul ISPA în anul 2011.

La momentul vizitării amplasamentelor punctelor de colectare pentru deşeuri reciclabile,
în aprilie 2017, o parte din igloo-uri erau vandalizate cu scopul recuperării frauduloase a
reciclabilelor. Astfel, o parte din deşeurile colectate separat nu se regasesc in fluxul
deşeurilor raportate (după cum am precizat în secțiunea 3.3.4 punctul C).
Deşeurile colectate separat de către ECOSAL sunt transportate la staţia de sortare Galaţi
în vederea sortării şi valorificării materiale.
Colectarea separată a deşeurilor reciclabile similare şi din pieţe nu este implementată.
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Municipiul Tecuci
Prin proiectul Phare CES 2004 au fost achiziţionate, echipamente pentru colectarea
separată a deşeurilor reciclabile respectiv 340 containere de 1.100 litri şi 2.727 pubele de
120 l.
Însă având în vedere că staţia de sortare realizată prin proiect nu a fost operaţională,
conform informaţiilor furnizate de reprezentanţii municipiul Tecuci, confirmate cu ocazia
vizitei pe teren de către Consultant, containerele /pubele dedicate colectării separate a
deşeurilor reciclabile au fost transformate în recipiente pentru deşeuri reziduale.
La sfarsitului anului 2016, conform raportărilor operatorului de salubrizare către APM,
pentru colectarea deşeurilor reziduale în Tecuci sunt distribuite 3.390 pubele de 120 l,
4.201 pubele de 240 l şi 310 containere de 1.100 l.
Tg. Bujor
Colectarea deşeurilor menajere şi similare în localitatea Tg. Bujor se realizează în amestec,
colectarea fiind de tip „din poartă în poartă”.
Prin proiectul Phare CES au fost achiziţionate 800 pubele de 120 l pentru deşeurile
reziduale şi 32 containere de 1.100 l pentru deşeurile reciclabile. La sfarsitului anului 2016,
conform raportărilor operatorului de salubrizare către APM, existau 800 pubele de 120 l
pentru deşeurile reziduale şi 90 pubele de 120 litri pentru deşeurile reciclabile.
Bereşti
În localitatea Bereşti, deşeurile menajere şi similare se realizează exclusiv în amestec.
Echipamentele de colectare și transport sunt puse la dispoziție de către operatorul de
salubrizare.
Mediul rural
În mediul rural, colectarea se realizează în amestec, colectarea fiind de tip „din poartă în
poartă”.
Localităţile Iveşti, Bălăşeşti şi Schela au beneficiat de echipamente de colectare şi
transport pentru colectarea deşeurilor reciclabile și în amestec , respectiv containere de
1.100 l și pubele de 120 l. Cu toate acestea, sistemul de colectare separată a deșeurilor
reciclabile nu este implementat.

Colectarea şi transportul deşeurilor menajere voluminoase şi periculoase
Sistemul de colectare pentru transportul deșeurilor voluminoase și menajere periculoase
în Municipiul Galați este prin aport voluntar în două puncte verzi de stocare temporară
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înființate în anul 2012 prin proiectul ISPA
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Foto: amplasament punct verde Galați
Cele două puncte verzi sunt
situate pe Drumul Viilor 1 în
cartierul Micro 13 B și pe
strada Etna.

Amplasamentele sunt dotate cu 3 containere de 18 m 3, cinci containere de 32 m3 și 2
containere de tip presă.
Însă pe amplasamentul celor doua puncte verzi sunt stocate cu precădere deșeuri din
construcții și demolări și DEEE aduse în principal de operatori economici. Unul din motive
îl reprezinta lipsa informării și conștientizării populației relativ la existenta și utilitatea celor
două puncte.
În restul județului Galați, deșeurile voluminoase și menajere periculoase nu sunt colectate
separat.

Colectarea deșeurilor stradale, a deșeurilor din piețe, parcuri și grădini

•

În Mun. Galați colectarea deșeurilor verzi din parcuri și grădini este asigurată de
Administrația Domeniului Public al Municipiului Galați (ADP). ADP transportă
deșeurile verzi colectate la stația de compostare de la Tirighina și le predă pe baza
unui bon de cântar, fără a plăti un tarif. În cazul în care ADP utilizează compostul
rezultat din stația de compostare, plătește un tarif către ECOSAL. Colectarea
deșeurilor din piețe este asigurată de Administrația Piețelor Galați. Deșeurile din
piețe nu sunt colectate separat și sunt transportate direct la Depozitul de la
Tirighina în vederea eliminării.

•

În Mun. Tecuci serviciul de colectare a deșeurilor verzi din parcuri și grădini este
asigurat de societatea Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi, conform
contractului de delegare a gestiunii aprobat prin HCL nr. 38/28.02.2018.

•

În orașul Tg. Bujor, serviciul de colectare a desșurilor stradale, a deșeurilor din
piețe și a deșeurilor din parcuri și grădini publice este prestat de Administrația
Domeniului Public, un serviciu propriu organizat în cadrul primăriei.
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În județul Galați, serviciul de colectare a desșurilor stradale, a deșeurilor din piețe și a
deșeurilor din parcuri și grădini publice este prestat doar în mediul urban, astfel:

•

Sortare
În judeţul Galaţi există două staţii de sortare pentru tratarea deşeurilor reciclabile
colectate separat, respectiv:
•
•

Staţia de compostare Galaţi, capacitate 6.000 t/an (realizată prin fonduri ISPA),
Staţia de compostare Tecuci, capacitate 20.000 t/an (realizată prin fonduri Phare
CES).

În continuare sunt descrise cele două staţii.

Staţia de sortare de sortare Galaţi
Staţia, situată pe acelaşi amplasament cu staţia de compostare, a intrat în operare în anul
2012 şi funcţionează pe baza autorizaţiei de mediu nr. 63/30.03.2012 valabilă până la
data de 29.03.2022. Staţia este operată de SP Ecosal.
În conformitate cu informațiile din autorizație de mediu stația de sortare are o capacitate
de 6.000 t/an/1 schimb. Cu ocazia vizitelor pe amplasament, reprezentanții ECOSAL au
menționat o capacitate mai mică a stației de sortare însă în documentele furnizate
capacitatea stației este precizată a fi de 6.000 t/an/1 schimb.

Staţia de sortare se află în interiorul unei hale metalice în care sunt amplasate benzile
transportoare, cabinele de sortare şi presele de balotat materiale sortate.
Linia de sortare este prevăzută cu 8 posturi şi cuprinde:
•

Un buncăr – este de tipul unui canal prevăzut cu başă pentru colectarea levigatului
şi evacuarea acestuia cu o electropompă în sistemul de canalizare intern. În
interiorul acestui canal este montată o bandă orizontală care va prelua deşeurile
împinse cu ajutorul unui încărcător frontal din zona de descărcare spre bandă

•

Bandă recepţie deşeuri,

•

Banda transportatoare pentru sortare – preia deşeurile de pe banda de recepţe
canal şi alimentează banda de sortare,

•

Banda de sitare cu sistem de aspiraţie praf (ciclon),

•

Banda de sortare – aceasta este montată într-o cabină de sortare climatizată şi
prevăzută cu sistem de ventilaţie. Banda se sortare este prevăzută cu 8 posturi de
sortare. Sortarea deşeurilor se face pe catgorii de deşeuri reciclabile în containere
mobile prevăzute cu role.

Master Plan Sistem de Management Integrat al deseurilor în județul Galați

Pagina 85

2.9.3.3

În orașul Berești, serviciul de colectare a desșurilor stradale, a deșeurilor din piețe
și a deșeurilor din parcuri și grădini publice este prestat de Administrația
Domeniului Public și Privat, un serviciu propriu organizat în cadrul primăriei.

Linia de recepţie/sortare sticlă este prevăzută cu:
•

Platformă hidraulică pentru basculare containere. Deşeurile de sticlă sunt aduse
intr-un container roll-on şi amplasat deasupra platformei hidraulice şi apoi
basculate în buncărul benzii înclinate cu recleţi

•

Buncăr,

•

Banda de alimentare înclinată cu racleţi,

•

Bandă de sortare sticlă prevăzută cu 3 posturi,

Figura 2-16: Staţia de sortare Galaţi

Linia de presare/procesare este compusă din presă de balotare automată şi sistem de
benzi transportoare de o parte şi de alta a presei.
Linia de procesare a deşeurilor din aluminiu – dozele de aluminiu respectiv ambalajele din
tabla de alumniu sunt descărcate în buncărul de alimentare al benzii transportatoare al
liniei de procesare a deşeurilor din aluminiu. Acestea sunt transportate cu ajutorul benzii
cu racleţi în cuva de alimentare a shrederului hidraulic de unde vor fi tocate şi vor cădea
gravitaţional printre valţurile shrederului direct în containerul amplasat sub mărunţitor.

Tabel 2-14: Evoluţia cantităţilor de deşeuri tratate în statia de sortare Galati
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Staţie sortare Galati (capacitate 6.000 t/an)
Intrări, tone

413

708

1.254

1.692

1.814

2.091

Ieşiri reciclablie, tone

303

565

1.055

1.392

1.579

1.831

Reziduuri, tone

110

143

199

207

235

252

Din tabelul de mai sus, se poate observa o creştere considerabilă a cantităților de deșeuri
reciclabile tratate în stația de sortare raportat la anul 2012. Este de aşteptat ca o dată cu
eficientizarea sistemului de colectare separată, intrările în staţia de sortare să crească
progesiv.
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Sursa: APM Galati pentru anii 2012-2016 şi SP Ecosal pentru 2017

Instalaţie tratare deşeuri Tecuci
Municipiul Tecuci a beneficiat de fonduri europene prin proiectul Phare CES 2004 pentru
realizarea investiţiei “Valorificare deseuri menajere - Platforma de compostare,
statie de sortare si transfer”, cod proiect RO 2004/016-772.04.01.04.01.01.17.
Construcţia acestei instalaţii a fost finalizată în anul
următoarele:
•
•
•
•
•
•
•
•

2012, dotarile efective fiind

Presa verticala de balotat deşeuri;
Electrostivuitor;
Mărunţitor de sticlă;
Banda transportoare 2 buc;
Încărcător frontal;
Platforma cântărire;
Semiremorcă autocompactoare;
Boxă reciclare cu o latură înclinată.

Instalaţia nu a fost operată niciodata din cauza nefuncţionării ansamblului de echipamente
achiziţionate. În staţie au fost receptionate cantităţi mici de deşeuri reciclabile (în medie
20 tone pe an) în vederea presării şi valorificării ulterioare.

Figura 2-17: Imagine hala staţiei de sortare
Tecuci

•

Deșeuri reziduale până la punerea în operarea a viitoarei instalații de tratare
mecano-biologică, respectiv anul 2023. Se estimează o reducere astfel cu
30% a cantității de deșeuri depozitate (ca urmare a valorificării materiale și
energetice a fracției reciclabile),
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În prezent Primăria Tecuci are în desfăşurare un proiect de modernizare a stației de
sortare, respectiv ,,Modernizare utilaje staţie de sortare si transfer deeuri menajere ,
propus a se realiza în municipiul Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr. 146C, judeţul
Galaţi.” Având în vedere lipsa capacităților de depozitare la nivelul județului, în stația de
sortare vor fi tratate:

•

Deșeuri reciclabile colectat separat în parelel cu deșeurile reziduale tratate
în instalație. Din anul 2023, în stație se vor trata exclusiv deșeuri reciclabile
colectate separat.

În prezent, noua instalație de sortare este în curs de autorizare, data estimată pentru
punerea în funcțiune fiind anul 2019.

Compostare

În judeţul Galaţi există două staţii de compostare la Galaţi şi Tg. Bujor.

Staţia de compostare Galați
Staţia de compostare este situată pe acelaşi amplasament cu staţia de sortare şi are o
capacitate proiectată de 10.000 tone/an. În prezent staţia de este operată de SP Ecosal
în baza autorizaţiei de mediu nr. 63/30.03.2012 valabilă până la data de 29.03.2022.

În stația de compostare sunt procesate deşeurile de natura vegetală provenite din grădini,
parcuri, spaţii verzi provenite exclusiv din Municipiul Galați.

Tehnica de compostare este denumită compostare
aerobă în brazde. Linia de compostare are o
platformă betonată, cu suprafaţa de 6000 m2
acoperită cu un acoperiş usor. Deşeurile colectate
sunt mai întâi mărunţite într-un tocator şi apoi
aşezate în hala de compostare, în brazde cu
înălţimea de 1,5 m. Un utilaj specializat întoarce şi
umectează periodic brazdele.După o perioda de
fermentare de aprox. 12-14 saptamani se obţine
compostul care este folosit ca pământ vegetal în
zonele unde se amenajează spaţii verzi, pe taluze
etc
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Staţie este
echipamente:

dotată

cu

urmatoarele

•

Tocător deşeuri pentru compost,

•

Utilaj de întors compostul,

•

Tambur de irigare,

•

Încărcător frontal,

•

Sită rotativă-ciur compost

Figura 2-18: Staţia de compostare Galaţi

În tabelul următor este prezentată evoluţia cantităţilor de deşeuri tratate în staţia de
compostare Galaţi din primul an de funcţionare (2012) până în anul 2017. Precizăm că în
staţie au fost tratate exclusiv deşeuri din parcuri şi grădini.

Tabel 2-15: Evoluţia cantităţilor de deşeuri tratate în staţia de compostare Galaţi

2012

2013

2014

2015

2016

2017

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

Intrari

Sursa:Pe baza chestionarelor TRAT, MUN

Compostul rezultat în urma tratării biologice este folosit ca pământ vegetal în zonele din
domeniul public din Municipiul Galaţi unde se ameneajează spaţii verzi. Din analiza datelor
se observă anumite erori de raportare a fluxurilor, respectiv în anul 2016 intrările şi ieşirile
sunt egale, iar în anul 2015 cantitatea de compost rezultată reprezintă 95% din input.

În anul 2016, pe amplasamentul stației de compostare și de sortare a fost pusă în
funcțiune o instalație de produs bricheți de lemn, cu o capacitate de 7 tone/zi (600-700
kg/oră).
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Conform datelor furnizate de Ecosal, în anul 2016 nu s-au produs bricheți iar în anul 2017
s-au produs 12,28 tone.
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Staţia de compostare Tg. Bujor
Staţia de compostare de la Tg. Bujor, construită prin fonduri Phare CES 2004 a intrat în
funcţionare în anul 2009.
Capacitatea proiectată a staţiei este de 1.000 t/an. Conform proiectului tehnic şi a
autorizaţiei de mediu, staţia a fost prevăzută să trateze deşeuri din parcuri şi grădini,
deşeuri menajere şi similare în ametesc, deşeuri din pieţe, deşeuri stradale şi nămoluri de
la staţia de epurare orăşenească. Conform fluxului estimat de deseuri în faza de planificare
a proiectului ponderea nămolurilor din capacitatea totală a staţiei este de 60%.
Principalele dotări ale staţiei sunt:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Hală de compostare cu suprafaţă betonată de 1.134 m,
Cantar rutier tip basculă,
Staţie de tratare levigat compusă din bazin de levigat cu capacitatea de 40 m3 şi
staţia 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 şi
echipament hidraulic de ghidare. Capacitate întoarecere minim 1.200 mc/h
Încărcător frontal pe pneuri
Tocător de crengi cu o capacitate de 15 mc/h
Presă de balotat
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Figura 2-19: Poze staţia de compostare Tg. Bujor
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Însă începând cu anul 2014 staţia de compostare a fost închisă ca urmare a defectării
utilajelor specifice compostării (întorcător, tocător, sită rotativă).

Cantităţile de deşeuri tratare în staţie în perioada 2011-2013 sunt prezentate în tabelul
de mai jos.
Tabel 2-16: Cantitatea tratate în stația de compostare Tg. Bujor, 2011-2013
2011

2012

2013

Intrări (deşeuri menajere și
similare în amestec şi deşeuri
verzi)

990

1191

501

Ieşiri
(material
Compost

660

852

257

n.a.

n.a

n.a

Ieşiri (reziduuri)

stabilizat)

Sursa: APM Galaţi

Depozitare
În prezent în judeţul Galaţi există un singur depozit conform în funcţionare, Tirighina, care
deserveşte Municipiului Galaţi şi comunele limitrofe (Branistea, Smardan, Sendreni,
Tulucesti si Vanatori).
Depozitul neconform de la Tecuci, conform legislaţiei, a sistat depozitarea în iulie 2017.
În anul 2017, după închiderea depozitului Tecuci, deșeurile municipale colectate din județ
(mai puțin localitățile deservite de depozitul Tirighina) au fost eliminate la depozitul
Muchea (operat de TRACON) din județul Brăila.
La sfârșitului anului 2017 s-a încheiat un acord între CJ Vaslui și CJ Galați în vederea
depozitării deșeurilor din județul Galați la depozitul conform de la Roșiesti, județ Vaslui.
Astfel, la contractul nr. 16.452/19.12.2017 privind ”Delegarea gestiunii serviciului de
salubrizare a județului Vaslui” încheiat între CJ Vaslui și S.C. Romprest Energy SRL, a fost
completat de un act adițional care prevede la art 4, punctul c) acceptarea spre depozitare
a deșeurilor care provin din județul Galați se va face doar temporar pe depozitul Roșiești
– durată stipulată în cadrul contractului încheiat între operatorul Depozitului și operatorii
de colectare și transport deșeuri de pe raza județului Galați este de 1 an de la data intrării
în vigoare a acestuia. Însă, durata poate fi prelungită doar în condițiile în care CJ Galați
face dovada necesității prelungiri acceptării deșeurilor de depozitul CMID – Roșiești, cu
acceptul Delegatarului.
De asemenea, la începutul anului 2018, Primăria Municipiului Galați a aprobat Hotărârea
nr. 285 din 15.05.2018 privind aprobarea depozitării, pe perioada determinată, a
deșeurilor municipale colectate de pe raza județului Galați. Această hotărâre prevede la
art.1 acceptarea la depozitul ecologic de deșeuri nepericuloase Tirighina a deșeurilor
colectate de pe raza județului Galați, până la demararea activității depozitului conform din
comuna Roșiești, județ Vaslui, dar nu mai târziu de momentul atingerii a 75% din
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capacitatea proiectată 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 deșeuri colectate de pe raza județului Galați.
Începând cu 25 septembrie 2018 deșeurile colectate din județul Galați au început a fi
depozitate la depozitul Roșiesti, județul Vaslui.
În continuare este descris depozitul conform Tirighina precum şi depozitul neconform de
la Tecuci.
Depozit conform Tirighina
Depozitul conform tipul „b” de la Tirighina (Galaţi) a fost construit prin fonduri ISPA intrând
în operare în anul 2011. În prezent, depozitul este operat de S.C. Serviciul Public Ecosal
Galaţi S.A.. Mai multe informaţii privind operatorul sunt incluse in Raportul institutional
(Vol. IV.1).
Depozitul este operat în baza autorizației integrate de mediu nr. 2/12.06.2014 valabilă
până la 11.06.2024.
În conformitate cu informaţiile din Memorandul de Finanţare, depozitul a fost prevăzut cu
4 celule cu o suprafaţă totală de aproximativ 18 ha, din care, prin proiectul ISPA, s-a
construit doar prima celulă cu o capacitate de aproximativ 920.000 m 3 şi o suprafaţă
ocupată de 6.5 ha. În Memorandum este precizat că realizarea celulei 2 va depinde însă
de încheierea unui contract cu compania locală Electrica pentru înlocuirea stâlpilor de
înaltă tensiune aflaţi pe amplasament. Această înlocuire a fost identificată ca prelungire a
timpului estimat de funcţionare a depozitului.
Prim celulă a depozitului, aflată în funcţionare din noiembrie 2011, este prevăzută cu un
sistem de impermeabilizare a bazei depozitului (strat argilă, geomembrană, geotextil,
strat drenant) precum şi cu un sistem de colectare şi epurare a levigatului produs în
corpului depozitului, în conformitate cu legislaţia 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 staţia centrală de ardere unde are loc decondesanrea şi
arderea ulterioară a acestuia.
Caracteristicile depozitului Tirghina sunt prezentate în tabelul următor.
Tabel 2-17: Caracteristici depozit Tirighina
Suprafata totala depozit

Suprafaţa (ha)

Volum (m3)

Volumul total depozit

14,4

2.120.000

Celula 1

6,4

920.000

Celule 2-4

8

1.200.000
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Sursa: Memorandum de finanţare ISPA
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Conform Memorandului de Finanţare, depozitul deserveşte Municipiul Galaţi şi comunele
limitrofe (Branistea, Smardan, Sendreni, Tulucesti si Vanatori).

Figura 2-20: Imagine depozit
Tirighina

La depozit, pe lângă deşeuri municipale mai sunt depozitate deșeuri din construcții și
demolări, deşeuri industriale nepericuloase precum şi nămoluri rezultate de la staţia de
epurare a Municipiului Galaţi, după cum este prezentat mai jos.

DEPOZITARE

2012

2013

2014

2015

2016

2017

103.523

94.078

91.465

93.055

93.009

97.209

Deseuri municipale
colectate din Municipiul
Galați

99.080

90.107

87.820

88.524

88.348

92.617

Deșeuri municipale
colectate din cele 5
comune limitrofe

2.460

2.429

3.125

3.094

3.927

3.867

Deșeuri municipale
colectate din alte
localitati din judet

1.494

1.204

232

0

0

0

Reziduuri de la stațiile de
sortare și de compostare
Galați

489

338

288

1.437

734

725

Deșeuri din construcții și
desfințări

4.684

4.690

8.564

7.030

3.382

1.253

Total deșeuri municipale
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Tabel 2-18: Istoric deşeuri depozitate la depozit conform Tirighina, tone

DEPOZITARE

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Namoluri de la stațiile de
epurare orășenești

1.259

0

2.829

2.631

4.219

5.419

Deșeuri
industriale
nepericuloase

0

0

0

3.722

1.990

1.424

TOTAL deșeuri depozitate

109.466

98.768

102.858

106.438

102.600

105.305

Sursa: Chestionare TRAT pentru anii 2011-2016 şi Ecosal pentru anul 2017

Conform adresei primite din partea Primăria Municipiului Galaţi, în luna noiembrie 2017,
în urma măsurătorilor realizate de SP Ecosal Galaţi cu scopul determinării volumului
existent şi a volumului rămas până la cota maiximă admisibilă de umplutură a Celulei 1 a
rezultat că procentul de ocupare la data de 31.12.2017 a fost de 61,61% din capacitatea
autorizată a celulei de 920.000 m3.
Cantitatea totală de deșeuri depozitată, conform măsurătorilor din 31.12.2017 a fost de
603.828 tone iar volumul 566.822 m3.
Prin urmare, plecând de la premisa ca depozitul Tirighina va deservi excusiv
Municipiul Galaţi, se estimează că prima celulă îşi va epuiza capacitatea la
sfârşitului anului 2022.

Depozit neconform Tecuci

Denumirea depozitului

Rampa de depozitare a deseurilor Rates

Proprietarul depozitului

Primaria Municipiului Tecuci

Operatorul depozitului

SC Rampa Rateș SRL

Anul punerii in functiune

1950

An sistare depozitare conform HG
349/2005 privind depozitarea deseurilor

Iulie 2017

Suprafata depozitului

17 ha

Depozitul neconform Rates - Tecuci, este format din 2 zone distincte:
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Depozitul neconform tipul „b” de la Tecuci a sistat activitatea în iulie 2017 conform
prevederilor HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor. Operatorul depozitului SC
Rampa Rateș SRL a operat pe baza Autorizația de mediu 06/12.01.2015, valabilă până la
16.07.2017. Principalele caracteristici ale depozitului sunt:

•

zona activa pe care s-au depus deşeuri în ultimii ani, până la data sistării
activităţii în iulie 2017,

•

zona pasiva pe care nu s-au mai depus deşeuri de la momentul depozitării
deşeurilor în zona activă

Zona activă se află în continuarea zonei pasive, şi ocupă o suprafaţă de aproximativ 11
ha, fiind reprezentată de un masiv de deşeuri prevăzut cu mai multe drumuri cu rol de
delimitare a zonelor de depunere şi având o înălţime 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 până în canalul Rates.

Zona pasivă este reprezentată de zona în care sau depus initial deşeurile la începerea
activităţii de depozitare. Această zonă este situată între conul activ de depunere şi DJ
251, ce face legatura între Municipiul Tecuci şi 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) şi fotografie depozit (jos)

Tabel 2-19: Evoluţia cantităţilor de deşeuri eliminate la depozit neconform Tecuci-Raţeş,
tone
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Evoluţia cantităţilor de deşeuri eliminate la
depozitul neconform Tecuci Rateş în ultimii 7 ani este prezentată în tabelul de mai jos.

Depozit RATES

2012

2013

2014

2015

2016

Iulie
2017

TOTAL deșuri depozitate, din
care :

37.196

39.345

44.963

61.795

90.565

8.062

Deseuri
Galati)

municipale

31.416

34.866

31.197

29.670

34.162

7.940

Deseuri
judete)

municipale

5.432

2.560

11.847

32.097

56.403

122

348

0

0

0

0

0

și

0

1.534

104

0

0

0

Namoluri de la stațiile de
epurare orășenești

0

385

1.815

28

0

0

(jud.

(alte

Reziduuri de la SS Tecuci si SC
Tg. Bujor
Deșeuri din
desfințări

construcții

Sursa date: Chestionare MUN

După cum se poate observa din tabelul de mai sus, în anii 2015 şi 2016 mai mult de 50%
din cantitatea de deşeuri depozitate provine din alte judeţe respectiv din Vrancea, Botoşani
şi Vaslui.
În iulie 2017, în conformitate cu prevederile legale, depozitul Rateş-Tecuci a sistat
activitatea in luna iulie 2017.

Capacități reciclare
Reciclare/Valorificare
Conform datelor disponibile pe site-ul APM Galaţi în judeţul Galaţi există 17 operatori dețin
autorizație de mediu pentru colectarea deșeurilor de ambalaje în conformitate cu
prevederile legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor
de ambalaje.
În tabelul de mai jos sunt prezentați operatorii economici autorizați pentru valorificarea
deșeurilor reciclabile colectate separat.

Tabel 2-20: Operatori economici autorizaţi pentru valorificarea deşeurilor reciclabile în
judeţul Galaţi
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2.9.3.6

Nume operator

Operatii realizate

Capacitate
de
proiectata (t/an)

reciclare

ASPLASTIC,
Galati

Mun.

Fabricare furtun de gradina,
chedere, plasa utilizand granule
PVC

Masini de extrudat 12 t/an
granule PVC

BANGSONIC
com.Vanatori

SRL,

Fabricare fibre textile prin
destramare, cardare, brichetare
textile

Instalatie
textile

Eco-Metal Production,
Com.Smârdan,

Macinare si granulare deseuri
de plastic si fabricare furtune,
tuburi, benzi, folii, saci/pungi,
lazi/cutii/recipiente

Instalatie
100kg/h,
spalare,
injectie

FURTUNTEC SRL, Mun.
Tecuci,

Fabricarea de mobilier sau
produse
din
PVC
folosind
granule din deseuri PVC

FURTUNTEC
Mun. Tecuci

Macinare si granulare deseuri
de plastic si extrudare tevi PVC

Masina extrudat tevi PVC
437 t/a
tocator tip Shredder 285
kg/h

GALTEXMED, Galati

Destramare
si
deseuri textile

1800 t/an

MATT ECOINVEST SRL,
Galati,

Macinare/granulare
plastic,
demontare
/dezmembrare
deseuri lemn, tocare.

SRL

procesare

de

brichetat

de
granulare
instalatie
de
instalatie
de

34 t/luna granule plastic

Moara de macinat 300 kg/h
schredder
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-galati/deseuri-de-ambalaje

Astfel, În judeţul Galaţi există capacităţi pentru reciclare a deşeurilor de plastic de
aproximativ 4.400 t/an, considerând instalaţiile de granulare a deşeurilor de plastic. Însă,
atât pentru plastic cât şi pentru hârtie, carton, plastic, sticlă şi metal există capacităţi de
reciclare la nivelul regiunii 2 SE din care face parte judeţul Galaţi sau în restul regiunilor.

În cazul deșeurilor de hârtie/carton, reciclarea este asigurată de următoarele fabrici de
hârtie: ECOPAPER S.A. Zărnești, AMBRO S.A. Suceava, Vrancart S.A. Adjud, COMCEH
S.A. Călărași, PETROCART S.A. Piatra Neamț, cu o capacitate totală de reciclare de
665.000 tone/an. Fabrica de la Vrancart se află la o distanţă de cca 120 km de Municipiul
Galaţi, iar în prezent, conform datelor furnizate de APM, o parte din deşeurile de hârţie şi
carton sunt reciclate aici.
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Pentru reciclarea deșeurilor de plastic și metal, conform PNGD, numărul operatorilor
economici autorizați la nivel naţional este foarte mare, asigurându-se o capacitate de
reciclare de cca. 284.000 tone/an pentru deșeurile de plastic şi respectiv 2.700.000
tone/an pentru deșeurile metalice. După am menţionat anterior, inclusiv în judeţul Galaţi
există operatori care asigura reciclarea plasticului.

Reciclarea deșeurilor de sticlă este asigurată de mai mulți operatori economici, principalii
fiind S.C. STIROM S.A. București (35.000 tone/an), S.C. GreenGlass Recycling S.R.L.
Popești Leordeni (110.00 tone/an) și S.C. TC ROM GLASS S.R.L. București (12.000
tone/an cu posibilități de extindere la 24.000 tone/an).

Valorificarea energetică
În ceea ce privește valorificarea energetică a deșeurilor, conform datelor din PNGD, la
nivel național există 7 fabrici de ciment autorizate pentru coincinerarea deșeurilor, inclusiv
a deșeurilor municipale. Capacitatea totală de procesare existentă la nivelul anului 2016
este de cca. 1,1 milioane tone.

Figura 2-22: Fabrici de ciment autorizate pentru coincinerarea deșeurilor

Sursa: PNGD

Cea mai apropriată instalaţie faţă de Municipiul Galaţi este Fabrica de ciment de la
Medgidia aparţinând CRH România.

Gestionarea deșeurilor municipale
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2.9.4
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În judeţul Galați, salubrizarea localităţilor se realizează fie de operatori economici privaţi
pe baza unui contract de concesiune/delegare încheiat între operator şi Primărie fie de
către structuri (direcţii, servicii etc) din cadrul primăriilor.
În anul 2017, din totalul deșeurilor municipale colectate de către operatorii de salubrizare
cea mai mare parte a fost depozitată (93% din total) în timp ce diferența este reprezentată
de deșeuri reciclabile și biodeșeuri din parcuri și grădini colectate separat în vederea
valorificării materiale. După cum am menționat în secțiunea 3.3.3 la punctul C, pe lângă
deșeurile colectate se către operatorii de salubrizare, o cantitate de aproximativ 4.000
tone de deșeuri reciclabile a fost raportată ca fiind predată de populație direct
reciclatorilor.
Această situație este rezultatul gradului redus de implementare a colectării separate la
nivelul județului (doar populația Municipiului Galați beneficiază de servicii pentru
colectarea separată a deșeurilor reciclabile).
Informații detaliate privind infrastructura existentă în județul Galați este prezentată în
secțiunea 3.3.6.
Pentru o mai bună reprezentare, în figura 3-17 sunt evidențiate cantitățile de deșeuri
gestionate în anul 2017 iar în tabelul 3-19, sunt prezentate cantitățile gestionte în
perioada 2012-2017.

Tabel 2-21: Gestionarea deșeurilor municipale, 2012-2017
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Figura 2-23: Gestionarea deșeurilor în anul 2017, județ Galați

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Tone/an
Deșeuri municipale
colectate, din care:

140.570

135.008

131.735

129.528

134.559

131.754

Deșeuri municipale
colectate de
operatorii
salurbizare

137.520

131.920

127.428

126.342

130.605

127.754

Deșeuri reciclabile
direct la reciclatori

3.050

3.088

4.307

3.186

3.955

4.000

33.433

32.039

31.172

30.678

31.740

30.932

4.263

3.929

5.497

5.029

5.833

6.071

370

524

1.055

1.392

1.579

1.839

3.590

3.088

4.307

3.186

3.955

4.000

303

317

135

451

300

232

2.551

2.346

1.843

1.442

2044

2.640

2.551

2.346

1.843

1.442

2044

2.640

135.090

128.989

124.387

124.182

127.171

123.516

Deșeuri reciclabile
din
deseuri
municipale
Valorificare
Reciclare materială
R12 si R4
Reciclabile
rezultate de la SS
De la colectori
De la operatori
salubrizare direct
Compostare, R3
Biodeșeuri tratate
în SC
Eliminare
Depozitare D1 şi D5

După cum se poate observa din tabelul de mai sus, în perioada analizată cantitatea totală
de deșeuri municipale valorificată are o evouție crescătoare, rata de reciclare crescând cu
circa 50% în anul 2017 față de anul 2012 (conform metoda 2). Această creștere se
datorează în principal creșterii ratei de capturare a deșeurilor reciclabile în Municipiul
Galați.
Astfel, în anul 2017, din întreaga cantitate de deșeuri valorificată, 97% a provenit din
Municipiul Galați (respectiv 8.479 tone din care 5.839 deșeuri reciclabile și 2.640
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Sursa: Pe baza chestionarelor TRAT, MUN și COL/TRAT

biodeșeuri din parcuri și grădini colectate separat). În estimare s-a plecat de la ipoteza că
întreaga cantitate de deșeuri reciclabile colectate direct de persoane fizice și predate direct
la colectori/valorificatori, provin din Municipiul Galați.

25
20
18
15
13

12

5

5

2012

2013

20

18
16

10
5

6

5

2014

2015

6

7

2016

2017

Figura
2-24:
Evoluția
ratei
de
capturare
deșeuri
reciclabile
în
Municipiul
Galați conform
Metoda 2 și
Metoda 4.

0
Metoda 2, %

Finanţarea serviciului de salubrizare
Din datele primite de la autoritățile publice locale din județ, majoritatea unităților
administrativ-teritoriale din județul Galați beneficiază de serviciu de salubrizare prestat
sub diverse forme.
În ceea ce privește modalitatea de plată a serviciului de salubrizare, aceasta se pate
realiza în mai multe feluri, respectiv:
• Taxă instituită de autoritățile publice locale și plătită de utilizatorii persoane fizice
și persoane juridice direct în bugetul local;
• Tarif plătit de utilizatorii persoane fizice și persoane juridice direct operatorilor de
salubrizare;
• Sistem mixt:
o Taxă instituită de autoritățile publice locale și plătită de utilizatorii persoane
fizice direct în bugetul local și
o Tarif plătit de utilizatorii persoane juridice direct operatorilor de salubrizare.
În județul Galați majoritatea unităților administrativ-teritoriale au instituit o taxă pentru
plata serviciilor de salubrizare, atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice.
În comuna Buciumeni și comuna Oancea plata serviciilor de salubrizare se face pe bază
de tarif plătit atât de persoanele fizice cât și de persoanele juridice.
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2.9.5

Metoda 4, %

În municipiile Galați și Tecuci, orașul Tg. Bujor și comunele: Brăhășești, Grivița, Matca,
Nămoloasa, Slobozia Conachi, Tulucești și Vânători plata serviciilor de salubrizare se face
prin taxă colectată de la persoanele fizice și tarif plătit de persoanele juridice.
În tabelul următor este prezentat nivelul taxelor și tarifelor practicate la nivelul anului
2018, pe baza raspunsurilor la chestionare, răspunsuri primite in perioada februrie –
martie 2018.

Tabel 2-22 Nivelul taxelor și tarifelor practicate la nivelul anului 2018
No.

UAT

Operator

Taxa /
tarif
pentru
populatie

Anul
apro
barii

1

Mun. Galati

Public service
ECOSAL

tarif 87,56
lei/to

2017

2

Mun. Tecuci

CUP Tecuci

4 lei/pers/
luna

2017

3

Oras Targu
Bujor

S.C. BUJOR
PRESTSERV
SRL

taxa 39
lei/pers/an

4

Oras Beresti

SC LEONMAR
SRL COROD

3 lei/luna/
apart.;
5 lei/luna/
casa

Taxa/ tarif
persoane
juridice

Tarif
operator
Colectare
87,56
lei/tona pt
populatie
Colectare
47,96 lei/mc
pt PJ;
Depozitare
pers fizice
60,57
lei/tona;
Depozitare
pers juridice
27,53
lei/tona,
Compostare
126,73
lei/tona

Obser
vatii

tarif 47,96 lei/mc

14 lei/pers/luna

RURAL
UAT

Operator

1

Balabanesti

SC LEONMAR
SRL

2

Balasesti

Serviciu public

3

Baneasa

Anul
apro
barii

2015

Taxa/ tarif
persoane
juridice

Tarif
operator

2200
lei/cursa

taxa habitat 5
lei/luna

2016
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No.

Taxa /
tarif
pentru
populatie
gosp cu 1
pers 0,5
lei/luna;
gosp cu 2
pers 1
leu/luna;
gosp cu
mai mult
de 2 pers
2 lei/luna
3 lei/luna/
gosp

4

UAT

Baleni

Operator

SC LEONMAR
SRL

5

Barcea

SC LEONMAR
SRL

6

BerestiMeria

SC LEONMAR
SRL

7

Brahasesti

SC ECOPREST
BRAHA 2015
SRL

8

Branistea

9

Buciumeni

10

Taxa /
tarif
pentru
populatie
30lei/pers/
an dar nu
mai mult
de 100
lei/an/
gosp
3,5
lei/gosp
de 1
pers/luna;
14 lei
/gosp> =
2 pers/
luna
3 lei/luna/
apart.;
5 lei/luna
/ gosp la
case

Anul
apro
barii

Tarif
operator

2018

1900
lei/transport

2017

1300
lei/cursa plus
TVA;
60,75
lei/tona
(fTVA)
depozitare

2017

2000
lei/cursa plus
TVA

tarif 5 lei

2017

tarife direct
la operator

SC
COSMESIRET
SRL

6 lei/pers/
luna

2017

Cavadinesti

SC LEONMAR
SRL

nu se
percepe
taxa

2018

11

Certesti

SC LEONMAR
SRL

8 lei/gosp

2017

12

Corni

13

Corod

6 lei/pers/
luna
2500
lei/cursa plus
TVA
1900
lei/cursa plus
TVA

Taxa/ tarif
persoane
juridice

Obser
vatii

ag economici
comert cu
amanuntul 150
lei/an;
alte PJ 60 lei/an

contracte
individuale cu
diferiti operatori

contracte
individuale cu
diferiti operatori
tarif 100 lei/PJ;
205 lei/scoala

70 lei/pers juridica
/ luna
nu se percepe
taxa
30 lei /PJ

Serviciu public

Gemina
Servexim SRL

14

Cosmesti

15

Costache
Negri

LEONMAR

16

Cuca

LEONMAR

5 lei/pers/
luna

2 lei/pers/
luna, dar
nu mai
mult de 5
pers/gosp
25 lei/pers
/an;
max. 75
lei/fam/an

2017

1.800lei/
transport
60,75
lei/tona
(fTVA)
depozitare

2017

1700
lei/cursa plus
TVA

2017

1700
lei/cursa plus
TVA

17

Cudalbi

LEONMAR

4 lei/pers/
luna

18

Cuza Voda

Gemina
Servexim SRL

3 lei/pers/
luna

2011

19

Draganesti

20

Draguseni

LEONMAR

3 lei/pers/
luna

2018

21

Firtanesti

2011

1547
lei/cursa plus
TVA;
9,5 to/cursa
1900 lei/
cursa plus
TVA;
50 lei/to
depozitare
2000 lei/
cursa plus
TVA

30 lei/mc (f. TVA)

contracte directe

15 lei/PJ/luna

6 lei/PJ/luna
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No.

UAT

Operator

22

Foltesti

Serviciul Public

23

Frumusita

procedura
delegare in
derulare

24

Fundeni

Gemina
Servexim SRL

25

Ghidigeni

26

Gohor

27

Grivita

28

Ivesti

29

Independenta

Taxa /
tarif
pentru
populatie
40
lei/fam/an
(pentru
familii de
2-4 pers
sau mai
multi);
20 lei/an
pentru
familii de
o
persoana

120/an/
gosp
locuita

Gemina
Servexim SRL

24 lei/pers
/an

Gemina
Servixim SRL

2,4
lei/pers/lu
na, TVA
inclus

S.C. LEONMAR
SRL COROD

15
lei/pers/
an

31

Liesti

Serviciu public

5 lei/pers/
luna

32

Mastacani

33

Matca

35

Munteni

36

Namoloasa

37

Negrilesti

-

2010

Obser
vatii

50 lei/an

contracte directe

32,26 lei/mc

Jorasti

Movileni

2010

Taxa/ tarif
persoane
juridice

Tarif
operator

SC
COSMESIRET
SRL

30

34

Anul
apro
barii

SC
COSMESIRET
SRL

5 lei/pers
/luna

SC RELRIAN
SRL

3,60
lei/pers/
luna

2016

2017

2017

1800 lei/
cursa plus
TVA;
60,75 lei/to
depozitare

contracte
individuale cu
diferiti operatori

2,4
lei/pers/luna,
TVA inclus

contracte
individuale cu
diferiti operatori

2618
lei/cursa, TVA
inclus

140/
pers.juridica/an

pentru
depozit
are:
48,36
lei/to
in
2017
68,75
lei/to
in
2018

25 lei/mc

2017

1600
lei/transport
pentru
rezidual,
100
lei/transport
pentru
reciclabile

35 lei/mc

70 lei/tona

40 lei/luna
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No.

38

Nicoresti

SC
COSMESIRET
SRL

Taxa /
tarif
pentru
populatie
15
lei/an/fami
lie

39

Oancea

Gemina
Servixim SRL

3 lei/pers/
luna

2017

40

Pechea

LEONMAR

2 lei/pers/
luna

2017

41

Piscu

42

Poiana

SC
COSMESIRET
SRL

42/an/
locuinta

2017

43

Priponesti

LEONMAR

1
leu/pers/
luna

2013

1700
lei/cursa

44

Radesti

2018

1900
lei/cursa plus
TVA

No.

UAT

Operator

45

Rediu

LEONMAR

46

Schela

serviciu public

47

Scinteiesti

48

Sendreni

1 leu/pers
/luna;
max 4
pers/
familie
60
lei/gosp/
an

serviciu public
pana la
31.08.2017
apoi SC
Salubrizare
Sendreni SRL
cu asociat unic
UAT Sendreni

3 lei/pers/
luna plus
TVA

49

SloboziaConachi

Gemina
Servixim SRL

3 lei/pers/
lua

50

Smardan

SC RER
ECOLOGIC SRL
BRAILA

51

Smulti

Gemina
Servixim SRL

10
lei/gosp/
luna
25
lei/pers/
luna

52

Suceveni

Suhurlui

LEONMAR

54

Tepu

Serviciu public

Taxa/ tarif
persoane
juridice

Tarif
operator

1000 lei/tona

32,36 lei/mc

1800
lei/cursa plus
TVA

20 lei /PJ/luna

100 lei/an/PJ

2018

50 lei/luna

2017

3 lei/luna/angajat,
plus TVA

2016

2125,82
lei/transport
plus TVA

2017

40,58 lei/mc
plus TVA

au contracte
individuale

2017

1700 lei

10 lei/luna

2018

1900
lei/cursa fara
TVA

200 lei/pers
juridica

2017

Obser
vatii

30 lei/PJ/luna;
15 lei/PFA, II
/luna
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53

20 lei/
persoana,
dar nu mai
mult de 4
pers/
familie
4 lei/adult
/ luna;
2 lei/copil/
luna

Anul
apro
barii
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No.

UAT

Operator

Taxa /
tarif
pentru
populatie

Anul
apro
barii

Tarif
operator

2018

213,45 lei/to,
plus TVA

39,6 lei/an/
pers fizica;
248 lei/mc PJ

55

Tudor
Valdimirescu

SC RER
Ecologic SRL

5 lei/pers/
luna pt
gosp cu 1
membru;
10 lei/luna
/gosp cu
mai multi
membrii;
20 lei/luna
/ locuinta
nelocuita

56

Tulucesti

Serviciul Local
de salubrizare
Tulucesti

20 lei/pers
60 lei/casa

2017

57

Umbraresti

SC LEONMAR
SRL

3,5
lei/pers
/luna

2018

SC LEONMAR
SRL COROD

40 lei/an
pers
singure
100 lei/an
familii cu 2
pers sau
mai multi

Gemina
Servixim SRL
Gemina
Servixim SRL

2 lei/pers
/luna
1 leu/pers
/luna

58

Valea
Marului

59

Vinatori

60

Virlezi

61

Vladesti

2018

1500
lei/cursa;
60,75
lei/tona plus
TVA depozitare

2012

1800 lei
salubrizare

2017

1595 lei

Taxa/ tarif
persoane
juridice

Obser
vatii

248 lei/mc

•

compostarea în vederea recicalării deșeurilor predominant vegetale;

•

deșeuri menajere produse de persoane fizice depozitate în Rampa Tirighina;

•

deșeuri menajere produse de persoane juridice depozitate în Rampa
Tirighina;

•

precolectare, colectare și transport a deșeurilor municipale, inclusiv a
deșeurilor toxice și periculaose din deșeuri menajere, cu excepția celor cu
regim special;

•

precolectare, colectare și transport a deșeurilor produse de agenți
economici.

În urma analizării fișei de fundamentare a tarifelor s-a observat că pentru activitatea de
colectare și transport ponderea cea mai mare o au costurile cu munca vie (cu personalul)
– 33%, apoi costurile cu combustibilul – 32%, ceea ce reflectă specificul acestei activități.
In cazul tarifului de depozitare, linia de combustibil include si energia electrica
tehnologica; această categorie de costuri constituie ponderea cea mai mare – 41%.
Similar este si pentru tariful de compostare – 45%. Acestă pondere ridicată în costuri ne
conduce la căutarea unor procese tehnologice cu recuperare energetică, astfel încât aceste
costuri să poată fi reduse.
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Serviciul public ECOSAL Galați are fundamentate tarifele utilizate, pe activități, în
conformitate cu Ordinul Președintelui ANRSC nr. 109/2007, pentru următoarele activități:

La nivelul municipiului Galati s-au instituit următoarele taxe și tarife:
•

taxă specială de habitat pentru persoanele fizice – 67 lei/persoană/an;

•

tarif pentru depozitare:
o

60,57 lei/to pentru depozitarea deșeurilor provenite de la persoane fizice;

o

27,53 lei/mc pentru depozitarea deșeurilor provenite de la persoane
juridice.

•

tarif pentru compostare – 157,14 lei/to

•

tarif pentru colectarea și transportul deșeurilor:
o

87,56 lei/to pentru persoane fizice

o

47,96 lei/mc pentru agenți economici

După cum se poate observa, deși nu există o bază legală în acest sens, tariful pentru
activitatea de colectare și transport a deșeurilor de la personae fizice și tariful pentru
depozitarea deșeurilor provenite de la personae fizice diferă față de tarifele percepute de
la persoanele juridice pentru aceleași activități.
În ceea ce privește activitatea de compostare a deșeurilor, deși este stabilit un tarif,
modalitatea de plată a acestuia nu este stabilită, iar în ceea ce privește activitatea de
sortare a deșeurilor, aceasta nu are un tarif stabilit, prin urmare această activitate prestată
de ECOSAL nu este încasată.
În concluzie, se recomandă instituirea tarifului pentru activitatea de sortare a deșeurilor,
iar pentru activitatea de compostare se recomandă stabilirea modalității de plată a acestei
activități.

Aspecte instituţionale
În această secţiune este prezentat cadrul instituţional în ceea ce priveşte gestionarea
deşeurilor la nivelul judeţului Galați.
În conformitate cu datele primite de la autorităţile locale, există 63 de localităţi care sunt
deservite de servicii de salubrizare. Pentru 45 dintre acestea serviciile de salubrizare sunt
furnizate de către operatori privaţi, 2 localități sunt deservite de operatori cu capital
integral public si 16 localitati sunt deservite de către o structură specializată din cadrul
administraţiei publice locale.
Tabelul următor prezintă denumirea operatorilor de salubritate şi datele disponibile legate
de licenţa acestora de operare (www.anrsc.ro).
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Tabel 2-23: Operatori de salubrizare

1

2

3

4

Denumire
operator

Activitate autorizată

Localitățideservite

Licență ANRSC

Colectare
separate
şi
transport
separat
al
deşeurilor municipal şi al
deşeurilor
similar
provenind din activităţi
comerciale din industrie şi
instituţii, inclusive fracţii
colectate separat, fără a
adduce atingere fluxului
de deşeuri de echipamente
electrice şi electronice,
baterii şi acumulatori

Berești,
Barcea,
Bâlbănești,
Bălășești,
Băleni,
Berești-Meria,
Căvădinești,
Certesti,
Corni,
Costache
Negri,
Cuca,
Cudalbi,
Dragușeni,
Frumusita, Jorăști,
Pechea, Priponești,
Rediu,
Scînteiești,
Suhurlui,
Tudor
Vladimirescu,
Umbrărești,
Valea
Mărului

Licenţă nr. 4130/

Colectarea separate şi
transportul
separat
al
deşeurilor municipal şi al
deşeurilor
similar
provenind din activităţi
comerciale din industrie şi
instituţii, inclusive fracţii
colectate separat, fără a
adduce atingere fluxului
de deşeuri de echipamente
electrice şi electronice,
baterii
şi
acumulatori
(precolectare)

Buciumeni, Gohor,
Movileni, Nicorești,
Poiana, Smulti

Licenţă
nr.
3830/29.08.2016
clasa 3

SERVICIUL
PUBLIC
ECOSAL
GALAȚI

Salubrizare a localităţilor

Galați

COMUNA
SCHELA

Colectare
separată
şi
transport
separat
al
deşeurilor municipale şi a
deşeurilor
similare
provenind din activităţi
comerciale din industrie şi
instituţii, inclusive fracţii
colectate separat, fără a
adduce atingere fluxului
de deşeuri de echipamente
electrice şi electronice,
baterii şi acumulatori

LEONMAR
S.R.L.

COSMESIRET
S.R.L.
Cosmești

15.01.2018 clasa
3
Valabilă până la
data
de
31.12.2018
Operatorul
depune
documentatia
prelungire
licentei cu 30
zile inainte
expirare.

va
de
a
de
de

Valabilă până la
data
de
29.08.2021

Licenţă
nr.
3051/25.11.2014
clasa 2
Valabilă până la
data
de
25.11.2019

Schela
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Licenţă
nr.
3780/22.06.2016
clasa 3
Valabilă până la
data
de
22.06.2021
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Nr. crt.

Nr. crt.

Denumire
operator

Activitate autorizată

5

COMUNA
DRĂGĂNEȘTI

Colectare
separată
şi
transport
separat
al
deşeurilor municipal şi al
deşeurilor
similarep
rovenind
din
activităţi
comerciale din industrie şi
instituţii, inclusive fracţii
colectate separat, fără a
adduce atingere fluxului
de deşeuri de echipamente
electrice şi electronice,
baterii şi acumulatori

Drăgănești

ECOPREST
BRAHA 2015
SRL
Brăhășești

Colectare
separată
şi
transport
separat
al
deşeurilor municipal şi al
deşeurilor
similarep
rovenind
din
activităţi
comerciale din industrie şi
instituţii, inclusive fracţii
colectate separat, fără a
adduce atingere fluxului
de deşeuri de echipamente
electrice şi electronice,
baterii şi acumulatori

Brăhășești

COMUNA
ȘENDRENI

Colectare
separată
şi
transport
separat
al
deşeurilor municipal şi al
deşeurilor
similarep
rovenind
din
activităţi
comerciale din industrie şi
instituţii, inclusive fracţii
colectate separat, fără a
adduce atingere fluxului
de deşeuri de echipamente
electrice şi electronice,
baterii şi acumulatori

Șendreni

Colectare
separată
şi
transport
separat
al
deşeurilor municipal şi al
deşeurilor
similarep
rovenind
din
activităţi
comerciale din industrie şi
instituţii, inclusive fracţii
colectate separat, fără a
adduce atingere fluxului
de deşeuri de echipamente
electrice şi electronice,
baterii şi acumulatori

Ivești

7

8

COMUNA
IVEȘTI

Licență ANRSC

Licenţă
nr.
3703/16.05.2016
clasa 3
Valabilă până la
data
de
16.05.2021

Licenţă
nr.
3662/15.12.2017
clasa 3
Valabilă până la
data
de
19.04.2021

Licenţă
nr.
3810/21.07.2016
clasa 3
Valabilă până la
data
de
21.07.2021
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Licenţă
nr.
3425/19.10.2015
clasa 3
Valabilă până la
data
de
19.10.2020

Pagina 109

6

Localitățideservite

9

10

11

12

Denumire
operator
COMUNA
ŢEPU

COMUNA
COROD

COMUNA
BRANIȘTEA

Compania de
Utilități
Publice S.R.L.
Tecuci

Activitate autorizată

Localitățideservite

Colectare
separată
şi
transport
separat
al
deşeurilor municipal şi al
deşeurilor
similarep
rovenind
din
activităţi
comerciale din industrie şi
instituţii, inclusive fracţii
colectate separat, fără a
adduce atingere fluxului
de deşeuri de echipamente
electrice şi electronice,
baterii şi acumulatori

Țepu

Colectare
separată
şi
transport
separat
al
deşeurilor municipal şi al
deşeurilor
similarep
rovenind
din
activităţi
comerciale din industrie şi
instituţii, inclusive fracţii
colectate separat, fără a
adduce atingere fluxului
de deşeuri de echipamente
electrice şi electronice,
baterii şi acumulatori

Corod

Colectare
separată
şi
transport
separat
al
deşeurilor municipal şi al
deşeurilor
similarep
rovenind
din
activităţi
comerciale din industrie şi
instituţii, inclusive fracţii
colectate separat, fără a
adduce atingere fluxului
de deşeuri de echipamente
electrice şi electronice,
baterii şi acumulatori

Brăniștea

Colectare
separată
şi
transport
separat
al
deşeurilor municipal şi al
deşeurilor
similarep
rovenind
din
activităţi
comerciale din industrie şi
instituţii, inclusive fracţii
colectate separat, fără a
adduce atingere fluxului
de deşeuri de echipamente
electrice şi electronice,
baterii
şi
acumulatori
măturat, spălat, stropirea
şiîntreţinerea
căilor
publice

Tecuci

Licență ANRSC

Licenţă
nr.
2919/23.07.2014
clasa 3
Valabilă până la
data
de
23.07.2019

Licenţă
nr.
3700/16.05.2016
clasa 3
Valabilă până la
data
de
16.05.2021

Licenţă
nr.
3387/09.09.2015
clasa 3
Valabilă până la
data
de
09.09.2020
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Licenţă nr. 4231
4232
4233/22.05.2018
clasa
3
Valabilă până la
data
de
01.07.2022
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Nr. crt.

Nr. crt.

Denumire
operator

Activitate autorizată

Localitățideservite

Licență ANRSC

curăţareşi transport al
zăpezii de pe căile publice
şimenţinerea în funcţiune
a acestora pe timp de polei
sau îngheţ
13

Serviciul
public
de
salubrizare
Tg.Bujor

-

Tg. Bujor

Fără licență

14

Gemina
Servexim
S.R.L.

Colectare
separată
şi
transport
separat
al
deşeurilor municipal şi al
deşeurilor
similarep
rovenind
din
activităţi
comerciale din industrie şi
instituţii, inclusive fracţii
colectate separat, fără a
adduce atingere fluxului
de deşeuri de echipamente
electrice şi electronice,
baterii şi acumulatori

Cosmești,
CuzaVodă,
Fundeni,
Grivița,
Independența,
Mastacani, Oancea,
Piscu,
Slobozia
Conachi,
Vîrlezi,
Vlădești

Licenţănr.
3508/16.12.2015
clasa 3 Valabilă
până la data de
16.12.2020

15

Recorwood
S.R.L.

-

Nămoloasa

Licenţă
nr.
4346/08.08.2018
clasa 3

16

Relrian S.R.L.

-

Negrilești

Fără licență

17

Compania de
Uitilități
Publice
S.A.
Bârlad

salubrizare a localităţilor

Rădești, Băneasa

Licenţă
nr.
4128/15.01.2018
clasa 2 Valabilă
până la data de
17.12.2022

18

Rer Ecologic
Service Brăila
S.R.L.

salubrizare a localităţilor

Smârdan

Licenţă
nr
2616/21.10.2013
clasa 2 Valabilă
până la data de
11.11.2018

19

Serviciul local
de salubrizare
TULUCEȘTI

colectare
separată
şi
transport
separat
al
deşeurilor municipale şi al
deşeurilor
similare
provenind din activităţi
comerciale din industrie
şiinstituţii, inclusiv fracţii
colectate separat, fără a

Tulucești

Licenţă
nr.
4140/05.02.2018
clasa 3
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Valabila pana la
31.03.2020

Nr. crt.

Denumire
operator

Activitate autorizată

Localitățideservite

Licență ANRSC

aduce atingere fluxului de
deşeuri de echipamente
electrice şi electronice,
baterii şi acumulatori
20

Ghidigeni

colectare
separată
şi
transport
separat
al
deşeurilor municipale şi al
deşeurilor
similare
provenind din activităţi
comerciale din industrie
şiinstituţii, inclusiv fracţii
colectate separat, fără a
aduce atingere fluxului de
deşeuri de echipamente
electrice şi electronice,
baterii şi acumulatori

Ghidigeni

Licenţă
nr.
4381/06.09.2018
clasa 3 Valabilă
până la data de
06.09.2023

21

Serviciul Local
de salubrizare
Matca

-

Matca

Procedura
de
obtinere a licentei
in derulare

22

Munteni

-

23

Serviciul
Public
Local
de Salubritate
Foltesti

salubrizare

Foltesti

Procedura
de
obtinere a licentei
in derulare

24

Serviciul Local
Salubritate
Liesti

Precolectare,
colectare,
transport
deseuri
municipale,
sortare
deseuri
municipale,
maturat, spalat, stropit
caile publice, curatarea si
transportul
zapezii,
colectare,
transport
deseuri din constructii si
demolari.

Liesti

Procedura
de
obtinere a licentei
in derulare

Procedura
de
obtinere a licentei
in derulare

Sursa: pe baza contractelor de salubrizare şi www.anrsc.ro

Rezumând datele prezentate în capitolul 4.3 din Analiza Instituțională (Volumul IV.1), în
ceea ce priveşte evaluarea contractelor de salubrizare existente aferente serviciilor de
colectare a deşeurilor menajere din judeţul Galați, concluziile sunt următoarele:
În judeţul Galați, salubrizarea localităţilor se realizează în modul următor:
de către un operator economic privat - pe baza
concesiune/delegare încheiat între operator şi Primărie;
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•

•

de către o structură (direcţie, serviciu etc.) din cadrul Primăriei – pe baza unei
Hotărâri a Consiliului Local de atribuire a serviciului de salubrizare în gestiune
directă.

În ceea ce privește acoperirea cu servicii de salubrizare, din datele furnizate de către
unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Galați in luna noiembrie 2018, se poate
observa că acestea beneficiază de servicii de salubrizare, după cum urmează:
În 45 de UAT serviciul de salubrizare este prestat în baza unor contracte încheiate
cu operatori de drept privat, a căror durata încetează astfel:
o

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: Berești, Barcea, Bălabănești, Bălășești, Băleni, Berești-Meria,
Certesti, Cosmești, Cuca, Cudalbi, Drăgușeni, Frumusita, Fundeni, Grivița,
Jorăști, Movileni, Nicorești, Pechea, Priponești, Rediu, Radesti, Smârdan,
Smulți, Suhurlui, Tudor Vladimirescu, Vârlezi, Vlădești, Umbrărești

o

În 11 UAT durata contractului de salubrizare va înceta în anul 2019:
Băneasa, Cavadinești, Corni, Costache Negri, Gohor, Mastacani,
Nămoloasa, Oancea, Poiana, Scanteiesti, Valea Marului.

o

În 5 UAT durata contractelor de salubrizare va înceta după anul 2020:
Independența si Slobozia Conachi (2020), Cuza Vodă si Piscu (2021),
Buciumeni (2023).

o

În 1 UAT contractul de salubrizare nu prevede o dată de încetare a acestuia:
Negrilești.

•

În 2 UAT serviciul de salubrizare este prestat de societăți comerciale cu capital
integral public în baza unor contracte atribuite direct: Tecuci, Brăhășești.

•

În 16 UAT serviciul de salubrizare este prestat în baza gestiunii directe de serviciul
propriu de salubrizare înființat în acest scop: Galați, Brăniștea, Corod, Drăgănești,
Foltești, Ghidigeni, Ivești, Liești, Matca, Munteni, Schela, Șendreni, Tulucești, Țepu
și Vânători. In orasul Tg. Bujor este in curs de infiintare un serviciu propriu de
salubrizare, colectarea si transportul spre eliminare a deseurilor realizandu-se cu
personalul si mijloacele tehnice ale primariei.

•

În 1 UAT nu este încheiat contract pentru prestarea serviciului de salubrizare:
Fârțănești.

•

1 UAT se află în faza de contractare deoarece durata contractelor precedente a
expirat: Suceveni.

O parte dintre contractele de salubrizare existente în unitățile administrativ-teritoriale
menționate mai sus, deși au sau nu o durata determinată, în cuprinsul lor este prevăzută
o clauză de încetare înainte de termen a acestora, la data atribuirii de către ADI ECOSERV
a noului contract de delegare în cadrul proiectului SMID. Acestea sunt: Berești, Barcea,
Bâlbănești, Bălășești, Băleni, Baneasa, Berești-Meria, Buciumeni, Căvădinești, Corni,
Cosmești, Costache Negri, Cuca, Cudalbi, Cuza-Vodă, Frumusita, Fundeni, Gohor, Grivița,
Independența, Jorăști, Mastacani, Movileni, Nămoloasa, Negrilești, Nicorești, Oancea,
Pechea, Piscu, Poiana, Priponești, Rădești, Rediu, Scînteiești, Slobozia Conachi, Smîrdan,
Smulți, Suceveni, Suhurlui, Tudor Vladimirescu, Umbrărești, Valea Mărului, Vârlezi,
Vlădești.
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•

•

În 2 UAT durata contractelor de salubrizare va înceta la data atribuirii noului
contract de delegare de către ADI ECOSERV: Rădești și Negrilești.

•

În 15 UAT serviciul de salubrizare este prestat în baza gestiunii directe de serviciul
propriu de salubrizare înființat în acest scop: Brăniștea, Corod, Drăgănești, Foltești,
Ghidigeni, Ivești, Liești, Matca, Munteni, Schela, Șendreni, Tulucești, Țepu și
Vânători),

•

În 2 UAT nu sunt încheiate contracte pentru prestarea serviciului de salubrizare:
Fartanesti și Suceveni.

Aspecte care necesită îmbunătăţire
Principalele probleme identificate în actualul sistem de gestionare a deşeurilor municipale
în judeţul Galati sunt:
COLECTARE SI TRANSPORT
•

Nu întreaga cantitate de deșeuri municipale generate este colectată,

•

Din intreaga cantitate de deşeuri municipale colectate doar 7 % este colectata
separat în vederea reciclării,

•

Lipsa infrastructurii pentru colectarea si transportul deseurilor reciclabile menajere
si similare în majoritatea localităţilor din judeţ,

•

În prezent în Municiul Galati colectarea separată a deşeurilor reciclabile nu este
asigurată pentru operatorii economici. De asemenea, infrastructura pentru
colectarea deşeurilor reciclabile nu este suficientă pentru a asigura creşterea
cantităţii colectate,

TRATAREA DEŞEURILOR
•

Aproximativ 93% din cantitatea de deşeuri municipale colectată este depozitată
fără a o pretratare prealabilă a deşeurilor conform prevederilor legale,

•

În judeţ nu există instalaţii de sortare care să permită tratarea deşeurilor colectate
separt din toate localităţile. Din cele două staţii de sortare, cea de la Galaţi
deserveşte exclusiv Municipiul Galaţi iar cea de la Tecuci va trata deșeuri
municipale colectate în amestec colectate eclusiv din municipiul Tecuci,

•

În judeţ nu există instalaţii de compostare care să permită tratarea deşeurilor verzi
din parcuri şi grădini colectate separat. Din cele două staţii de compostare, cea de
la Galaţi deserveşte exclusiv Municipiul Galaţi iar cea de la Tg. Bujor este
nefuncţională,

DEPOZITAREA DEŞEURILOR
Depozitul existent de la Tirighina deserveşte exclusiv Municipiul Galaţi și 5 comune
limitrofe, pentru restul localităţilor neexistând în prezent o soluţie definitiva pentru
depozitarea deşeurilor.
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3

PROIECȚII

3.1

Metodologii și ipoteze
Metodologie și ipoteze privind proiecția socio-economică
Proiecțiile socio-economice iau in considerare cele mai recente prognoze publicate de
Comisia Națională de Prognoză (Prognoza 2018 – 2022 varianta intermediară de vară,
iulie 2018 și Proiecţia principalilor indicatori economico – sociali în profil teritorial pana in
2022 – mai 2018), recomandările 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 dispoziție alte informații oficiale, au fost luate
în calcul urmatoarele ipoteze din Anexa 1 a HG 677/2017:
•

cresterea PIB in termini reali, față de anul anterior, va fi de 3,5% în fiecare an;

•

pentru rata inflației anuale, prognoza va lua în considerare o medie stabilă 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 judeţean,
consultantul considera o evoluţie similara a indicatorilor socio-economici cu cea de la nivel
naţional.

Ipotezele utilizate la realizarea prognozei veniturilor pe gospodărie sunt următoarele:
•

Venitul mediu al unei gospodării medii crește cu o rată mai mică decât cresterea
nominală a PIB;

•

Venitul mediu al unei gospodării medii in regiunea Sud Est este 90,03% față de
media naționala;

•

Venitul mediu al unei gospodării medii in judetul Galați este 101,62% fata de
media pe regiunea Sud Est;

•

Creșterea venitului disponibil al gospodăriei este egală cu produsul dintre rata
inflației și rata de creștere reală a PIB, amendată cu un procent ( corecție);
pentru județul Galați această corecție este determinata după cum urmează:
o

corecția regiunii Sud-Est față de nivelul national C1 = 89,43%

o

corecția județului Galați față de nivelul regiunii Sud-Est C2 = 102,31%
Notă: aceste corecții au fost determinate de Consultant prin analiza ritmurilor
de creștere naționale, regionale și județene, pe baza Prognozei în profil teritorial
mai 2018 – elaborate de CNP;

o

- corecția județului Galați față de evoluția PIB la nivel national C = C1 x C2 =
91,49%;
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•

Venitul mediu al unei familii 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
creștere a venitului pentru familia medie (ipoteză folosită și în CBA a aplicatiei de
finanțare, factor de crestere a veniturilor decila 1 = 96,63%) ;

•

Venitul in mediul urban reprezinta 112,975% fata de cel mediu; venitul in mediu
rural reprezinta 83,92% din cel mediu .

Metodologie și ipoteze privind proiecția generării deșeurilor municipale
Proiecţia generării deşeurilor municipale pentru perioada de planificare (2018-2047)
reprezintă baza de calcul pentru estimarea capacităţilor viitoarelor obiective necesar a fi
realizate în cadrul sistemului integrat de gestionare al deşeurilor.
În această secțiune este prezentată proiecția deșeurilor municipale estimate a se genera
pe perioada de planificare cu evidențierea fluxurilor speciale de deșeuri din deșeurile
municipale respectiv deșeuri bidegradabile, deșeuri menajere periculoase și deșeuri
voluminoase.
Pe lângă deșeurile municipale este prezentată și evoluția generării deșeurilor din
construcții și demolări generate de populație. Această categorie de deșeuri nu face obiectul
Master Planului însă având în vedere că o parte din cantitatea generată va fi depozitată
este importantă cunoașterea evoluției cantităților pe perioada de planificare.
Metologia și ipotezele considerate pentru evoluția deșeurilor municipale
Evoluția deșeurilor municipale s-a determinat distinct pentru fiecare categorie de deșeuri
și anume deșeuri menajere, deșeuri similare, deșeuri din piețe, deșeuri din parcuri și
grădini și deșeuri stradale.
Evoluția deșeurilor menajere s-a derminat pe baza:
•

evoluția populației - prezentată în secțiunea 3.2.1,

•

ratei de conectare la servicii de salurbizare – conform obiectivelor prezentate în
secțiunea 4, rata de conectare va ajunge la 100% în anul 2021,

•

indicatorului de generare deşeuri menajere – determinat pe baza datelor privind
situația existentă și a căror evoluție depinde pe de o parte de creșterea economică
din județ iar pe de altă parte de implementarea măsurilor privind prevenirea
generării deșeurilor. În estimări s-a conținut cont de asemenea de prevederile
Planului Național de Gestionare a Deșeurilor.

Deșeurile similare s-au determinat având în vedere ponderea în deșeurile menajere.
Valoarea ponderii s-a estimat având în vedere dezvoltarea economică din județ.
Deșeurile din piețe, deșeurile din parcuri și grădini și deșeurile din piețe au fost estimate
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în anul 2018 dat fiind că înafara Municipiului Galați, restul localităților urbane nu furnizat
date distincte pentru aceste categorii de deșeuri din deșeurile muncipale, acestea fiind
raportate în amestec cu deșeurile menajere și similare. Conform prevederilor PNGD
evoluția acestora este de așteptat să rămână constantă pe perioada planificării.
Metologia și ipotezele considerate pentru evoluția fluxurilor speciale de deșeuri
Proiecţia cantităţii generate de deşeuri biodegradabile se calculează pe baza proiecţiei
cantităţii de deşeuri municipale generate şi a ponderii fracțiilor biodegradabile pentru
fiecare tip de deșeuri care intră în componența acestora (deșeuri menajere și similare,
deşeuri din parcuri şi gradini, deşeuri stradale şi deseuri din pieţe). Categorii de deșeuri
biodegradabile considerate în determinări sunt deșeurile alimentare, deșeurile de
hârtie/carton și deșeurile de lemn.
Proiecţia de generare a deşeurilor municipale periculoase se calculează pe baza
indicatorilor de generare estimați de consultant şi a proiecţiei populatiei. Întrucât
indicatorii mentionaţi reprezintă o medie europeană actuală, se consideră că aceştia
rămân constanţi pe toată perioada de planificare.
Evoluția cantității de deșeuri voluminoase a fost determinată pe baza evoluției deșeurilor
menajere și similare și a compoziției deșeurilor (respectiv evoluția ponderii deșeurilor
voluminoase din deșeurile menajere și similar).

3.2

Proiectii socio-economice
Acestă secţiune curpinde proiecţia socio-economică pentru judeţul Galaţi pe perioada de
planificare a proiectului şi anume 2018-2047.

Proiecţia populaţiei
Prognoza privind populația elaborată de Consultat pentru județul Galați se bazează pe
următoarele elemente:
•

populația rezidentă la 01.01. 2017, furnizată de către INS la nivelul județului
Galați, pe medii de rezidență;

•

populația de domiciliu, la 01.01.2017, pe localități, pentru orasele și
municipiile din județ;

•

rata de creștere recomandată în Anexa 1 la HGR nr. 677/2017 privind
aprobarea Metodologiei de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în
infrastructura de apă, pentru perioada 2018 – 2047 (-0,10% pe an, atât în
mediul urban cât și în mediul rural).

Tabelul următor prezintă evoluția populației, elaborată pe baza ipotezelor mentionate
anterior:
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Populatie
rezidenta judet
Galati
282.893

2016

235.553

278.876

2017

514.150

235.553

278.597

2018

513.871

235.553

278.318

2019

513.593

235.553

278.040

2020

513.315

235.553

277.762

2021

513.037

235.553

277.484

2022

512.760

235.553

277.207

2023

Tabel 3-1: Evolutia estimata a populatiei judetului Galați

Urban
236.827
514.429

==> PROIECTIA

Rural
519.720

276.930

2024

235.553

276.653

2025

511.929

235.553

276.376

2026

511.653

235.553

276.100

2027

511.377

235.553

275.824

2028

511.101

235.553

275.548

2029

510.825

235.553

275.272

2030

510.550

235.553

274.997

2031

510.275

235.553

274.722

2032

510.000

235.553

274.447

2033

509.726

235.553

274.173

2034

509.452

235.553

273.899

2035

AN BAZA

Total

Urban
235.553
512.206

PROIECTIA (CONTINUARE)

Rural
512.483

Populatie
rezidenta judet
Galati

Total

Urban

235.553

273.625

2036

508.904

235.553

273.351

2037

508.631

235.553

273.078

2038

508.358

235.553

272.805

2039

508.085

235.553

272.532

2040

507.812

235.553

272.259

2041

507.540

235.553

271.987

2042

507.268

235.553

271.715

2043

506.996

235.553

271.443

2044

506.725

235.553

271.172

2045

506.454

235.553

270.901

2046

506.183

235.553

270.630

2047

PROIECTIA (CONTINUARE)

Rural

509.178

Populatie
rezidenta judet
Galati

Total
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Proiecţia indicatorilor economici
Pe baza ipotezelor prezentate în secțiunea 4.2, au fost estimați principalii indicatori
macro-economici. Sinteza valorilor acestora este prezentata in tabelul de mai jos:

Tabel 3-2: Evoluția estimată a indicatorilor macro-economici

Indicator

2017

2018

2019

2020

2021

(an de baza)
Creștere reală PIB
Romania

6,10%

5,50%

5,70% 5,70% 5,00%

Regiunea Sud Est

4,30%

5,80%

5,60% 5,60% 5,00%

Județ Galați

4,70%

5,90%

5,80% 5,90% 5,30%

Romania

4,00%

3,80%

3,70% 3,40% 3,50%

Regiunea Sud Est

5,60%

5,40%

5,30% 4,80% 5,10%

Județ Galați

7,90%

7,70%

7,60% 7,30% 7,40%

Rata somajului inregistrat

Cresterea reala a salariilor
Romania

16,00%

Regiunea Sud Est

14,90%

8,80%

7,10% 7,00% 7,10%

Județ Galați

15,90%

6,60%

6,80% 6,10% 7,10%

Rata inflatiei (lei)

1,34%

3,70%

2,30% 2,20% 2,00%

Cursul
de
leu/euro

4,5681

4,66

schimb

11,00% 8,40% 7,50% 7,30%

4,58

4,56

4,54

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 Galați crește ceva mai rapid decât PIBul Regiunii Sud-Est, dar mai lent decât cel național. Se estimează că acest ritm se va
menține aproximativ constant, astfel incât va ajunge și chiar va depăși ritmul de
creștere la nivel național. De altfel, judetul Galați este al doilea cel mai dezvoltat
economic județ al regiunii, dupa județul Constanța. Cu toate acestea, rata șomajului
înregistrat este cu mult mai mai mare decat nivelul regional, păstrând aceasta
tendință pe perioada analizată. Creșterea reală a câștigului salarial se păstrează mai
mică decât creșterea la nivel regional, respectiv național. În anul 2021 se estimează
că va avea aceleași valori cu creșterea reală a salariului net de la nivel regional.
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Proiectia privind veniturile populaţiei
Ca baza pentru estimarea capacităţii potențiale de contribuție a gospodăriilor și
agenților economici, a fost utilizat venitul mediu disponibil (net) pe gospodărie (fără
taxa pe venit și contribuțiile sociale) și cifra de afaceri a intreprinderilor. Datele
Statistice pentru proiecţia acestor indicatori au fost obținute de la Institutul Național
de Statistică (INS) și Comisia nationala de Prognoza (CNP). Acolo unde nu s-au gasit
informații oficiale, acele date au fost estimate pe baza celor disponibile la nivel
național și 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% din venitul unei
gospodării din decila 1 de venit (veniturile cele mai scăzute).
Pentru a fundamenta politica tarifară este necesar să se estimeze evoluția veniturilor
gospodăriilor populației. Ultimul an pentru care au fost disponibile date statistice de
la INS privind venitul gospodăriilor la nivel naţional şi regional este 2017, deci anul
de baza pentru previziunile privind veiturile gospodăriilor populației este anul 2017.
Rezultatele previziunilor pe termen lung sunt prezentate în tabelul următor.
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Cresterea PIB - judet
Galati

Crestere PIB - Regiunea
Sud-Est

Crestere PIB- national,
real

3,2%

1,00

4,49

-1,55%

3,20%

4,20%

4,8%

2016

13,7%

13,7%

1,00

4,56

1,34%

4,70%

4,30%

6,1%

2017

6,7%

6,7%

1,00

4,66

3,70%

5,90%

5,80%

5,5%

2018

5,5%

5,4%

1,02

4,58

2,30%

5,80%

5,60%

5,7%

2019

5,0%

4,8%

1,04

4,56

2,20%

5,90%

5,60%

5,7%

2020

5,0%

4,7%

1,05

4,54

2,00%

5,30%

5,00%

5,0%

2021

4,9%

4,6%

1,07

4,50

2,00%

5,00%

5,10%

4,5%

2022

4,6%

4,2%

2,00%

4,20%

4,20%

4,2%

2023

3,9%

3,5%

1,11

4,50

2,00%

3,50%

3,50%

3,5%

2024

4,0%

3,5%

1,13

4,50

2,00%

3,50%

3,50%

3,5%

2025

4,0%

3,5%

1,15

4,50

2,00%

3,50%

3,50%

3,5%

2026

4,1%

3,5%

1,17

4,50

2,00%

3,50%

3,50%

3,5%

2027

4,2%

3,5%

1,20

4,50

2,00%

3,50%

3,50%

3,5%

2028

4,3%

3,5%

1,22

4,50

2,00%

3,50%

3,50%

3,5%

2029

4,3%

3,5%

1,24

4,50

2,00%

3,50%

3,50%

3,5%

2030

4,4%

3,5%

1,26

4,50

2,00%

3,50%

3,50%

3,5%

2031

Tabel 3-3 : Proiecția veniturilor gospodăriilor populației din județul Galați

Rata inflatiei (lei)

Indicator

veniturilor
3,2%

Venit mediu net lunar
familie medie - judet
Galati, mediul urban

Venit mediu net lunar
familie medie - judet
Galati

2.238,
6

3.043,
8

2.693,
9

1.459,
4

2.561,
3

3.482,
6

3.082,
2

27,06

1.503,
6

2.724,
7

3.688,
1

3.271,
2

28,38

1.576,
7

2.861,
7

3.873,
6

3.435,
7

29,63

1.646,
0

2.992,
0

4.049,
9

3.592,
1

30,93

1.718,
2

3.127,
7

4.233,
6

3.755,
0

32,28

1.793,
2

3.269,
1

4.425,
0

3.924,
7

33,59

1.866,
0

3.406,
4

4.610,
9

4.089,
6

34,74

1.930,
3

3.527,
8

4.775,
2

4.235,
4

35,96

1.997,
9

3.655,
8

4.948,
4

4.389,
0

37,25

2.069,
2

3.790,
8

5.131,
2

4.551,
1

38,60

2.144,
4

3.933,
4

5.324,
1

4.722,
2

40,03

2.223,
7

4.083,
9

5.527,
9

4.903,
0

41,53

2.307,
4

4.243,
0

5.743,
3

5.094,
0

43,13

2.395,
9

4.411,
3

5.971,
1

5.296,
1

44,81

2.489,
4

4.589,
5

6.212,
2

5.509,
9

1,09

Venit mediu net lunar
familie medie - judet
Galati, mediul rural
1.275,
5

26,27

indice inflatie

4,50

venituri

Venit mediu net lunar
familie decila 1 - judet
Galati

22,96

schimb

cresterea
reale

Cursul
de
leu/euro

crestere
nominale

Disponibil lunar pentru
salubrizare (1,8% din
venitul
unei
familii
decila 1 - medie judetul
Galati)

Continuare

Master Plan Sistem de Management Integrat al deseurilor în județul Galați

Pagina 121

Cursul de schimb
leu/euro

Crestere
PIB
Regiunea Sud-Est

Crestere
PIBnational, real

Indicator

-

3,5%

1,28

4,50

2,00%

3,50%

3,50%

3,5%

2032

3,5%

1,31

4,50

2,00%

3,50%

3,50%

3,5%

2033

3,5%

1,33

4,50

2,00%

3,50%

3,50%

3,5%

2034

3,5%

1,35

4,50

2,00%

3,50%

3,50%

3,5%

2035

3,5%

1,38

4,50

2,00%

3,50%

3,50%

3,5%

2036

3,5%

1,40

4,50

2,00%

3,50%

3,50%

3,5%

2037

3,5%

1,43

4,50

2,00%

3,50%

3,50%

3,5%

2038

3,5%

1,45

4,50

2,00%

3,50%

3,50%

3,5%

2039

3,5%

1,48

4,50

2,00%

3,50%

3,50%

3,5%

2040

3,5%

1,51

4,50

2,00%

3,50%

3,50%

3,5%

2041

3,5%

1,53

4,50

2,00%

3,50%

3,50%

3,5%

2042

3,5%

1,56

4,50

2,00%

3,50%

3,50%

3,5%

2043

3,5%

1,59

4,40

2,00%

3,50%

3,50%

3,5%

2044

3,5%

1,62

4,40

2,00%

3,50%

3,50%

3,5%

2045

3,5%

1,65

4,40

2,00%

3,50%

3,50%

3,5%

2046

3,5%

1,68

4,40

2,00%

3,50%

3,50%

3,5%

2047

Rata inflatiei (lei)

Cresterea PIB
judet Galati

indice inflatie

Venit mediu net
lunar
familie
medie
judet
Galati,
mediul
rural

Venit mediu net
lunar
familie
medie
judet
Galati,
mediul
urban

Venit mediu net
lunar
familie
medie
judet
Galati

crestere
nominale

2.588,2

4.778,1

6.467,6

5.736,4

4,5%

48,47

2.692,9

4.978,1

6.738,2

5.976,5

4,6%

50,47

2.803,7

5.190,1

7.025,3

6.231,1

4,7%

52,58

2.921,2

5.415,2

7.329,9

6.501,3

4,7%

54,83

3.045,9

5.654,3

7.653,5

6.788,3

4,8%

57,21

3.178,1

5.908,4

7.997,5

7.093,4

4,9%

59,74

3.318,6

6.178,7

8.363,4

7.417,9

5,0%

62,42

3.468,0

6.466,5

8.752,9

7.763,4

5,1%

65,28

3.626,9

6.773,1

9.167,9

8.131,5

5,2%

68,33

3.796,0

7.100,0

9.610,4

8.523,9

5,3%

71,57

3.976,2

7.448,8

10.082,
6

8.942,8

5,4%

75,03

4.168,4

7.821,4

10.586,
9

9.390,1

5,5%

78,72

4.373,5

8.219,7

11.126,
0

9.868,2

5,6%

82,67

4.592,6

8.645,8

11.702,
7

10.379,
7

5,7%

86,88

4.826,8

9.102,0

12.320,
3

10.927,
5

5,8%

91,39

5.077,3

9.590,9

12.982,
1

11.514,
5

5,9%

cresterea
veniturilor reale

Venit mediu net
lunar familie decila
1 - judet Galati

46,59

venituri

Disponibil
lunar
pentru salubrizare
(1,8% din venitul
unei familii decila
1 - medie judetul
Galati)
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La nivel județean, prognoza face diferența între zonele urbane și cele rurale și, pe lângă
analiza veniturilor unei gospodării medii, prezintă de asemenea nivelul veniturilor
gospodăriilor cu venitul cel mai scăzut (decila 1 de venit).
Ca bază pentru estimarea venitului net al gospodăriilor, s-a presupus că odată cu
majorarea salariilor, cheltuielile aferente impozitelor și altor contribuții salariale,
exprimate ca procent din venitul brut al gospodăriilor, după o perioada de descreștere
anunțată de politica în domeniu, nu vor mai cunoaște creșteri în timp.
Proiecțiile veniturilor gospodăriilor din decila 1 de venit stau la baza determinării
tarifului maxim suportabil pe tona de deșeu, care include toate operațiile din cadrul
SMID, de la colectare până la eliminare.

Proiectia generării deșeurilor municipale
Pentru proiecţia generării deşeurilor municipale în perioada 2018-2047, s-au utilizat
următoarele ipoteze:
•

Rata de conectare la servicii de salurbizare va ajunge la 100% în anul 2021
(data la care se estimează că va fi atribuit contractului pentru noul operator de
colectare și transport delegat de ADI),

•

Indicele de generare deşeuri menajere în anul 2018:
o

în mediul rural este de 0.35 kg/loc/zi,

o

în mediul urban este: 0,82 kg/loc/zi în Municipiul Galaţi și 0,70 kg/loc/zi
în restul localităţilor urbane (Tecuci, Tg. Bujor şi Bereşti)

Acești indicatori rezultă din datele raportate de operatorii de salubrizare din care
s-au scăzut deșeurile similare și din piete,
Indicatorii de generare rămân constanţi pe perioada de planificare. Conform
PNGD, indicatorii de generare se estimează că vor scade cu cca 10% ca urmare
a aplicării măsurilor de prevenire. Însă, având în vedere prognoza de creştere
economică în judeţul Galaţi este de aşteptat că indicatorul de generare deşeuri
menajere să crească. Prin urmare, considerând impactul cumulat a celor două
ipoteze, se apreciază că indicatorii de generare vor rămâne constanţi pe
perioada de planificare,
•

Deşeurile similare, se estimează a reprezenta:
o

30 % din deşeurile menajere generate în Municipiul Galaţi,

o

25% din deşeurile menajere generate în Tecuci, Tg. Bujor şi 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 Galați cantitatea de deșeuri din piețe se
estimează a rămâne constantă pe perioada planificări (596 tone). Pentru restul
localităților din urban, cantitatea s-a estimat considerând că deșeurile din piețe
reprezintă 2% din deșeurile menajere colectate. În mediul rural nu se generează
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3.3

deșeuri din piețe. Pe perioada planificării cantitătea de deșeuri din piețe se
estimează a rămâne constantă,
•

Deşeurile din parcuri şi grădini – în Municipiul Galați cantitatea de deșeuri
stradale se estimează a rămâne constantă pe perioada planificări (3.084 tone).
În localitățile Tecuci, Tg. Bujor și Berești deșeurile din parcuri și grădini nu sunt
raportate distinct însă în conformitate cu datele istorice raportate de acestea
precum și în urma răspunsurilor la chestionare transmise de consultat, a rezultat
o cantitate de

896 tone deșeuri din parcuri și grădini colectate din cele 3

localități. Astfel în anul 2018 se estimează ca s-au generat 3.980 tone deșeuri
din parcuri și grădini. Pe perioada planificării cantitatea de deșeuri din parcuri și
grădini se estimează a rămâne constantă,

•

Deșeuri stradale – în Municipiul Galați cantitatea de deșeuri stradale va rămâne
constantă pe perioada planificări (2.856 tone). Cantitatea de deșeuri stadale
generate în Tg. Bujor și Berești a fost estimată considerând ponderea deșeurilor
stradale raportate de Municipiul Galați din total menajere colectat (4%). Astfel,
cantitatea totală de deșeuri stradale estimată a se genera în anul 2018 este de
3.410 tone. Pe perioada planificării cantitatea de deșeuri din parcuri și grădini
se estimează a rămâne constantă.

Estimarea cantității de deșeuri de municipale generate în judeţul Galaţi, realizată pe
baza proiecției populației, a gradului de conectare a populației la serviciile de
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salubrizare și a ipotezelor prezentate mai sus, este prezentată în tabelul următor.
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Tabel 3-4: Proiecţia generării deşeurilor municipale în judeţul Galaţi, tone
JUDET GALATI

2018

2022

2027

2030

2035

2040

2047

Deseuri menajere

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
generate
si
colectate

143 291

148 096

147 572

147 259

146 739

146 222

145 502

Deseuri generate
si necolectate sau
neraportate

4 525

0

0

0

0

0

0

Deseuri
reciclabile
generate in M.
Galati si predate
direct colectorilor

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Total
deșeuri
municipale
generate dar care
nu intra in sistem

8 525

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

TOTAL deseuri
municipale
generate

151.816

152.096

151.572

151259

150739

150222

149502

295

296

296

296

296

296

295

Indicator
generare,
kg/loc/an
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Sursa: Estimări consultant
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Proiecția compoziției deșeurilor municipale
La realizarea proiecției compoziției deșeurilor municipale au fost considerate
următoarele ipoteze:
•

•

Deșeurile menajere și similare – din analiza compoziţiei specifice judeţului Galaţi
se observă că valoarea ponderii deşeurilor de ambalaje de hârtie, carton, plastic,
metal şi sticlă este de 25,2%. Această valoarea este mult mai mică comparativ
cu media la nivel naţional conform datelor din PNGD de 35%. Acest lucru se
poate explica ca urmare a nivelului veniturilor mai scăzute comparativ cu media
naţională. Prin urmare, având în vedere micşorarea decalajului economic dintre
judeţul Galaţi şi media naţională, în estimarea proiecţiei compoziţiei s-a plecat
de la premisa că ponderea deşeurilor de ambalaje va creşte treptat ajungând la
30,8 în 2030 și la 31,6% în 2040:
o

procentul deșeurilor de plastic va prezenta o creştere de la 9,3% în 2017 la
10,3% în anul 2040 ca urmare a creşterii genarele a consumului de produse
ambalate (chiar dacă consumului de produse de plastic şi de ambalaje de
plastic va scade) după care va rămâne constant până la sfârşitul perioadei
de planificare,

o

procentul deșeurilor de sticlă va prezenta o creştere până la 4,7% în anul
2035;

o

procentul de deșeuri de hârtie/carton va prezenta o creștere etapizată până
la 14,3 pânâ în anul 2040%;

o

procentul de deșeuri de metal va prezenta o creștere etapizată până la
2,3%;

o

procentul de biodeșeuri va prezenta o scădere de la 65,6 în anul 2017 până
la 61,7% pe de o parte ca urmare a schimbării comportamentului populaţiei
respectiv creşterea consumului de produse ambalate iar pe de altă parte ca
urmare a implementării măsurilor de prevenire a generării deșeurilor
alimentare prevăzute în PNGD;

o

procentul de deșeuri de lemn se va menține la o valoare constantă de 2,2%.

Deșeurile din servicii publice (parcuri și grădini, piețe și stradale) – în perioada
de planificare compoziția rămâne constantă pe perioada de planificare.

Pornind de la ipotezele prezentate anterior, în tabelele de mai jos sunt
prezentate rezultatele proiecțiilor privind compoziția pentru fiecare categorie
de deșeuri în parte.
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Tabel 3-5:Evoluţia compoziţiei deşeurilor menajere şi similare
2018

2022

2027

2030

2035

2040

2047

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

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

Hârtie și carton

Biodeseuri

Sursa: Estimări pe baza ipotezelor prezentate la începutul secţiunii

Compoziţia deşeurilor din pieţe, parcuri şi gradini şi stradale, estimată a rămâne
constantă pe perioada de planificare, este prezentată în tabelul următor.

Tabel 3-6: Compoziţia deşeurilor din pieţe, parcuri şi grădini şi stradale
Pondere (%)
Deşeuri din
pieţe
7.9

Deşeuri din parcuri
si gradini
0.0

Deşeuri stradale

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

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

Hartie si carton

Biodeseuri

Sursa: PNGD
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Tip material

3.5
3.5.1

Proiectia fluxurilor speciale de deșeuri
Proiecția deșeurilor biodegradabile
Deșeurile biodegradabile din deșeurile municipale sunt reprezentate de deșeuri
alimentare, deșeuri de lemn și deșeuri de hârtie și carton din deșeurile menajere, similare,
piețe, parcuri și grădini și stradale.
Proiecția generării acestora s-a determinat pe baza evoluției generării deșeurilor
municipale și a compoziției acestora, distinct pentru fiecare categorie de deșeuri.

2018

2022

2027

2030

2035

2040

2047

Deseuri
biodegradabile
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

111.187

115.966

114.434

113.769

112.529

111.987

111.426

Total deseuri
biodegradabile
generate

Sursa: calculat pe baza tabele 3.6, 3.7 și 3.8

Proiectia privind generarea deseurilor menajere periculoase
Deșeurile periculoase generate de populație se regăsesc în deșeurile menajere estimate
a se genera. Având în vedere că:
•

ponderea acestora nu este evidențiată distinct în compoziția deșeurilor menajere
și similare,

•

în prezent, la nivelul județului deșeurile periculoase nu sunt colectate separat
neexistând astfel informații la nivel local privind cantitățile generate,

pentru proiecție s-au utilizat indicatori de generare distinct pentru mediul urban și rural,
estimați pe baza experienției la nivel național. Pe perioada de planificarea se estimează
că indicatorii de generare vor rămâne constanți.
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3.5.2

Tabel 3-7: Proiecția generării deșeurilor menajere periculoase
2022

2027

2030

2035

2040

2047

Indicator generare deșeuri
menajere periculoase, urban,
kg/loc/an

2

2

2

2

2

2

2

Indicator generare deșeuri
menajere, mediul rural, kg/loc/an

1

1

1

1

1

1

1

Deșeuri menajere periculoase
generate, urban, tone

557

555

552

551

548

545

541

Deșeuri menajere periculoase
generate, mediul rural, tone

236

236

236

236

236

236

236

Total deșeuri menajere periculoase
generate, tone

793

791

788

786

783

781

777

Proiecția privind generarea deșeurilor voluminoase
Deșeurile voluminoase generate de populație și de agenții economici și instituții se
regăsesc în cantitățile totale de deșeuri menajere și similare prezentate în secțiunea
3.4. Proiecția s-a determinat astfel pe baza evoluției generării deșeurilor menajere și
similare și a compoziției acestora pe perioada de planificare.

Tabel 3-8: Proiecția generării deșeurilor voluminoase

Deșeuri
menajere și
similare
generate, tone
Ponderea
deșeurilor
voluminoase din
deșeuri menajere
și periculoase, %
Deșeuri
voluminoase
generate, tone

2018

2022

2027

2030

2035

2040

2047

135.057

139.861

139.337

139.024

138.504

137.987

137.267

0,9

1,0

1,1

1,2

1,5

1,5

1,5

1.216

1.399

1.533

1.668

2.035

2.070

2.059
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2018
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Proiecţia deşeurilor din construcţii şi desfințări (de la populaţie)
În cazul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare
reabilitare interioară

şi

şi /sau exterioară a acestora, nu există date reale privind

indicatorii de generare, acestea nefiind colectate în integralitate. Astfel, proiecția de
generare s-a calculat pe baza indicatorilor de generare estimați pentru zona delegată.
Tabel 3-9: Proiecția de generare a deşeurilor provenite din locuinţe, generate de
activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi /sau exterioară a acestora

4.1

2022

2027

2030

2035

2040

2047

Indicator generare
urban (kg/loc/an)

40

40

40

40

40

40

40

DCD
generate
urban, tone

11.280

11.235

11.179

11.146

11.090

11.035

10.958

Indicator generare
rural, (kg/loc/an)

22

22

22

22

22

22

22

DCD
generate
rural, tone

5 182

5 182

5 182

5 182

5 182

5 182

5 182

DCD TOTAL JUDET
, tone

16 463

16 418

16 361

16 328

16 272

16 217

16 140

OBIECTIVE ŞI ŢINTE

Obiective si tinte la nivelul judetului
Obiectivele specifice privind gestionarea deșeurilor municipale în judeţul Galaţi s-au
stabilit pe baza următoarelor considerente:
•

Principalelor

probleme

identificate

în

gestionarea

actuală

a

deşeurilor

municipale;
•

Prevederilor legislative europene și naționale în vigoare;

•

Prevederilor Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor 2014-2025;

•

Termenului de implementare a prezentului proiect.

Pentru fiecare obiectiv sunt prezentate ținte și termene de îndeplinire și, de asemenea,
justificările referitoare la stabilirea acestora.
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Tabel 4-1: Obiective specifice, ţinte și termene
Nr.
Crt.

Obiectiv

Ținta

Justificare

Grad de acoperire cu
serviciu de salubrizare și
rata capturare deșeuri
reziduale este de 100%

Data estimată pentru delegarea
seviviilor de colectare și transport
la nivelul întregului județ mai puțin
Municipiile Galați și Tecuci este
anul 2021.

Obiective tehnice

2

Toată populația judeţului,
atât din mediul urban cât
și din mediul rural, este
conectată la serviciu de
salubrizare
Creșterea gradului de
pregătire
pentru
reutilizare și reciclare prin
aplicarea ierarhiei de
gestionare a deșeurilor

Termen: 2021
•

50% din cantitatea
de deşeuri din
hârtie, metal,
plastic, sticlă și lemn
din deșeurile
menajere și
deșeurile similare,
inclusiv din servicii
publice
Termen: 2021

Conformarea cu cerințele naționale
și europene în vigoare (Legea nr.
211/2011,
respectiv
Directiva
2008/98/CE)
Termenul conform legislaţiei şi a
PNGD
este
de
2020.
Însă
obiectivul va fi atins numai după
delegarea serviciului de colectarea
și
transport
și
furnizarea
echipamentelor de colectare și
transport
achiziționate
prin
proiect.
Conformarea
2018/851

•

50% din cantitatea
totală de deșeuri
municipale generate
Termen: 2027

•

•

3

Reducerea
cantității
depozitate de deșeuri
biodegradabile
municipale

cu

Directiva

Prima ţintă de 50% are ca termen
anul 2025. Insă având în vedere că
sistemul devine operațional în anul
2023 iar în județul Galați nu există
experiență în ceea ce privește
colectarea separată a deșeurilor
reciclabile s-a estimat că ratele de
capturare
necesare
atingerii
tintelor vor ajunge la nivelul dorit
în anul 2027.

55% din cantitatea
totală de deșeuri
municipale generate
Termen: 2030
60% din cantitatea
totală de deșeuri
municipale generate
Termen: 2035

La 35% din cantitatea
totală,
exprimată
gravimetric, produsă în
anul 1995
Termen: 2023

Termenul conform legislaţiei şi a
PNGD
este
de
2020.
Însă
obiectivul va fi atins numai după
realizarea
prezentului
proiect
având ca termen de punere in
functiune a instalatiilor anul 2023
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1

Nr.
Crt.

Obiectiv

Ținta

Justificare

4

Interzicerea la
depozitare a deșeurilor
municipale colectate
separat

Termen: permanent

Este obiectiv necesar pentru
stimularea reciclării deșeurilor

5

Depozitarea
numai
a
deșeurilor
supuse
în
prealabil unor operații de
tratare

Depozitarea
deşeurilor
municipale este permisă
numai dacă acestea sunt
supuse în prealabil unor
operaţii
de
tratare
fezabile tehnic

Conformarea cu prevederile HG nr.
349/2005
Odata
cu
implementarea
prezentului proiect

Termen: 2023
6

Depozitarea
numai
în
conforme

61

Depozitarea
20%
din
municipale

a

maxim
deșeurile

Depozitarea
10%
din
municipale

a

maxim
deșeurile

7

deșeurilor
depozite

Colectarea separată și
tratarea corespunzătoare
a deșeurilor periculoase
menajere

Termen: începând
iulie 2017

Termen: 2035

cu

Acest obiectiv este în conformitate
cu prevederile HG nr. 349/2005

Conformarea prevederile Directivei
2018/850

Termen:2040

Termen:
2021

Directiva
2018/851
prevede
obligativitatea organizării separate
a deșeurilor menajere periculoase
până în ianuarie 2025.
În judetul Galați va fi implementat
începând cu anul 2021, odată cu
atribuirea contractului de colectare
și
transport
și
organizarea
activității în cazul operatorilor
existenți.

9

Colectarea
separată,
pregatirea
pentru
reutilizare sau, dupa caz,
tratarea corespunzătoare
deșeurilor voluminoase

Termen:

Încurajarea utilizării în
agricultură a materialelor
rezultate de la tratarea
biodeșeurilor
(compostare și digestie
anaerobă)

Termen: permanent

2021

Odată cu atribuirea contractului de
colectare
și
transport
și
organizarea activității în cazul
operatorilor existenți

Creșterea capacităților de tratare a
biodeșeurilor impune asigurarea
utilizării
în
agricultură
a
materialului rezultat în urma
tratării (compost, digestat)

Obiective instituționale și organizaționale
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8

Nr.
Crt.
10

Obiectiv

Creșterea
capacității
instituționale
a
autorităților
locale
și
asociațiilor de dezvoltare
intercomunitară

Ținta

Termen: 2019

Justificare

Deficiență identificată în analiza
situației actuale

Obiective financiare și investiționale
11

Analiza
posibilității
existenței unui mecanism
unic de plată a serviciului
de salubrizare

Termen: 2018

Deficiență identificată în analiza
situației actuale
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Sursa: prevederi legislaţie, PNGD și plan implementare proiect
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ANALIZA ALTERNATIVELOR

Analiza alternativelor s-a realizat din trei perspective diferite şi anume:
•

Analiza alternativelor pentru fiecare componentă a sistemului de gestionare a
deșeurilor municipale. Prin urmare în cadrul acestei analize sunt prezentate
opțiunile disponibile și opțiunea identificată a fi optimă ,

•

Analiza alternativelor pentru sistemul de management integrat al deşeurilor în
judeţul Galaţi – în cadrul acestei analize s-au studiat două alternative
considerând un concept integrat al componentelor sistemului de gestionare a
deşeurilor de la colectare şi tratare până la eliminare,

•

Alternative de amplasament pentru viitoarele instaţii de deşeuri

În cele ce urmează sunt descrise cele trei analize de opţiuni.

5.1

Alternative tehnologice

5.1.1

Colectare și transport

5.1.1.1 Colectare și transport deșeuri reziduale menajere
Situația existentă
Rata de capturare a deșeurilor reziduale în județul Galați este de 93% în anul 2018.
Obiectiv
Toată populația judeţului, atât din mediul urban cât și din mediul rural, este conectată
la serviciu de salubrizare în anul 2021.
Opțiuni tehnice privind colectarea deșeurilor reziduale
Următoarele opțiuni tehnice au fost analizate pentru colectarea deșeurilor reziduale
menajere:
•

Opţiunea 1:

din poartă în poartă /la rigolă, în saci

•

Opţiunea 2:

din poartă în poartă /la rigolă, în pubele individuale

•

Opţiunea 3:

prin aport voluntar în puncte de colectare stradale

Opţiunea 1 Colectare din poartă în poartă /la rigolă, în saci
Deşeurile sunt pre-colectate în saci din plastic și amplasaţi în faţa clădirilor, la stradă,
la momentul colectării. Sacii sunt colectaţi manual de către muncitori şi sunt aruncaţi
în cuva maşinii de colectare.

În cazul sistemului de colectare la casele individuale, fiecărei gospodării i se atribuie
câte o pubelă pentru deșeurile reziduale. Proprietarul acestor pubele şi containere poate
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Opţiunea 2 Colectare din poartă în poartă /la rigolă in pubele individuale

fi municipalitatea, operatorul colectării deșeurilor sau proprietarul gospodăriei.
Avantajul acestui sistem este că o persoană răspunde pentru pubelă, iar dacă aceasta
este şi proprietarul, intră în sarcina lui ca pubelele vor fi păstrate, întreţinute şi curăţate.

Opţiunea 3 Colectare ”prin aport propriu”în puncte de colectare stradale
În acest sistem de puncte de pre-colectare, sunt amplasate containere în toată zona.
Generatorii de deșeuri îşi vor aduce singuri deșeurile la punctele de pre-colectare.

Evaluarea opțiunilor tehnice privind deșeurile colectate în amestec
În tabelul următor sunt evaluate diferitele opţiuni enumerate mai sus.
Tabel 5-1: Evaluare opțiuni tehnice privind colectare deșeuri reziduale menajere
Opţiunea 1 Colectare din

Opţiunea 2 Colectare din

Opţiunea 3 Colectare

poartă în poartă, în saci

poartă în poartă, în

”prin aport propriu” în

pubele

puncte de colectare
stradal

Aspecte tehnice
Dimensiuni

În mod obişnuit sacii au 50

80 l, 120 l, 240 l și 360 l

Containerele de 1,1 - 5

disponibile

sau 60 l.

sunt

m³ sunt disponibile în

disponibile

în

varianta plastic.

variantele din plastic şi
metal.

Colectarea

Este necesară o frecvenţă

Este necesară o frecvenţă

Este

mare de colectare.

mare de colectare.

frecvenţă

Efort

fizic

sporit

mica

o
de

colectare.

la

încărcare.

necesară

Probleme legate de spaţiu

Probleme legate de spaţiu

pentru

pentru depozitarea sacilor.

pubelelor.

depozitarea

Efort fizic la încărcare.
Probleme

legate

spaţiu

de

pentru

containerele stradale.
Aspecte sociale şi grad de acceptare
Confort

utilizatorului

utilizatori

sporit
în

pentru
ceea

ce

Confort
utilizatori

sporit
în

pentru
ceea

Confort redus în ceea

ce

ce priveşte colectarea

colectarea

în zona blocurilor de

priveşte colectarea pentru

priveşte

că deşeurile sunt colectate

pentru că deşeurile sunt

locuinţe

direct de la fiecare casă.

colectate

deşeurile trebuie duse

Confort scăzut în ceea ce
priveşte

spaţiul

pentru depozitare.

necesar

direct

de

la

pentru

fiecare casă.

la container.

Confort mediu în ceea ce

Lipsa

priveşte spaţiul necesar

zona

pentru depozitare.

individuale,

confortului

distanţelor
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Confortul

Opţiunea 1 Colectare din

Opţiunea 2 Colectare din

Opţiunea 3 Colectare

poartă în poartă, în saci

poartă în poartă, în

”prin aport propriu” în

pubele

puncte de colectare
stradal
care

trebuie

duse

deşeurile la container.
Confort sporit în ceea
ce priveşte spaţiul de
care este nevoie în
incintă.
Probleme previzibile (de mediu)
Probleme

Dacă

deşeurile

previzibile

depozitate la colţul străzii

discuta

cu

cu mai

alegând

locul

mult

sunt

de

o

oră

Administratorul

va
locatarii
cel

mai

înaintea ridicării, sacii pot fi

potrivit pentru depunerea

răscoliţi

deşeurilor.

de

animale

şi

Roti

rupte

containere

ruginite

dupa

anumita

o

perioada de timp.
Capace

deşeurile împrăştiate.

si

adesea

ne-

închise.
Deşeuri

amplasate

langa container.
Cost
Costuri de

La o frecvenţă de colectare

Cost cu mult mai scăzut

Cost

investiţie –

de o intervenţie la două

decât în cazul alternativei

scăzut decât în cazul

vehicule de

zile, este necesar un număr

1,

alternativelor 1 și 2,

colectare

de vehicule de două sau

unei frecvenţe scăzute de

datorită

trei ori mai mare decât

colectare.

scăzute de colectare şi

numărul

Costuri

de

datorită

posibilităţii

vehicule

cu

mai

frecvenţei

a numărului mai mic

necesar la o frecvenţă de o

de

dată pe săptămână.

încărcare.

de Numai costuri de achiziţie a

mult

Costuri: 21-30 €/ pubelă;

Costuri:

120

€/

sacilor. În cazul în care sacii

120

din

container din plastic

saci/contai-

sunt

plastic (1100 l) și 350 €/

(1100 l) şi 350 €/

nere

generatorii de deşeuri, nu

container din metal

container

direct

de

există costuri de investiţie.
mare

cost

de

(1100 l).
Costuri

din

metal

(1100 l).

Costuri de

Cel

operare

operare datorită frecvenţei

aproximativ 50 - 70 % din

aproximativ 70 - 90 %

(inclusiv

mari de colectare.

costurile

din costurile necesare

CAPEX)

mai

container

de

investiţie

procuraţi

€/

puncte

de

operare

de

necesare

alternativei 1.

Costuri de operare de

alternativei 2.

1.

Mediul

urban
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Aplicabilitatea pentru zonele tipice de locuinţe

Opţiunea 1 Colectare din

Opţiunea 2 Colectare din

Opţiunea 3 Colectare

poartă în poartă, în saci

poartă în poartă, în

”prin aport propriu” în

pubele

puncte de colectare
stradal

1.1 Blocuri

Acest sistem de colectare

Acest sistem de colectare

Acest

de locuinţe

nu este fezabil pentru BL.

nu este fezabil pentru BL.

colectare este fezabil

(BL)
1.2

sistem

de

pentru BL.
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

datorită

deoarece un container

spaţiului

suficient

de 1,1 m³ poate servi

pentru

aprox. 30 până la 60

Rozătoarele, pisicile și câini
ar putea să rupă pungile și
să împrăștie deșeurile.

disponibil
amplarea pubelei.

de

individuale,

case,

ceea

ce

înseamnă o distanță
mare

până

la

containere.
2.

Mediul

rural

Acest sistem de colectare

Acest sistem de colectare

Acest

este fezabil pentru mediul

este fezabil doar pentru

colectare este fezabil

rural.

acele

pentru mediul

Acest sistem este scump
deoarece

greutatea

deșeurilor

reziduale

generate

de

fiecare

gospodărie

este

scăzută

localităţi

rurale

sistem

de
rural,

unde există drumuri de

pentru că containerul

acces în stare bună.

de 1,1 m³ poate fi
amplasat la marginea
străzii/drumului.

(0,4 kg/locuitor și an).

Ţinând cont de situaţia reală din judeţ şi de rezultatele evaluării opţiunilor de mai sus,
opţiunea 2 (colectare prin sistemul ”din poartă în poartă”, cu pubele individuale) şi
opţiunea 3 (punct de colectare stradale in zonele de blocuri de locuinte) sunt
recomandate pentru acest judeţ.

Opțiunea tehnică propusă
Ținând cont de toate aceste criterii, nu se poate recomanda un sistem standard de
colectare a deşeurilor pentru întreg judeţul. Se recomandă următorul sistem:

•

•

Zona blocurilor de locuinţe: se recomandă colectarea deşeurilor reziduale prin
intermediul punctelor de colectare amplasate în zona blocurilor (Opţiunea 3 –
aport voluntar),
Zona caselor individuale: fiecare gospodărie va fi dotată cu pubele pentru
deşeurile reziduale (Opțiunea 2).

Master Plan Sistem de Management Integrat al deseurilor în județul Galați

Pagina 137

Mediul urban

Mediul rural
•

Zona caselor individuale: luând în considerare că starea drumurilor și casele
individuale din mediul rural a județului diferă dintr-un capăt la altul, este
imposibil să se implementeze un singur sistem. Astfel, se recomandă
implementarea a două sisteme, după cum urmează:
-

colectarea deşeurilor reziduale prin sistemul din poartă în poartă. Fiecare
gospodărie individuală va fi dotată cu pubelă individuală;

-

Casele cu acces dificil la drum vor fi dotate cu puncte de pre-colectare
amplasate la cea mai apropiată intersecţie cu drumul. Punctele de
precolectare vor fi dotate cu containere de 1,1 m³.

Pentru mai multe detalii referitoare la sistemul de colectare, în ceea ce
privește numărul echipamentelor de colectare și de transport, precum și
ipotezele utilizate în calcule, a se consulta subcapitolul 8.2.1.

5.1.1.2 Colectarea și transportul deșeurilor reciclabile menajere
Situația existentă
Sistemul de colectare separată a deșeurilor reciclabile este implementată doar în
Municipiul Galați (doar pentru populație).

Obiective
Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile la nivelul întregului
județ – termen, anul 2021

Opțiuni tehnice privind colectarea separata a deșeurilor reciclabile
Din punct de vedere tehnic, există trei posibilităţi de organizare a colectării separate a
deşeurilor reciclabile, și anume:

•
•
•

Sistem de colectare separată ”din poartă în poartă”,
Sistem de colectare separată prin aport voluntar în puncte de colectare stradală,
Centre de colectare.

Pagina 138

Alegerea uneia dintre alternative depinde, în principal, de ratele de colectare care vor
fi atinse, dar şi de modul în care este organizat sistemul de colectare a deşeurilor
reziduale, de sistemul de tarifare existent, de comportamentul populaţiei, de prezenţa
persoanelor neautorizate şi de costuri.
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De asemenea, alegerea sistemului de colectare are un impact semnificativ asupra
calităţii materialelor colectate. Calitatea deșeurilor reciclabile, în funcție de sistemul de
colectare ales, poate fi afectată de:
•

Contaminarea cu materiale nereciclabile care ar trebui să se afle în fluxul de
deșeuri 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 opțiunilor, s-a ținut 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 20062012 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 privește schemele pentru
colectarea separată a deșeurilor sunt:
•

Colectare din poartă în poartă. Procentul de materiale reciclabile crește atunci
când autoritățile publice introduc sistemul de colectare din poartă în poartă.
Acest sistem duce la realizarea celor mai ridicate rate de capturare și 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
și veniturile sunt, de asemenea, de obicei mai ridicate, iar ratele de impurități
(greșeli și deșeuri reciclabile contaminate) și costurile de tratare sunt mai mici.

•

Colectare prin puncte de colectare stradale. Acest sistem, în multe cazuri
descurajează locuitorii să iși separe deșeurile și duce în general la un procent
mai mare de impurități. Prin urmare, cantitatea finală de deșeuri municipale
reciclate este mai mică comparativ cu cantitatea obținută cu sistemul de
colectare din poartă în poartă. De asemenea, veniturile ar putea fi mai scăzute,
din cauza calității mai slabe a reciclabilelor. Cu toate acestea, aceste sistem
reprezintă o soluție rezonabilă pentru anumite fracții (de exemplu, pentru

•

Colectarea în comun a reciclabilelor (2,3 sau 4 fracții în același recipient de
colectare). Acest sistem este implementat în mai multe state membre și tinde

7

Reference: 070201/ENV/2014/691401/SFRA/A2
http://www.expra.eu/uploads/downloads/20151015%20Analysis%20of%20Eurostat%20packaging%20rec
ycling%20data%201%200%20with%20cover26.10.pdf
8
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sticlă).

să conducă la reducerea costurilor. Amestecarea mai multor fracții împreună
poate totuși să aibă ca rezultat o incidență mai mare a contaminării încrucișate,
calitatea reciclabilelor tinde să fie mai mică, iar ratele de respingere să fie mai
ridicate.
În cazul în care deșeurile de hârtie sunt amestecate cu alte fluxuri de deșeuri
(în special sticlă, dar și metal și plastic) rata de contaminare este mai mare
decât cazul in care acestea sunt colectate intr-un recipient distinct. În cazul
amestecării hârtiei cu alte fluxuri rata de contaminare-încrucișată este cuprinsă
în intervaulul 5-20% în comparație cu 1% în colectării unui singur flux. Riscul
de contaminare face ca acesta să nu fie adecvat pentru amestecarea unor
materiale, de exemplu, sticla nu trebuie amestecată cu hârtia. De obicei,
separarea plasticului și a metalelor colectate, nu conduce la dificultăți de
sortare.

În tabelul de mai jos este prezentată cantitatea medie de deșeuri colectată pe cap de
locuitor per sistem de colectare și pe material în cele 28 de capitale din UE.
Table 5-1: Rata colectare materiale per sistem de colecare în cele 28 capitale ale UE
Sistem de colectare

Hârtie/cart

Sticlă

Plastic

Metal

on
Kg/loc/an
Colectare din poartă în poartă (o fracție

29

6

9

1

31

5

6

3

12

12

7

2

3

2

1

2

per recipient)
Colectare din poartă în poartă (2,3 su 4
fracții pe recipient)
Colectare prin aport voluntar în puncte
de colectare stradală
Centre de colectare

După cum se poate observa, cea mai mică cantitate de deșeuri reciclabile s-a obținut
în cazul colectării prin centre de colectare urmată de colectarea prin aport voluntar în
puncte de colectarea stradală.

Conform studiului, deși reciclarea deșeurilor de ambalaje este opțiunea preferată în
gestionarea deșeurilor, există un nivel maxim. Astfel, pentru rate de captuare mai mari
de 80%, reciclarea este considerată mai puțin fezabilă din punct de vedere economic
și contribuie mai puțin la mediul înconjurător. Nivelul maxim de reciclare, pe tip de
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În cazul studiului elaborat de EXPRA, sunt prezentate informații privind gradul de
reciclabilitate a deseurilor de ambalaje, respectiv % din total deșeuri colectate separat
pentru care există tehnici fezabile de reciclare.

material, se estimează după cum urmează: 98% pentru metale, 95% pentru
hârtie/acrton și sticlă și 60% pentru plastic.

Aceste rate maxime, variază însă în funcție de sistemul de colectare. De exemplu, după
cum am menționt în cazul studiului realizat de CE, calitatea hârtiei este afectată în cazul
colectării în amestc cu alte fracții, putând ajunge de la 95% la 70% în cazul colectării
în același recipient cu alte fracții de deșeuri cum ar fi plasticul și metalul.

Având în vedere toate informațiile prezentate mai sus, pentru aceste proiect s-au
analizat mai multe opțiuni și anume:
•

Opțiunea 1: sistem de colectare din poartă în poartă, separat, pentru fiecare
flux de deșeuri reciclabile. Această opțiune presupune ca fiecare gospodărie să
fie dotată cu câte 3 recipienți (pubele/saci) pentru colectarea deșeurilor
reciclabile pentru:

•

o

Deșeurile de hârtie și carton,

o

Deșeurile de plastic/metal,

o

Deșeurile de sticlă.

Opțiunea 2: sistem de colectare prin aport voluntar în puncte de colectare
stradale, dotate cu câte 3 recipienți(containere, igloo) pentru:

•

o

deșeurile de hârtie/carton,

o

deșeurile de plastic/metal,

o

deșeurile de sticlă.

Opțiunea 3: un mix între primele două opțiuni respectiv:
o

colectare din poartă în poartă pentru deșeurile de hârtie, carton, plastic
și metal. Toate fracțiile vor fi colecate în același recipient (pubele),

o

Sistem de colectare prin aport voluntar prin puncte de colectare stradale
pentru deșeurile de sticlă (containere/igloo),

•

Opțiunea 4: un mix între primele două opțiuni respectiv:
o

colectare din poartă în poartă pentru deșeurile de hârtie/carton și plastic
și metal (pubele/saci),

o

Sistem de colectare prin aport voluntar prin puncte de colectare stradale

Evaluarea opțiunilor tehnice pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile.
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pentru deșeurile de sticlă (containere, igloo).

Tabel 5-2: Evaluare opţiuni tehnice pentru colectarea separată a deşeurilor reciclabile
Opţiunea 1
colectare din
poarta poartă,
pe 3 fracții
(H/C, P/M, S)

Opţiunea 2 colectare
prin aport voluntar în
puncte de colectare
stradale, pe 3 fracții
(H/C, P/M, S)

Opțiunea 3 colectare
din poartă în poartă
pe 1 fracție
(H/C/P/M) și
colectare prin aport
voluntar pt. sticlă

Opțiunea 4 din
poartă în poartă pe
2 fracții (H/C și
P/M) și colectare
prin aport voluntar
pentru sticlă

Flexibilitate medie în
ceea
ce
priveşte
frecvenţa de colectare.

Flexibilitate mare în
ceea
ce
priveşte
frecvenţa
de
colectare.

Flexibilitate mare în
ceea ce priveşte
frecvenţa
de
colectare.

Sistemul
implică
amplasarea
unei
pubele
în incinta
gospodăriei și a unui
recipient în puncte
stradale.

Sistemul
implică
amplasarea a doi
recipienți
(pubele/saci)
în
incinta gospădăriei
și a unui recipient
în puncte stradale.

Aspecte tehnice
Colectare

Flexibilitate
mare în ceea ce
priveşte
frecvenţa
de
colectare.
Sistemul
implică
amplasarea a 3
recipienți
în
incinta
gospodăriei.
Posibile
probleme
legate de spaţi.

Sistemul
implicaă
amplasarea
a
3
recipienți în puncte
stradale.
Probleme legate de
spaţiu
pentru
amplasarea
containerelor în spațiul
public

Spatiul
necesar
pentru depozitarea
recipientelor este cel
mai
mic
în
comparație cu restul
alternativelor.

Spatiul
pentru
amplasarea
recipientelor este
mai
mic
în
comparație
cu
opțiunea 1 însă mai
mare
comparativ
cu opțiunea 3

Rată
de
capturare

Cea mai marde
capturare

Cea mai mică rată de
captuare

Rate de
mare

capturare

Rate de capturare
mare

Rata
de
reciclabilit
ate

Cea mai mare
rată
de
reciclabilitate

Rata de reciclabilitate
mare

Rată
de
reciclabilitate
scăzută
în
cazul
hârtiei
(în
urma
contaminării
cu
deșeurile de plastic și
metal
potențial
murdare)

Rata
de
reciclabilitate mare

Rata
impuritări

Scăzută

Mare

Scăzută

Scăzută

Confort înalt în cazul
deșeurilor
de
P/M/H/C și scăzut în
cazul sticlei

Confort
înalt
în
cazul deșeurilor de
P/M/H/C și scăzut
în cazul sticlei

Confortul
utilizatoru
lui

Confort
înalt
datorită faptului
că materialele
reciclabile sunt
colectate direct
de la casele
individuale.

Confort scăzut datorită
faptului că generatorii
de deşeuri trebuie să
se
deplaseze
la
containere.

Aspecte de mediu
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Aspecte sociale şi grad de acceptare

Opţiunea 1
colectare din
poarta poartă,
pe 3 fracții
(H/C, P/M, S)
Probleme
previzibile

Probleme
mediu
minime

de
sunt

Opţiunea 2 colectare
prin aport voluntar în
puncte de colectare
stradale, pe 3 fracții
(H/C, P/M, S)

Opțiunea 3 colectare
din poartă în poartă
pe 1 fracție
(H/C/P/M) și
colectare prin aport
voluntar pt. sticlă

Opțiunea 4 din
poartă în poartă pe
2 fracții (H/C și
P/M) și colectare
prin aport voluntar
pentru sticlă

Containere distruse ca
urmare a vandalizării
acestora
pentru
recuperarea
materialelor.

Probleme de mediu
sunt minime

Probleme de mediu
sunt minime

Investiții medii

Investiții medii

> fata de optiunea 2

> optiunile 2,3

< fata optiunile 1,4

< fata optiunea 1

Deşeuri
amplasate
lânga container.
Cost
Costuri de
investiţie
–vehicule
de
colectare

Cele mai mari
investiții

Cele mai mici investiții

Nr.mare
de
vehicule
(pentru fiecare
din
cele
3
fracții)

Nr mașini cele mai mici
,
ca
urmare
a
numărului
mic
de
puncte de colectare

dat fiind că mașina
de
transport
se
deplasează de două
ori.

dat fiind că mașina
de transport se
deplasează de trei
ori.

Costuri de
investiţie
pubele/co
ntainere

36-60
€/pubelă;

120 €/container din
plastic şi 500 €/
continer din metal

Sistemul implică un
mix de pubele și
containere

Sistemul implică un
mix de pubele și
containere

Costurile de investiții pentru opțiunea 1 sunt cele mai mari, urmate de opțiunea 4 și
apoi 3. Pe ultimul loc, optiunea cu cele mai mici costuri o reprezintă opțiunea 2.
Costuri de
operare,
costuri de
sortare

Deşi
sistemul
necesită
un
număr
mai
mare de pubele
şi
vehicule,
totuşi,
existenţa
pubelelor
pentru fiecare
fracţie
are
avantajul de a
diminua
costurile
de
sortare.

Această opţiune are
avantajul costurilor de
colectare mai mici, dar
costurile de sortare
sunt mai mari cu cele
in cazul alternativei 1.

Costuri de operare
pentru colectarea si
transpotul deseurilor
mai mai mici în
comparație
cu
alternativa 1 insă
costurile de sortare
sunt mai mari

Costuri de operare
pentru colectarea si
transpotul
deseurilor mai mici
în comparație cu
alternativa 1 iar
costurile de sortare
sunt similare

Aplicabilitatea pentru zonele tipice de locuinţe/atingerea ţintelor
1. Mediul urban:
Acest sistem de
colectare
nu
este
fezabil
pentru BDL.

Acest
sistem
de
colectare este fezabil
pentru BDL.

Acest
sistem
de
colectare nu este
fezabil pentru BDL.
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1.1
Blocuri de
locuinţe
(BDL)

Opţiunea 1
colectare din
poarta poartă,
pe 3 fracții
(H/C, P/M, S)

Opţiunea 2 colectare
prin aport voluntar în
puncte de colectare
stradale, pe 3 fracții
(H/C, P/M, S)

Opțiunea 3 colectare
din poartă în poartă
pe 1 fracție
(H/C/P/M) și
colectare prin aport
voluntar pt. sticlă

Opțiunea 4 din
poartă în poartă pe
2 fracții (H/C și
P/M) și colectare
prin aport voluntar
pentru sticlă

1.2 Case
individual
e (CI)

Potrivit pentru
casele
individuale.

Potrivit pentru casele
individuale.

Potrivit pentru casele
individuale

Potrivit
pentru
casele individuale

2. Mediul
rural

Aplicabil
doar
pentru mediul
rural
numai
dacă drumurile
permit accesul
vehiculelor
speciale.

Aplicabil pentru mediul
rural,
întrucât
containerul poate fi
amplasat la marginea
străzii şi vehiculele
speciale pot descărca
containerele în scurt
timp, fapt care va
reduce costurile de
colectare.

Aplicabilpentru
mediul rural numai
dacă
drumurile
permit
accesul
vehiculelor speciale.

Aplicabilpentru
mediul rural numai
dacă
drumurile
permit
accesul
vehiculelor speciale

Sistemul
este
scump datorită
faptului
că
densitatea
deşeurilor
menajere este
mică în aceste
zone.

Optiunea tehnica propusă pentru județul Galați
În urma evaluării opţiunilor discutate mai sus, a fost stabilit sistemul pentru colectarea
separată a deșeurilor reciclabile în județul Galați.
După cum am menționat în cele mai de sus, în mediul urban în zona blocurilor sistemul
de colectare din poartă în poartă prezintă unele incoveniente și nu este recomandat.
Astfel s-a ales sistemul de colectare prin aport voluntar în puncte de colectare stradale
echipate cu câte 3 recipienți. Volumul acestora depinde de densitatea populației și de
numărului de locuitori deserviti de punctul de colectare.

În general, în proiectele SMID s-a ales varianta colectării prin aport voluntar în puncte
de colectare stradale (opțiunea 2). Acest sistem prezintă însă unele dezavantaje,
esențiale pentru proiect, cum ar fi:
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În mediul rural și în mediul urabn în zona caselor sunt fezabile toate din cele 4 opțiuni
analizate. Opțiunea 1, având în vedere pe de o parte costurile mari de investiții și de
operare iar pe de altă parte faptul că până în prezent sistemul de colectare al deșeurilor
reciclabile nu s-a mai implementat în aceste zone, s-a considerat a fi nepotrivită pentru
județul Galați.

•

Rata de capturare a deșeurilor reciclabile este redusă. Având în vedere țintele
propuse

a fi atinse prin proiect, acest sistem este posibil să nu asigure

îndeplinirea acestor rate,
•

Rata de impurități, respectiv materiale nereciclabile care ar trebui să se afle în
fluxul de deșeuri reziduale reziduale și/sau materiale reciclabile puse greșit este
mare.

Astfel, pentru zona caselor atât din mediul rural cât și urban s-au considerat ca fiind
optime opțiunile 3 și 4 care presupun sistemul de colectate din poartă în poartă pentru
deșeurile de hârtie/carton, plastic și metal și colectare prin aport voluntar pentru
deșeurilor din sticlă. După cum am menționat mai sus, în cazul acestor doua opțiuni
ratele de capturare sunt mari ceea ce poate asigura atingerea țintelor de reciclare
prevăzute de legislație.
Prin urmare, sistemul de colectare a deșeurilor reciclabile propus pentru județul Galați
este următorul:
Mediul urban:
•

•

Zona blocurilor de locuinţe: un punct de pre-colectare echipat cu 3 recipienți de
colectare:
o

Un recipient pentru deşeurile din hârtie şi carton;

o

Un recipient pentru deşeurile din plastic și metal;

o

Un recipent pentru deşeurile din sticlă.

Zona caselor individuale:
o Sistemul de colectare ”din poarta in poarta”. Fiecare gospodărie va primi
câte o pubelă de de 80 l pentru deșeuri din plastic/metal și câte un sac
de 60 l pentru deșeurile de hârtie/carton;
o

puncte de colectare echipate cu un recipient de colectare pentru
deșeurile din sticlă.

Mediul rural:
•

Sistemul de colectare ”din poarta in poarta”. Fiecare gospodărie va primi câte o
pubelă de 80 l pentru deșeuri din hârtie/carton/plastic/metal;

•

puncte de colectare stradale echipate cu un recipient de colectare pentru
deșeurile din sticlă.

5.1.1.3 Colectarea și transportul biodeșeurilor menajere
Situația existentă
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Recomandarea consultantului privind cea mai bună opţiune se bazează pe
caracteristicile specifice ale judeţului. Aspectele specifice judeţului, precum şi
informatiile detaliate referitoare la sistemul de colectare şi transport, inclusiv
parametrii de proiectare pentru echipamentul necesar (vehicule, containere,
ipoteze de calcul) sunt prezentate în detaliu în subcapitolul 8.2.2.

În prezent sistemul de colectare separată a biodeșeurilor menajere, similare și din piețe
nu este implementat în județul Galați.

Obiective
Implementarea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor începând cu anul 2027

Evaluarea optiunilor tehnice privind colectarea separată a biodeșeurilor
În funcţie de amplasarea pubelelor şi containerelor pentru colectarea biodeşeurilor au
fost analizate următoarele opţiuni tehnice:
•

Opţiunea 1: sistem de colectare “din uşă în uşă”/la rigolă

•

Opţiunea 2: sistem de colectare prin aport voluntar, în puncte de colectare
stradale

Evaluarea celor două opțiuni este prezentată în subcapitolele 7.1.1.1 și 7.1.1.2.
Evaluarea diferitelor opțiuni enumerate mai sus este efectuată mai jos în detaliu pentru
medii de rezidență și tipuri de locuințe.
Colectarea de deșeuri din mediul rural nu dă rezultate, deoarece cantitatea generată
este scăzută, iar resturile sunt date la animale sau compostotate individual.
O situație diferită se întâmplă în zonele urbane, unde oamenii nu cresc animale și nu
există spațiu mare pentru compostarea individuală. Astfel, colectarea biodeșeurilor este
o măsură importantă în zonele urbane. Astfel, în zonele cu case individuale ar trebui
pusă în aplicare opțiunea 2 cu recipiente individuale (o altă pubelă maro).
În zona blocurilor din mediul urban colectarea separată a biodeșeurilor nu este fezabilă.

Optiunea tehnica propusă pentru colectarea selectivă
Ca urmare a celor analizate mai sus, pentru judeţul Galați se propune implementarea
colectării separate în zona caselor din mediul urban, colectare de tip din poartă în poartă
în pubele de 80 l.
Opțiunea recomandată mai sus a fost aleasă pe baza situației specifice actuale
din județ. Caracteristicile specifice judeţului şi recomandările privind sistemul
de colectare şi transport a biodeşeurilor, inclusiv echipamentele necesare
(vehicule, containere) sunt detaliate în subcapitolul 8.2.3.

5.1.1.4 Colectarea și transportul deșeurilor similare

•

Deșeuri din plastic și metal

•

Deșeuri din hârtie și carton;

•

Deșeuri din sticlă;
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Instituțiile și agenții economici vor colecta deşeurile similare celor menajere într-o
primă fază astfel:

•

Deșeuri voluminoase;

•

Deșeuri în amestec.

Începând cu anul 2027 unitățile economice/instituțiile care dețin cantine și restaurante
vor asigura colectarea separată a biodeșeurilor produse.
Instituțiile și agenții economici vor folosi, de regula, recipientele pe care operatorul
de salubrizare ii va pune la dispoziție conform prevederilor legale în vigoare.

5.1.1.5 Colectarea și transportul deșeurilor din piețe
Administrația piețelor va asigura precolectarea deșeurilor într-o primă etapă astfel:
•

Deșeuri din plastic și metal

•

Deșeuri din hârtie și carton;

•

Deșeuri din sticlă;

•

Deșeuri în amestec.

Începând cu anul 2027 se va asigura colectarea separată a biodeșeurilor.
Se vor folosi, de regula, recipientele pe care operatorul de salubrizare le va pune la
dispoziție conform prevederilor legale.

5.1.1.6 Colectarea și transportul deșeurilor voluminoase
Situația existentă
Sistemul de colectare separată a deșeurilor voluminoase nu este implementat în județul
Galați.

Obiective
Colectarea separată, pregatirea pentru reutilizare
corespunzătoare deșeurilor voluminoase - termen 2021

sau,

dupa

caz,

tratarea

Evaluarea opțiunilor tehnice pentru colectarea deșeurilor voluminoase
Există diferite sisteme de colectare a deşeurilor voluminoase:

În mod obişnuit vehiculul trece şi colectează deşeurile voluminoase asezate lângă
containere, uneori ca urmare a cererii telefonice primite din partea cetăţenilor.
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Opţiunea 1: Colectarea la rigolă

Opţiunea 2: Colectarea la rigolă, la cerere
In anumite oraşe europene s-a implementat o schemă de colectare la cerere (în
Germania, Austria, Luxemburg, etc.). Cetăţenilor li se cere să apeleze municipalitatea
sau operatorul de colectare cu o anumită perioadă de timp înainte (circa 2 săptămâni)
sau să trimită o scrisoare, e-mail, cerând municipalităţii să ridice deşeurile
voluminoase. Generatorul deşeurilor trebuie să menţioneze în detaliu tipul de deşeuri
(lemn, metal, mobilier, etc.) şi să precizeze numărul de obiecte din fiecare tip. Costurile
de colectare a deşeurilor voluminoase este inclus, în mod obişnuit, în sistemul de
tarifare.

Opţiunea 3: Centre/sisteme de colectare prin aport voluntar (centre de
reciclare)
In anumite ţări din UE centrele de colectare prin aport voluntar (centrele de reciclare)
sunt pregătite pentru primirea de deşeuri voluminoase de tipul mobilei, DEEE, etc.
Centrele de reciclare nu-l taxează pe generator.

Opţiunea 4: Sistem combinat: opţiunile 1 şi 3
Tabelul de mai jos prezintă evaluarea opţiunilor prezentate anterior.
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Tabel 5-3: Descriere obțiuni colectare și transport deșeuri voluminoase
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Colectare și
transport
deşeuri
voluminoase

Confortul
şi
participarea la
sistem

Opțiunea 1

Opțiunea 2

Opțiunea 3

Opțiunea 4

Colectarea la rigolă

Colectarea la
rigolă, la cerere

Centre de primire
(reciclare)

Sistem mixt
centre de
reciclare şi
colectare la
rigolă

Confort sporit în
ceea ce priveşte
depunerea
deşeurilor
voluminose.

Confort
scăzut,
datorită faptului
că
generatorul
trebuie
să
programeze
colectarea
deşeurilor şi să
aştepte un timp
până
îi
sunt
colectate
deşeurile

Confort
foarte
scăzut,
datorită
faptului
că
generatorul
trebuie să-şi ducă
personal
deşeurile
voluminoase
la
centrul
de
reciclare. Trebuie
uneori
să
fie
folosite vehicule
mari
pentru
transportul
acestor deşeuri.

Combinaţie
între opţiunile 1
şi 3.

Sistem de colectare
care nu asigură pe
deplin
protecția
mediului, datorită
faptului
că
vehiculele
de
colectare trebuie să
circule prin oraş să
verifice dacă sunt
deşeuri
voluminoase lăsate
la
punctele
de
colectare.

Sistem
de
colectare
care
asigură în mare
măsură protecția
mediului datorită
faptului
că
personalul
de
colectare are un
plan clar referitor
la
rutele
de
parcurs şi tipurile
de
deşeuri
ce
trebuie colectate.

Sistem
de
colectare
care
asigură în mare
măsură protecția
mediului datorită
faptului
că
generatorul
aduce
personal
deşeurile
la
centru,
iar
acestea vor fi
reciclate şi nu
eliminate
prin
depozitare.

Combinaţie
între opţiunile 1
şi 3.

50 - 100

70 - 130

110 - 217

90 - 140

Confort scăzut în
ceea ce priveşte
spatiul necesar în
incintă, în cazul în
care deşeurile nu
sunt colectate timp
de
câteva
săptămâni.

Aspecte
mediu

de

Costuri
de
colectare
&
transport €/t

Pentru județul Galați opțiunea 1 Colectarea la rigolă se estimează a fi cea mai protrivită.
Sistemul presupune introducere a unui sistem prestabilit de colectare a deşeurilor
voluminoase, trimestrial în mediul urban și semestrial în mediul rural, dată pana la care
cetăţenii trebuie să-şi depoziteze deşeurile voluminoase în locuinţe. Colectarea se va
face în sistemul la rigolă. Primăria sau operatorul de salubritate ar trebui să distribuie
un calendar cu zilele în care se colectează deșeurile voluminoase, iar municipalitatea
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Optiunea tehnica propusă

ar trebui să sprijine colectarea obișnuită prin emiterea avertismentelor sau amenzilor
în cazul în care cei care nu respectă sistemul sunt identificați.

Detalii suplimentare referitoare la sistemul propus sunt prezentate în
subcapitolul 8.2.4.

5.1.1.7 Opțiuni tehnice
periculoase

privind

colectarea

și

transportul

deșeurilor

menajere

Situația existentă
Sistemul de colectare separată a deșeurilor menajere periculoase nu este implementat
în județul Galați.

Obiective
Implementarea sistemului de colectare separată a deșeurilor menajere periculoase
începând cu anul 2021

Evaluarea opțiunilor tehnice pentru colectarea deșeurilor menejare periculoase
Există mai multe opțiuni pentru colectarea și transportul deşeurilor periculoase din
gospodării, după cum urmează:
•

colectarea cu autovehicul specializat (vehicul special echipat pentru transportul
acestor tipuri de deşeuri),

•

colectarea prin aport voluntar la centrele de primire şi

•

sistemele de preluare directă din comerţ şi de la producători.

Tabel 5-4: Evaluarea opțiunilor tehnice pentru colectarea deșeurilor periculoase
Optiuni
1)
deşeurilor

Comentarii

Evaluare

Colectarea

În această opţiune, deşeurile periculoase sunt

Opţiune

periculoase

colectate direct din gospodării la o dată stabilită

nerecomandată

în prelabil prin telefon, dată la care compania de

datorită

colectare se va prezenta să ridice deşeurile.

ineficienței.

direct din gospodării

Datorită

cantităţilor

reduse

de

deşeuri

periculoase din gospodării acest tip de colectare

2)
deşeurilor

Colectarea

Sistemul beneficiază de un vehicul specializat

Această opţiune

periculoase

pentru colectarea deşeurilor periculoase care

este
recomandată.
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este costisitor şi ineficient.

Optiuni
din

gospodării

Comentarii
cu

autovehicul specializat

Evaluare

deserveşte puncte fixe de colectare (staţii
pentru autovehiculul specializat) în oraşe.
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 soseşte la data şi ora specificate,
afişate

la

indicatorul

staţiei

(punctului

de

colectare) unde rămâne un interval între 2 și 3
ore, primind deşeurile periculoase aduse de
cetăţeni la acesta.
Sistemul prezintă dezavantajul că deşeurile
periculoase trebuie depozitate în gospodărie
până la data colectării.
Sistemul are o eficienţă de colectare de 30 la
35%.
3) Centre publice de

Centrele

a

Aceste centre ar

primire

materialelor ar putea fi extinse şi în vederea

putea fi realizate

primirii de deşeuri periculoase din gospodării şi

în incinta stațiilor

de la micii generatori. Avantajul acestei opţiuni

de transfer de la

ar fi că aceste centre sunt deschise aproape tot

Tecuci

anul, şi astfel deşeurile periculoase pot fi aduse

Bujor

a

deşeurilor

periculoase

pentru

oficiale

publice

eliminare

generatorul,

şi

de

atunci

este

reciclare

când

eliminată

și

Tg.

doreşte

stocarea

la

domiciliul generatorului.
Eficienţa colectării în aceste centre de primire
este de circa 10% din cantitatea de deşeuri
periculoase din gospodării, dacă această opţiune
este unica alternativă implementată pentru
colectarea deşeurilor periculoase din gospodării.
4)

Ideea unor recipienţi nesupravegheaţi pentru

Nu

nesupravegheaţi

colectarea publică a unor fluxuri specifice de

recomandat

pentru

deşeuri periculoase este foarte nouă. Cu un

sistemul pe bază

oarecare succes s-au colectat în acest mod

de

bateriile.

nesupravegheate

publică

Recipienţi
colectarea
a

periculoase

deşeurilor

Sistemul folosind recipienţi nesupravegheaţi
pentru

colectarea

uleiurilor

folosite

şi

a

medicamentelor expirate nu a dat rezultate
bune în Europa. Au fost cazuri când s-a încercat
reumplerea recipienţilor uzaţi cu alte produse

este

containere

pentru
colectarea
publică

a

deşeurilor
periculoase

chimice, fapt care a produs explozii. Alte
colectate și au deteriorat containerele.
În

concluzie,

containerele

de

colectare

a

deșeurilor periculoase trebuie controlate. Acest
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persoane au încercat să extragă uleiurile uzate

Optiuni

Comentarii

Evaluare

lucru se poate realiza prin plasarea acestor
containere la distribuitorii acestor produse în
custodia lor sau la companiile specializate, la
autvehiculele
amenajate

specializate,
pentru

primirea

la

centrele
deșeurilor

periculoase (a se vedea opțiunile 2 și 3).

Opțiunea propusă
Pentru colectarea separată a deşeurilor periculoase se recomandă sistemul de colectare
cu autovehicul special (camioane specializate pentru colectarea deşeurilor periculoase
din gospodării).

Figura

5-1:

Autovehicul specializat
pentru
deșeurilor

colectarea
menajere

periculoase

Autovehiculul este un camion, cu o caroserie având dimensiunile în general de 2,5 x 2
x 6 m. La predarea deșeurilor, exista un ghișeu la care generatorii de deşeuri pot
preda diferitele tipuri de deşeuri periculoase unui lucrător responsabil. Autovehiculul
deserveşte între 2 şi 4 opriri pe zi, în diferite localități sau cartiere.
Detalii suplimentare referitoare la sistemul propus sunt prezentate în
subcapitolul 8.2.5.

Transferul deseurilor
Situația existentă
În prezent în județul Galați nu există stații pentru transferul deșeurilor.
Opțiuni tehnice pentru stațiie de transfer
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5.1.2

O staţie de transfer devine o opţiune atunci când costurile de transfer ale deşeurilor
municipale către instalațiile de tratare sunt mai scăzute în comparaţie cu costurile
implicate de transportul direct al deșeurilor.
Presupunând o viteză medie de deplasare de 30 până la 40 km a unui vehicul de
colectare şi transport deşeuri, rezultă că de la distanţe de transport ce depăşesc 20-25
km se poate lua în calcul realizarea unei staţii de transfer.
La determinarea necesității realizării unei staţii de transfer pentru deşeuri municipale,
trebuie luaţi în considerare următorii parametrii:

•

Tipul staţiei de transfer,

•

Capacitatea staţiei de transfer,

•

Amplasamentul staţiei de transfer şi reducerea traseului pentru vehiculele de
colectare şi transport;

•

Eficienţa încărcării.

În principiu există două opţiuni majore pentru staţiile de transfer:

•

Transferul deşeurilor municipale prin folosirea containerelor sau semi-trailerelor
fără compactare şi

•

Transferul deşeurilor municipale prin sistem cu compactare.

Stațiile de transfer fără compactare se folosesc de obicei pentru cantități mici de până
la 20.000 t / an.
Stațiile de transfer cu compactare folosesc în mod obișnuit containere mari echipate cu
presa, care pot deține echivalentul a cca. două vehicule de colectare a volumului de
deșeuri. Odată ce containerul de compactare este plin, containerele mari sunt încărcate
pe camioane pentru a fi transferate în instalația de depozitare.
Stațiile de transfer pot fi construite
•

Ca stații cu descărcare directă în buncărul de transfer sau în recipiente (abordare
obișnuită în Europa de Vest) sau

•

Cu o zonă intermediară de depozitare a deșeurilor, care permite depozitarea
deșeurilor în orele de vârf și care, de asemenea, le poate permite colectorilor de
deșeuri să aleagă materialele de reciclare.

Stațiile de transfer pot fi:
•

Instalații in aer liber, în cazul în care locul de transfer este departe în afara
zonelor populate și problemele cu mirosul nu sunt îngrijorătoare. Suprafața de
transfer ar putea fi acoperită cu un acoperiș, pentru a permite condiții de lucru

•

Zona de transfer ar putea fi complet adăpostită și va include ventilarea și
tratamentul cu miros. Această opțiune este, de obicei, utilizată pentru stațiile
de transfer, construite în zone dens populate.
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adecvate în caz de ploaie sau de ninsoare

Adesea, aceste stații de transfer sunt combinate cu:
• Spații pentru stocarea temporară a deșeurilor și operațiuni pentru pretratare
(mărunțire, dezmembrare etc),
•

Spații pentru stocarea temporară a deșeurilor menajere periculoase.

În cele ce urmează, vor fi descrise în scurt timp cele două tipuri de stații de transfer.

Transfer fără compactare
Pentru cantitățile de deșeuri municipale de până la 15.000 t/an la 20.000 t/a,
majoritatea stațiilor simple de transfer cu recipiente deschise reprezintă cea mai
economică soluție. Așa cum se poate observa în figurile de mai jos, deșeurile sunt
încarcate direct într-un container sau semi-remorcă și apoi sunt expediate la instalația
de tratare sau eliminare.

Figura 5-2: Exemplu stație de transfer fără compactare

Figura 5-3: Exemplu stație de transfer fără compactare

Transfer
instalație deșeuri

Vehicul tranfer

Descărca

O astfel de stație de transfer are de obicei mai multe locuri de încărcare în mai multe
containere sau semiremorci.

Deseurile municipale sunt apoi transportate cu camion-remorci, transportând 2
containere de câte 40 m3 fiecare, sau aproximativ 16-20 tone în total sau semiremorci,
transportând 18-22 t.
Stație de transfer cu compactare
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În funcție de faptul dacă deșeurile au fost deja compactate într-un vehicul de colectare
a deșeurilor sau dacă au fost livrate în vrac în camioane deschise sau de către companii,
densitatea în aceste recipiente poate varia între 50 kg /m 3 și 300 kg / m3. În județ, cea
mai mare parte a deseurilor municipale va fi livrată cu masini autocompactare, care,
de obicei, descarcă deseurile municipale cu o densitate de 200 până la 300 kg / m 3.

Pentru cantități mari și distanțe mari de transfer, o opțiune sunt stațiile cu compactare.
Cu toate acestea, dat fiind că, datorită condițiilor de greutate maximă pe drumul de 40
t, încărcătura utilă maximă este de obicei între 22 și 24 tone, adică aproape aceeași
greutate ca cea utilizată pentru transferul fără compactare, nu este foarte utilă pentru
transportul rutier . Sistemul este utilizat în principal pentru transportul feroviar.
Compactizarea deșeurilor la stația de transfer este efectuată pentru a permite
transportul unei greutăți mai mari per m3 de volum. Așa cum am menționat anterior,
problema transportului rutier este că, în ceea ce privește volumul posibil, ar putea fi
transportate mult mai multe deseuri municipale, daca limitele de încărcare per osie
date de starea si tipul drumului nu ar limita sarcina utilă. Odata cu lucrarile de
modernizare si reabilitare a infrastructurii rutiere a judetului Galati, aceasta optiune va
deveni fezabila.

Figura 5-4: Exemplu stații de transfer cu compactare

Într-o stație de transfer de compactare, deșeurile sunt compactate la o densitate
până la 600 kg / m3. Deșeurile sunt descărcate de la camionul livrat într-o pâlnie
alimentare a unui compactor, care presează deseurile municipale în containere
compactare închise. Odată pline, aceste containere sunt preluate de un camion
transfer și transportate la stația de tratare/eliminare unde sunt golite.

de
de
de
de

Evaluarea obțiunilor tehnice pentru stațiile de transfer
În tabelul de mai jos prezintă, comparativ, performanţele principale ale celor două tipuri
de staţii de transfer menţionate anterior.
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Tabel 5-5: Comparaţia celor două tipuri de staţii de transfer
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Criterii
Densitate

OPŢIUNEA 1: Transfer în

OPŢIUNEA 2: Transfer

containere deschise fără

via staţie de compactare

compactare
deşeu

transportat

150 la 300 kg/m³, în

Până la 600 kg/m³

medie, în mod obişnuit
de la 200 la 250 kg/m³,
deoarece

deșeurile

rezultate

din

compactarea cu vehicule
sunt precompactate
Încărcătură

medie

până la 17 t/vehicul

până la 17 t/vehicul

Construcţie uşoară;

Construcţie

la cantități foarte mici se

complicată

înclină spre podea și se

echipamentului

încarcă cu încărcătorul,

compactare.

transportată prin vehicule
de

transfer

(transport

rutier)
Construcţie

mai
datorită
de

la cantități mai mari se
înclină

peste

elevație

direct în containere.
Emisii mirosuri

Emisii

în

timpul

transferului
Emisii

Mai

puţine

timpul
în

timpul

transportului.

emisii

în

transferului,

datorită faptului că se
utilizează

containere

închise
Nu sunt emisii în timpul
transportului
Stocarea

containerelor

peste noapte

Stocare
aceste

posibilă

dacă

containere

sunt

acoperite.
Flexibilitate la creşterea
cantităţilor

Proiectul

staţiilor

transfer

poate

de
fi

Stocare

posibilă,

containerele fiind închise
etanş.
Inflexibil,

deoarece

trebuie instalate cel puțin

modificat cu uşurinţă si

două

adaptat,

de-a

fiecare compactor având

timpului,

la

lungul

cantităţile

necesare, prin adăugarea

o

compactoare,
capacitate

de

aproximativ 70 t/h.
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de puncte de descărcare.
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Criterii
Probleme de întreţinere şi
funcţionare

OPŢIUNEA 1: Transfer în

OPŢIUNEA 2: Transfer

containere deschise fără

via staţie de compactare

compactare
Necesita

mai

mult

personal

De obicei, cel puțin un
compactor
pentru

funcționează
a

procesa

deșeurile.
Complet automatizata
Legătura cu alte activități
de gestionare a deșeurilor
Costuri

Recomandări

Posibilă în cazul ambelor opțiuni, în cazul punctelor
de recepție a deșeurilor menajere periculoase și a
deșeurilor voluminoase
Costurile transferului în

Costuri pentru transfer în

intervalul

intervalul

4-7

€/t

+

5-10

€/t

+

transport

transport

De preferință, capacități

De preferință, capacități

mici

mari

Opțiunea propusă
Având în vedere:
•

La nivelul județului, la momentul implementării proiectului SMID, va exista o
singură instalație pentru pre-tratarea deșeurilor situată în zona Municipiul Galați
(principalul generate de deșeuri municipale din județul Galați). În această
instalație vor fi pretratare toate deșeurile reziduale colectate la nivelul întregului
județ,

•

Distanțele de la restul aglomerărilor urbale (Tecuci, Tg. Bujor și Berești) până
la municipiul Galați sunt mai mari de 50 de km. De asemenea distanța dintre
Tecuci și orașele Tg. Bujor și Berești este mai mare de 50 km,

•

Densitatea scăzută a populației din mediu rural, sub media națională

s-a decis împărțirea județului în 3 zone de colectare, a căror rază de acoperire variază
în funcție de tipul deșeurilor transferate.
În fiecare din cele 3 zone este necesară operarea unei stații de transfer după cum
urmează:
•

În zona 1 Galați este necesară o stație de transfer care să deservească partea
de sud a județului. Scopul stației este de a transfera:
o

deșeurile reziduale rezultate de la MBT la depozitul conform de la Valea
Mărului,

o

deșeurile reciclabile colectate din sudul județului mai puțin Municipiul

•

În zona 2 Tecuci este necesară o stație de transfer care să deservească partea
de nord vest a județului. Scopul stației este de a transfera:
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Galați la stația de sortare de la Valea Mărului,

o

deșeurile reziduale colectate din zona 3 la instalația de tratare mecanobiologică din Galați,

o

deșeurile reciclabile colectarea din extremitatea vestică a zonei 2 la stația
de sortare de la Valea Mărului,

o

deșeurile reziduale rezultate de la stația de sortare și compostare Tecuci
la instalația TMB

•

În zona 3 Tg. Bujor este necesară stație de transfer care se deservească partea
de nord est a județului. Scopul stației este de a transfera:
o

deșeurile reziduale colectate din zona 3 la instalația de tratare mecanobiologică din Galați,

o

deșeurile reciclabile colectarea din extremitatea estică a zonei 3 la stația
de sortare de la Valea Mărului,

o

deșeurile rezultate de la stația de compostare Tg. Bujor la instalația TMB.

Pentru stația de transfer de la Tg. Bujor, având în vedere capacitatea relativ mică
necesară a fi transferată s-a ales soluția fără compactare. Mașinile de transfer vor fi
prevăute cu trailer pentru a asigura transportul a două containere de 40 m 3. De
asemenea, în incinta stației se va amenaja un spațiu pentru stocarea temporară a
deșeurilor voluminoase și menajere periculoase în vederea acumulurării unor cantități
mai mari și transferul la instalațiile de tratare corespunzătoare.

Pentru stația de transfer de la Tecuci s-a ales soluția unei stații cu compactare. Din
analiza a rezultat că volumul și cantitatea de deșeuri transferate în cazul celor două
tipuri de transfer ( cu compactare și fără compactare) este similar. O mașină de transfer
cu compactare transportă un singur container de 30 m3 în timp ce o mașină fără
compactare cu remorcă transportă 2 containere de 40 m 3. Însă din rațiuni ce țin de
protecția mediului, inclusiv faptul ca distanța de la Tecuci la Galați este mai mare de
70 km s-a ales soluția cu compactare. De asemenea, în incinta stației se va amenaja
un spațiu pentru stocarea temporară a deșeurilor voluminoase și menajere periculoase
în vederea acumulurării unor cantități mai mari și transferul la instalațiile de tratare
corespunzătoare.
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Pentru stația de transfer de la Galați s-a ales soluția unei stații cu compactare, în
principal ca urmare a cantității mare de deșeuri transferate.
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Sortare deșeurilor reciclabile colectate separat
Situația existentă
În județul Galați există două stații de sortare respectiv:
•

Stația de sortare Galați cu o capacitate de 6.000 t/an în care sunt tratate
deșeurile reciclabile colectate separat din Municipiul Galați,

•

Stația de sortare Tecuci, în prezent nefuncțională. Stația, retehnologizată va
deveni operațională în anul 2019 și va asigura până în anul 2023 tratarea atât
a deșeurilor colectate în amestec cât și a deșeurilor reciclabile colectate separat.
Începând cu anul 2023 în stația de sortare vor fi tratate exclusiv deșeuri
reciclabile colectate separat.

Obiective
Asigurarea de capacități de tratare pentru întreaga cantitate de deșeuri reciclabile
colectate separat – termen anul 2021.

Evaluarea opțiunilor tehnice
Sortarea deşeurilor municipale colectate separat pe fracţii este metoda universal
aplicată în toată Uniunea Europeană. Procesul s-a dovedit a fi cea mai bună practică
pentru atingerea ţintelor pentru valorificarea material a deşeurilor reciclabile.
Există diferite tehnici care sunt aplicate pentru staţiile de sortare a deşeurilor
reciclabile. Sortarea semi-automată cu o mare pondere a sortării manuale şi până la
sistemele de sortare complet automate. Tendinţa generală este aceea de înlocuire a
sortării manuale cu cea automată. În prezent, există în funcţiune doar câteva staţii de
sortare complet automate.

Opțiunile disponibile în ceea ce privește stațiile de sortare:
•

Opțiunea 1: Staţii de sortare manuale (materiale reciclabile colectate separat),

•

Opțiunea 2: Staţii de sortare complet automatizate (materiale reciclabile
colectate separat),

•

Opțiunea 3 : Stații de sortate semi-automate (materiale reciclabile colectate
separat),

•

Opțiunea 4: Staţii de sortare pentru deşeurile colectate în amestec.

Având în vedere sistemul de colectare propus respectiv colectarea separată a deșeurilor
reciclabile, opțiunea 4 care presupunene sortarea deșeurilor colectate în amestec nu va
fi luată în considerare în analiza opțiunilor.
În continuare sunt descrise cele 3 opțiuni, iar pe baza unui sistem multicriterial s-a ales
opțiunea optimă pentru județul Galați.
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5.1.3

Opțiunea 1: Staţii de sortare manuale
Tehnologia folosită este aceea de sortare manuală a deşeurilor, urmată de balotare şi
transferul la reciclatori.
Centrele de sortare manuală sunt dotate cu un echipament simplu (bandă
transportoare, pâlnii de alimentare) o hală încălzită şi recipienţi pentru depozitarea
fracţiilor sortate în vederea valorificării, balotării şi cântăririi. O astfel de staţie, cu
dimensiuni rezonabile, poate costa între 500.000 și 2 millioane Euro.

Figura 5-5: Stații de sortare manuale

Opțiunea 2: Staţii de sortare complet automatizate
Staţiile de sortare complet automatizate sunt instalaţii complet tehnologizate care
folosesc echipamente pentru separarea mecanică a materialelor, urmare a
proprietăţilor diferite ale acestora. Aceste stații prezintă avantajul că, din punct de
vedere calitativ, separarea mecanică este mai performantă şi, 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 recipienţilor din plastic care pot fi sortaţi în
diferite calităţi de polimeri. În mod obişnuit, cu cât este mai mare nivelul de calitate al
materialului cu atât este mai mare preţul plătit de re-procesator pentru materialele
achiziţionate.

Stațiie de sortate semi-automate sunt un mixt intre stații de sortare manuale și complet
automate. Stațiile de sortate semi-automate pot curprinde linii pentru soratea manuală
a anumitor tipuri de deșeuri (ex. deșeuri de hârtie) si linii distincte pentru sortarea
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Opțiunea 3: Staţii de sortare semi-automate

complet automatizată pentru restul tipurilor de deșeuri care intră în stație (ex. metale,
plastic).

Tabelul de mai jos prezintă evaluarea opţiunilor discutate până acum, în termeni de
tehnologie, calitatea materialelor si costuri.

Tabel 5-6: Evaluarea opţiunilor tehnice privind sortarea deşeurilor
Criteriu

Opţiunea 1: Stații de

Opţiunea 2: Staţii de

sortare manuală

sortare complet
automatizate

Opțiunea 3: Stații de
sortare semiautomate

Aspecte tehnice
Sistem

Instalaţii
echipate

simple,
cu

transportoare

o

bandă
de

pe

Instalaţii
care

tehnologizate

sunt

echipate

a

realiza

pentru

care se face sortarea

separarea mecanică a

manuală.

materialelor

prin

exploatarea diferenţelor
dintre

proprietăţile

acestora.
Flexibilitate

Sortarea manuală este

Staţiile

a stației

mai flexibilă în ceea ce

automatizată

nu

privește

de

flexibile

ceea

fi

priveste

tipurile

materiale

care

tipurile

materiale

ce

pot

sortate, la

modificări

necesitând

cu

sortare

în

sunt
ce
de

pot

fi

doar

separate. O schimbare a

instruirea operatorilor în

tipului de material de

legătură cu modul de

sortat implică costuri de

sortare al respectivului

investiţie suplimentare.

Cuprinde atat o linie
tehnologică
simplă
(benzi pentru sortarea
manuală) cât și linii
tehnologice
complexe
pentru
sortarea
mecanică a deșeurilor
reciclabile
Instalalație este flexibilă
pentru categoriile de
deșeuri sortate manual
și
inflexibilă
pentru
categoriile de deșeuri
sortate automat

material.
Calitatea

Calitatea

materialelor

sortate manual este în

materialelor

este mai performantă şi,

sortate

general

ca

mai

scăzută

Separarea

mecanică

urmare,

decît în cazul sortării

anumite

automatizate.

materiale,
atinge
calitate

pentru

tipuri
se

un

de
poate

nivel

mai

Calitatea
materialelor
este performantă

bun

de
în

procesul de sortare. Un
exemplu foarte bun este
cel al recipienţilor din
în

diferite

calităţi

de

polimeri.
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plastic care pot fi sortaţi

Criteriu

Opţiunea 1: Stații de

Opţiunea 2: Staţii de

sortare manuală

sortare complet
automatizate

Costuri

Centrele

de

manuală

necesită

sortare

echipament
(benzi

un

Investiţia
pentru

capital
gen

simplu

stație

este

mult

transportoare,

mare

decât

în

pâlnii de alimentare), o

sortării

hală încălzită, balotare

urmare

şi cântărire.

rentabile

Costuri

de

acest

de

operare:

50-100 €/t.

Similar stație de sortare
complet automatizată

mai
cazul

manuale;
nu

de

Opțiunea 3: Stații de
sortare semiautomate

ca
sunt

pentru

capacităţi

de

sortare

mici.
Costuri

de

operare:

230-290 €/t
Aspecte sociale
Locuri
munca

de

Număr mare de locuri

Număr mic de locuri de

de muncă

muncă

Număr de locuri de
muncă mai mici in
comparație cu optiunea
1 dar mai mari în
comparație cu opțiunea
2

Aspecte privind protecţia mediului
Emisii

Nu există diferenţe între cele trei sisteme

Având în vedere cantitatea mică de deșeuri reciclabile necesare a fi sortate (maxim
6.000 t/an) precum și a sistemului de colectare separată pe mai multe fracții care
asigură o calitate a deșeurilor ridicat, opțiunea 1 este opțiunea tehnică
recomadată pentru stație de sortare de la Valea Mărului.

Optiune tehnica propusă
Opțiunile tehnice pentru colectarea deșeurilor reciclabile au fost analizate în detaliu în
capitolul 7.2.3 de mai sus.
Pentru a asigura tratarea întregii cantități de deșeuri reciclabile colectate, opțiunea
tehnică propusă pentru sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat este construirea
unei capacități suplimentare de sortare.

•

În stația de sortare se vor sorta deșeurile de hârtie, carton, metal și plastic
colectate separat,
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Pentru calculul capacității stației de sortare, au fost luate în considerare următoarele
ipoteze:

•

Deșeurile de sticlă colectate separat, vor fi transportate la stația de sortare și
stocate temporar pentru a se aduna cantități mai mari și apoi vor fi trimise către
reciclatori,

•

5.1.4

Deșeurile reziduale vor fi eliminate la instalația TMB.

Optiuni tehnice pentru tratarea biodeseurilor

Situația existentă
În județul Galați există două stații de compostare pentru tratarea biodeșeurilor
din parcuri și grădini respectiv:
•

O stație de compostare la Galați, cu o capacitate de 10.000 tone/an,

•

O stație de compostare la Tg. Bujor cu o capacitate de 1.000 tone/an. În
prezent însă stația nu este funcțională ca urmare a defectării utilajelor
specifice procesului de compostare.

Obiective
Asigurarea de capacități de tratare pentru întreaga cantitate de deșeuri din
parcuri și grădini colectate separat (începând cu anul 2021) cât și pentru
biodeșeurile menajere, similare și din piețe (începând cu anul 2027).

5.1.4.1 Opțiuni tehnice pentru fermentarea aerobă
Fermentarea aerobă se pretează în general pentru tratarea biodeșeurilor din parcuri și
grădini. Principalele tehnologii disponibile sunt:
•

Compostare în aer liber,

•

Compostarea cu membrane,

•

Compostare în spaţii închise cu maturare deschisă.
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În tabelul de mai jos sunt descrise și comparate cele trei tehnologii.
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Tabel 5-7: Comparaţia tehnicilor de compostare
Parametri

Descriere

Opţiunea 1:

Opţiunea 2:

Opţiunea 3:

Compostarea în

Compostarea cu

Compostare în spaţii

aer liber

membrane

închise

Procesul

de

compostare

constă

Procesul de compostare

Incintele

se

elimină

bazează

pe

în omogenizarea şi

omogenizarea

amestecarea

amestecarea

colectare şi tratarea

deșeurilor. Plasarea pe

emisiilor

grătare și acoperirea cu

special

membrană

compostării intensive

deşeurilor,
de

urmate

aerisirea

şi

irigarea acestora.

și

în

prima

prin

închise
mirosurile

sistemele
de

de

gaz,

în

în

perioada

lună de compostare

(primele

compostare: 4-6 luni

Timpul de compostare:

săptămâni).

în

3-4 luni în funcție de

Faza de maturare este
atinsă în mod normal

Durată

de

funcţie

de

condiţiile

climatice,

condițiile

structura

brazdelor

structura brazdelor şi

într-o

frecvenţa

liber.

şi

frecvenţa

de

întoarcere.

climatice,
de

întoarcere.

4

zonă

în

Procesul

de

compostare
circa

aer

2-4

aerare

necesită
luni

de

forţată

şi

întoarcere continuă a
brazdelor.
Complexitatea

Scăzută

Medie

Ridicată

Proliferarea

Rapidă

Rapidă

Rapidă

microorganismelor

(microorganisme

(microorganisme

(microorganisme

aerobe)

aerobe)

aerobe)

Scăzută

Medie

Ridicată

instalaţiei

Sensibilitatea

la

condiţiile de mediu
Durată

de

degradare

Compostare
deschisă.

Timp

de

compostare: 4-6 luni

12 – 16 săptămâni în

12 – 16 săptămâni în

funcţie

funcţie

de

tipul

de

de

tipul

compost produs

compost produs

Compost

Compost

Compost

în

funcţie

de

condiţiile

climatice

structura

brazdelor

şi

frecvenţa

de

de

Produs
Balanţa energetică

-20 la -40/0/-20 l -

-20 la -40/0/-20 l -40

-20 la -40/0/-20 l -40

40 kWh/t

kWh/t

kWh/t

Apă uzată

-50 to 100 l/t

-50 to 100 l/t

-50 to 100 l/t

Emisii în aer

Emisii

CO2, vapori

CO2, vapori

Emisia mirosurilor este

Emisia

filtrată prin membrane

este filtrată biologic

necontrolate

de mirosuri, mai ales
când

se
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întoarcere.

Parametri

Opţiunea 1:

Opţiunea 2:

Opţiunea 3:

Compostarea în

Compostarea cu

Compostare în spaţii

aer liber

membrane

închise

compostează
deşeurile menajere.
Emisii

slabe

mirosurilor

ale
după

compostarea
deşeurilor verzi.
Cerinţe

privind

amplasamentul

Amplasarea

la

o

Amplasarea

la

o

Amplasarea

la

distanţă

distanţă mică de zonele

distanţă

corespunzătoare de

rezidenţiale

zonele rezidenţiale

mică

35 – 55 €/t

40 – 60 €/t

o
de

zonele rezidenţiale
Costuri tratare

25 – 40 €/t

Opţiunea tehnică propusă
Având în vedere că:
•

În stațiile de compostare se vor trata biodeșeuri din parcuri și grădini,

•

Cantățile necesar a fi tratate sunt reduse,

se recomandată soluţia de compostare în aer liber. Se recomandă alegerea procesului
de compostare cu membrană numai în cazul în care stația de compostare este situată
foarte aproape de zonele de locuit.

5.1.4.2 Opțiuni tehnice pentru digestia anaerobă
Descompunerea anaerobă este definită ca fiind procesul biologic în timpul căruia
materia organică este descompusă de către microorganisme anaerobe în condiţii
anaerobe. Materia primă organică este convertită prin descompunerea anaerobă într-o
formă mai stabilă, generând un amestec de gaz cu potenţial energetic mare, constând
în special în metan (CH4) şi dioxid de carbon (CO2), cunoscut sub denumirea de biogaz.
Biogazul este colectat şi utilizat ca sursă de energie. Descompunerea anaerobă reduce
cantitatea de deşeuri organice care va fi depozitată în final şi de asemenea limitează
emisiile potenţiale de metan din depozitele de deşeuri.

În general, sunt necesare următoarele etape pentru tratarea anaerobă a deşeurilor
organice:
1. livrarea şi stocarea,
2. preprocesarea deşeurilor recepţionate,
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Procesul de fermentare anaerobă are loc în două faze: faza de hidroliză: transformarea
materiei organice în CO2, hidrogen și acizi grași și faza metanogenică, în care acizii
grași se descompun pentru a deveni metan.

3. fermentarea anaerobă,
4. post-procesarea materialului descompus.

În principiu, toate procesele de fermentaţie pot fi descrise ca fiind o combinaţie a
acestor etape de tratare.
1. Livrare şi stocare
Deşeurile biodegradabile recepţionate sunt înregistrate cantitativ şi calitativ, sunt
inspectate vizual la staţia de recepţie şi sunt descărcate într-un buncăr plat sau adânc
sau într-un rezervor de colectare care asigură stocarea intermediară pe termen scurt
şi permite alimentarea continuă a instalaţiei de pretratare.
2. Pre-procesarea
Scopul pretratării este acela de a îndepărta agenţii de poluare şi corpurile străine,
precum şi de a omogeniza şi pregăti deşeurile biodegradabile. Modalitatea de pretratare
depinde de sistemul specific procesului de fermentare anaerobă. Fermentarea uscată
necesită preprocesare uscată, în care poate fi combinată acţiunea ciururilor,
tocătoarelor, tamburilor de omogenizare, separatoarelor de metale, separatoarelor
balistice şi sortării manuale. În cadrul proceselor de fermentare umedă deşeurile
biodegradabile sunt amestecate suplimentar cu apă, omogenizate şi mărunţite. Prin
intermediul operaţiei de separare gravitaţională pot fi îndepărtate şi alte substanţe
străine.
3. Fermentarea anaerobă
După îndepărtarea tuturor materialelor nedorite din deşeurile recepţionate, materialul
organic este mărunţit şi introdus în digestor. Mărunţirea face materialul mai uşor de
manipulat. De asemenea, materialele cu o suprafaţă de contact mai mare sunt mai uşor
descompuse de către bacterii. În cazul deşeurilor organice menajere se adaugă de
obicei şi apă pentru a dilua materiile solide.

Ceea ce rezultă din fermentator este un reziduu de fermentare umed, stabil din punct
de vedere organic şi biogaz. După uscarea acestuia, prin post-compostare aerobă poate
fi obţinut un ameliorator de soluri comparabil cu compostul. Apa uzată eliminată din
reziduu poate fi parţial recirculată în unitatea de pretratare pentru reglarea umidităţii.
Surplusul de apă uzată trebuie tratat şi evacuat. Când în procesul de fermentare sunt
introduse doar componente organice uşor de descompus, energia poate fi produsă cu
un cost tehnic minim, iar mirosurile şi etapele de pre-fermentare consumatoare de
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Deşeurile cu o structură moale şi cu un conţinut ridicat de umiditate sunt cele mai
potrivite pentru fermentare, iar deşeurile cu structură rigidă pot fi descompuse în mediu
anaerob prin procesul de fermentare uscată. Este necesar un aport de căldură pentru
ajustarea temperaturii procesului la aproximativ 35°C (proces mezofil) sau 55°C
(proces termofil), iar uneori este necesar un aport suplimentar de apă.

energie pot fi eliminate. În următoarea etapă de compostare, substanţele organice mai
greu de descompus, care pot fi descompuse anaerob doar într-o anumită măsură, sunt
descompuse în mediu aerob la un nivel scăzut al costurilor. Astfel, când se evaluează
opţiunile „fermentare sau compostare” răspunsul poate fi adesea „fermentare şi
compostare”.

4. Postprocesare
Pentru o stabilizare şi dezinfecţie completă a reziduului de la digestor, este necesară
implementarea unui proces de rafinare înainte de a fi utilizat în agricultură. După o
posibilă deshidratare şi/sau uscare, deşeurile fermentate anaerob sunt în general
transferate la o unitate de post-tratare biologică aerobă şi maturate aproximativ 2–4
săptămâni pentru a se transforma într-un compost comercializabil şi de bună calitate.
Fermentarea umedă, uscată și semi-uscată
Diferitele sisteme de descompunere anaerobă pot procesa deşeuri cu umiditate diferită;
ele sunt clasificate în: procese de fermentare:
• procese de fermentare uscată (procent de apă între 55% şi 75%),
• procese de fermentare umedă (procent de apă >85%),
• procese de fermentare semi-uscată (procent de apă între 75 și 85%).

Tabelul 7-10 indică avantajele şi dezavantajele fermentării uscate, ale celei umede și
al ceei semi-uscate.

În cazul fermentării umede, deşeurile organice sunt măcinate până se obţine o mărime
mică a particulelor şi sunt amestecate cu cantităţi mari de apă astfel încât să rezulte
nămoluri sau suspensii. Acest lucru permite folosirea unor tehnici mecanice simple şi
consacrate de transport (pompate) şi îndepărtarea substanţelor nedorite prin separarea
gravitaţională. În acelaşi timp, conţinutul reactorului poate fi amestecat cu uşurinţă,
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În cazul fermentării uscate, nu se adaugă apă (sau se adaugă foarte puţină). În
consecinţă, fluxurile materiale ce urmează a fi tratate sunt minimizate. Avantajele ce
rezultă din acest aspect sunt: un volum mai mic al reactoarelor şi o deshidratare mai
uşoară a reziduurilor de la digestor. Pe de altă parte, funcţionarea cu un conţinut ridicat
de materie uscată implică cerinţe suplimentare privind pre-tratarea mecanică şi
transport, etanşeitatea la gaze a echipamentului de încărcare şi descărcare şi, dacă
este proiectat, privind amestecarea în interiorul reactorului. Blocarea materialului şi
posibilitatea de înfundare trebuie evitate. Din cauza mobilităţii reduse în cazul
fermentării uscate, se poate stabili un timp de retenţie prin aproximarea curgerii de tip
piston, aspect foarte important din punct de vedere al igienei produsului în cazul
funcţionării în condiţii termofile. Viteza de descompunere în cazul fermentării uscate
este mai redusă decât cea din cadrul fermentării umede, din cauza mărimii mai mari a
particulelor şi a disponibilităţii reduse a substraturilor.

ceea ce permite îndepărtarea controlată a gazelor şi controlul concentraţiilor din
fermentator. Prin urmare, performanţele microorganismelor în ceea ce priveşte
descompunerea sunt optimizate. Amestecarea este limitată de rezistenţa bacteriilor
generatoare de metan la forfecare; totuşi, un grad prea scăzut de amestecare poate
rezulta în straturi plutitoare şi sedimentare. Omogenitatea şi consistenţa fluidului
permit un control mai bun asupra procesului.

Prin fluidizarea biodeşeurilor, masa ce urmează a fi tratată creşte până la de 5 ori, în
funcţie de conţinutul total de materii solide ale substratului, rezultând astfel nevoia ca
agregatele şi reactoarele să fie mult mai mari. Fluidizarea şi deshidratarea suspensiilor
fermentate implică costuri tehnice şi energetice considerabile. Dar dacă gradul de
descompunere este similar, faza de reciclare a lichidului, de la deshidratare până la
fluidizarea materiei prime, permite reducerea cantităţii de apă uzată la nivelul
cantităţilor folosite în fermentarea uscată şi păstrarea unei părţi considerabile a energiei
termice necesare în sistem.

Procesul de fermentare semi-uscată combină avantajele ambelor procese descrise mai
sus, utilizând materii organice cu o consitență de circa 15% substanțe uscată.
Materialul este mărunțit și apoi tratat într-un rezervor de sedimentare pentru
înlăturarea fracțiilor anorganice. În proces este necesară apa pentru diluția materialului
însă într-o cantitate mai mică comparativ cu procesul umed.

Mod de procesare

Uscat

Umed

Semi-uscat

Ridicat 2545%

Scăzut 2-15%

Mediu 15-20%

Volumul reactorului

Minimizat

Mărit

Mediu

Tehnica
de
procesare

Complexă

Simplă

Simplă

Agitarea

Dificilă

Facilă

Facilă

Cantitatea de apa
reziduală generată

Redusă

Mare

Medie

Separare
lichide

Simplă

Scumpă

Medie

Sedimentele
solide pot duce
la blocarea
echipamentelor

Reduse

Reduse

Conţinutul
solide

total

de

pre-

solide

Riscuri în operare

de
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Tabel 5-8: Comparaţie între fermentaţia umedă şi cea uscată

Mod de procesare

Uscat

Umed

Semi-uscat

Mică, pretabilă
în special
pentru
biodeșeuri
(deșeuri
alimentare)
colectate
separat

Mare, pretabilă atât
pentru biodeșeuri
colectare separat
(deșeuri
alimentare) cât și
pentru deșeuri în
amestec

Mare, pretabilă atât
pentru biodeșeuri
colectare separat
(deșeuri
alimentare) cât și
pentru deșeuri în
amestec

Costuri de investiție

Mari

Mai mici în
comparație cu
fermentarea uscată

Cele mai mici
costuri

Costuri de operare

Mari

Reduse

Reduse

Varietatea
componentelor
deşeurilor

Alternativa optimă pentru județul Galați
Colectarea separată a biodeșeurilor menajere, similare și din piețe se va implementa
începand cu anul 2027 pentru a asigura ținta de reciclare de 50% din anul 2027. În
același timp, întreaga de cantitate de deșeuri în amestec trebuie stabilizată biologic
înaintea depozitării. Astfel, pentru județul Galați, opțiunea optimă implică un proces
care să asigură flexibilitate în ceea ce privește tipul deșeurilor tratate. După cum am
menționat mai sus, fermentarea uscată este puțin flexibilă la calitatea materialul tratat
și considerând de asemenea costurile mari de investiții și operare s-a considerat a nu
fi o opțiune pentru județul Galați.
Fermentarea umedă, prezintă avantajul producerii unei cantități mari de biogaz cu
prețul utlizării unei cantități semnificative de apă și costuri suplimentare pentru
deshidratarea /uscare digestatul rezultat. Având în vedere, că pentru instalația
necesară a se realiza în județul Galalți, producerea biogazului nu este un obiectiv s-a
considerat ca fiind optim procesul de fermentare semi-uscat. Gazul rezulat din procesul
de fermentare semi-uscată va fi folosit exclusiv pentru producerea energiei necesare
procesului.

Tratarea deșeurilor reziduale
Situația existentă
În prezent, în județul Galați nu există instalații pentru pretratarea deșeurilor reziduale
înaintea depozitării.
Obiective
Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare
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5.1.5

Evaluarea opțiunilor pentru tratarea deșeurilor reziduale
Pentru tratarea deșeurilor reziduale înainte depozitării, sunt analizate două opțiuni:
•

Tratarea mecano-biologică și

•

Incinerarea

Cele două opțiuni reprezintă și alternative pentru sistemul de gestionarea a deșeurilor
prezentat în secțiunea 7.2
Din evaluare a rezultat ca fiind favorabilă pentru județul Galați, opțiunea tratării
mecano-biologice a deșeurilor reziduale.
Însă, după cum este explicat în secțiunea 7.2, provocarea o reprezintă alegerea unei
tehnologii care să fie flexibilă la cantitatea de deșeuri tratată. Pe măsura creșterii ratei
de capturare a deșeurilor reciblabile și a biodeșeurile, cantitatea de reziduuri scade.
Astfel, deșeurile reziduale scad cu 40% din anul 2023 în anul 2027.
Pentru a evita construirea unei instalații de capacitate mare care să nu fie utilizată la
capacitate maximă decât în primii ani de operare, s-a analizat posbilitatea ca acestă să
permită inclusiv tratarea biodeșeurilor menajere similare și din piețe colectate separat.
Astfel, soluția identificată a fost realizare unui MBT care pentru faza biologică să asigure
o digestie anaerobă a deșeurilor. În primii ani, în MBT vor fi tratate exclusiv deșeuri
reziduale

Opțiuni tehnice pentru noul depozit conform de deșeuri
Situația existentă
În prezent în județul Galați există în operare un singur depozit conform la Tirghina care
deservește Municipiul Galați și 5 comune limitrofe.
Depozitul neconform de la Tecuci, care deservea întreg județul mai puțin municipiul
Galați și 5 comune, a sistat activiatea în iulie 2017, în conformitate cu prevederile
legale.

Obiective
Depozitarea deșeurilor numai în depozite conforme

Obțiuni privind realizarea noului depozit de deșeuri municipale nepericuloase clasa b
Depozitul de deșeuri se va proiecta în conformitate cu prevederile următoarelor acte
legislative:
•

Directiva UE privind depozitele de deșeuri (1999/31/CE);
Directiva stabilește în Anexa I (Cerințe generale pentru toate clasele de depozite de
deșeuri) cerințele privind depozitele de deșeuri nepericuloase. Sunt specificate pe
scurt localizarea, controlul apei și gestionarea levigatului, protecția solului și a apei,
controlul gazelor, noxe și pericolele, stabilitatea și limitele.
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5.1.6

•

Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor cu modificările
ulterioare.

Acest

act

transpune

Directiva

privind

depozitele

de

deșeuri

(1999/31/CE).
•

Ordinul 26/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind depozitele de deșeuri
(26 Noi. 2004). Normativul include cerințe operaționale și tehnice și măsuri pentru
depozitarea deșeurilor, pentru prevenirea sau reducerea cât mai mult posibil a
efectelor negative asupra mediului și asupra sănătății umane, efectele generate de
depozitarea deșeurilor, pe întregul ciclu de viață al depozitului de deșeuri. Preverile
acestei reglementări conduc la respectarea cerințelor europene privind construcția
depozitelor de deșeuri.

Având în vedere prevederile legislative privind elementele contructive ale unui depozit,
în analiza pot fi evaluate opțiuni tehnice pentru tratarea levigatului.

Opțiuni pentru tratarea levigatului
Levigatul este o apă uzată puternic contaminată, provenind din procesele de
descompunere din interiorul depozitului și din infiltrarea apei de ploaie în corpul
depozitului. Compoziția levigatului variază într-un interval extrem de mare și depinde
de următorii factori:
•

Vârsta depozitului de deșeuri (cu cât este mai vechi depozitul de deșeuri, cu atât
este mai puțin contaminat);

•

Tipul deșeurilor (deșeurile menajere produc cea mai mare contaminare, din cauza
procesului de descompunere. Cu cât sunt mai multe deșeuri biodegradabile incluse
în deșeuri, cu atât este mai mare contaminarea);

•

Gradul de descompunere a componentelor biodegradabile (tratarea prealabilă poate
reduce în mod semnificativ potențialul de descompunere în depozitul de deșeuri și,
prin urmare, reduce potențialul de contaminare a levigatului).

Există mai multe opțiuni pentru gestionarea levigatului, așa cum este descris în tabelul
următor.

Tabel 5-9: Opțiuni gestionare levigat
Activitatea

Descriere scurtă

Comentarii

Opțiunea 1 Recirculare

levigatului
în

netratat

depozitul

deșeuri

de

Împrăștierea levigatului în depozitul de

Recircularea

deșeuri este efectuată în multe țări cu

depozitul de deșeuri nu este o

climă aridă. Reciclarea apei contribuie la

soluție durabilă în țările cu

menținerea

precipitații considerabile, cum

umedă

a

corpului

ar fi România.
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Împrăștierea

Activitatea

Descriere scurtă

Comentarii

depozitului de deșeuri și, astfel, la
menținerea proceselor de degradare.

În plus, recircularea levigatului

Cu toate acestea, în țările umede, apa

este interzisă în România, în

de ploaie se infiltrează în depozitul de

conformitate

deșeuri. În plus, rata de evaporare în

tehnic

aceste țări este prea mică pentru a

deșeurilor, subcapitolul 3.4.1

cu

privind

Normativul
depozitarea

echilibra cantitatea de apă admisă în
depozitul de deșeuri și, prin urmare, în
cazul recirculației levigatului, depozitul
de deșeuri se umple, iar la un moment
dat se va revărsa.
Astfel, este

necesar

să se

elimine

întotdeauna o anumită cantitate de
levigat din depozitul de deșeuri pentru a
preveni o revărsare, necesitând astfel
tratarea levigatului.
Reducerea

În acest caz, levigatul este tratat mai

Eliminarea

a

întâi, de ex. prin osmoză inversă,

depozitul de deșeuri este o

levigatului

aproximativ 70% din apa curată este

abordare frecvent utilizată în

reintroducerea

evacuată într-un efluent, în timp ce

România și în alte țări ale lumii

concentratul este reintrodus în depzitul

în prezent.

substanțială
cantității
și

concentratului

în

depozitul de deșeuri

concentratului în

de deșeuri.
În acest fel se poate preveni revărsarea
din

depozitul

de

deșeuri,

deoarece

cantități substanțiale de levigat sunt
îndepărtate.
Atunci

Dacă se depozitează și se
distribuie
utilă

când

face

depozitul

de

menținerea

umedă

a

recirculare,

condițiilor de depozitare și, pe

contaminanții se descompun parțial sau

de altă parte, obținerea unei

sunt absorbiți în corpul depozitului. Cu

rețineri

toate acestea, există discuții dacă poate

concentratului în depozitul de

avea loc o acumulare de contaminanți în

deșeuri,

levigat

descompunerea și adsorbția în

cu

se

pe

deșeuri în sezonul uscat, ar fi

componente

cum

ar

fi

clorurile, sulfații metalelor grele.
Deși

există studii

deșeuri

din

care

a

permițând

corpul depozitului.

la depozitele

Germania

îndelungate

de
au

demonstrat că nu a avut loc astfel de
acumulărie, există și multe referințe în
bibliografie care susțin astfel de efecte
de acumulare.

Descărcarea la stația

În acest caz, levigatul este transportat

Această soluție este în funcție

de epurare ape uzate

către cea mai apropiată stație de tratare

de

ape

într-o

Adesea, o stație de tratare ape

cisternă. De obicei, nu este permisă o

uzate suficient de mare, care

uzate,

transportându-l

Master Plan Sistem de Management Integrat al deseurilor în județul Galați

costul

transportului.

Pagina 172

Tratarea in afara site-ului

Activitatea

Descriere scurtă

Comentarii

descărcare directă în canalizare, având

ar trebui să deservească cel

în vedere gradul de contaminare ridicat.

puțin un oraș mic, se află la o

Deși levigatul este mult mai contaminat
decât

apa

utilizatori,

În plus, trebuie obținută o

mică

în

autorizație, prin care se obține

comparație cu apele reziduale tratate.

dreptul de a trata levigatul

Prin dozarea levigatului într-un mod

într-o stație.

reprezintă

uzată
o

de

la

distanță de 15-20 km.

cantitate

planificat, stațiile de tratare a apelor
uzate mai mari pot face față cu ușurință
levigatului.
Concentrarea

și

Pentru

a

economisi

costurile

de

evacuarea în stația

transport, levigatul ar putea fi tratat de

de epurare ape uzate

ex. prin Osmoza inversă. În acest caz,

Abordare folosită adesea

numai aproximativ 20% din levigat
trebuie transportat.
Pre-tratare

și

În unele țări, levigatul este considerat

În funcție de distanța până la

evacuare la stația de

ca

industrială.

cea mai apropiată canalizare,

tratare ape uzate

Industria trebuie să pretrateze apele

aceasta este de multe ori o

uzate, dacă acestea sunt considerabil

soluție aplicată.

fiind

diferite

apă

în

contaminarea

reziduală

ceea

ce

decât

apele

privește
uzate

menajere. După tratarea prealabilă, apa
reziduală este evacuată în canalizare
sau transportată cu vidanja la cea mai
apropiată SEAU.
Sunt aplicate diferite procese pentru
pretratarea biologică și fizico-chimică
(procesele se vor descrie mai târziu).
Treatment in cadrul site-ului
Tratarea
deversarea

Această abordare necesită pretratarea

Această soluție este adesea

biologică și fizico-chimică completă al

aplicată,

levigatului pentru a atinge standardele

combinată cu stația de tratare

de descărcare într-un curs de apă

ape

(procesele se vor descrie mai târziu).

având în vedere distanța.

dacă

uzate

pre-tratarea

devine

scumpă,
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Concluzii
După cum se poate observa în tabelul următor, o recirculare a levigatului netratat prin
depozitul de deșeuri nu este sustenabilă și nu se ia în calcul. Levigatul fie va fi
transportat la cea mai apropiată stație de tratare ape uzate, fie va fi tratat complet pe
amplasament.
În capitolele următoare sunt selectate și comparate procesele luate în calcul.
Procese de tratare a apelor uzate
Compoziția acestora, în cazul depozitelor de deșeuri noi, variază astfel între cele destul
de asemănătoare ale apei uzate menajere, pentru depozitele de deșeuri vechi și
contaminări care depășesc cu mult apele uzate menajere. Cu toate acestea, procesele
de tratare a levigatului care ar putea fi utilizate se bazează pe aceleași tehnologii, care
se utilizează în mod obișnuit în tratarea apelor uzate. Calitatea apei impusă pentru a fi
evacuată este definită în Hotărârile Guvernului (HG) nr. 188/2002 și NTPA 001/2002.
Următoarea 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

Sedimentarea,
precipitarea

Procesul
prin

floculare

se

sedimentarea

utilizează
materiei

Comentarii
pentru

solide,

care

poate apărea:

Proces

ieftin,

utilizat

în

care

mod

este

obișnuit

pentru multe tipuri de ape
uzate

-

la materii solide în apă

-

după neutralizare, când anumite
metale se transformă în solide

Neutralizare

Oxidare/Reducere

după floculare sau precipitare

În acest proces, apele uzate acide sunt

Metodă ieftină și

neutralizate

pentru tratarea apei uzate

cu

o

soluție

alcalină,

comună

adesea sodă caustică, iar apa uzată

alcaline

alcalină este neutralizată cu un acid,

Întotdeauna

sau

acide.

adesea acid clorhidric.

combinație cu sedimentarea.

vine

în

În acest proces se adaugă un aditiv
pentru a lega compușii din apa uzată și
a le îndepărta prin precipitare sau
floculare. În apele uzate menajere, este
folosit adesea varul pentru precipitarea
substanțelor
substanțelor

anorganice
chimice

de

și

a

floculare
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pentru materia organică.
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Procese
Tratarea

nămolului

activ

Descrierea procesului

Comentarii

Substanța organică din apele uzate este

Metodă

tratată

uzuală în gestionarea apei

cu

microorganisme

într-o

atmosferă aerobă. În acestă situație
apa trebuie aerată.

de

tratare

foarte

uzate.
Pentru

cantități

mari

se

aplică ca proces continuu,
pentru

cantități

utilizează

în

mici

se

cadrul

unui

Reactor biologic secvențial
(SBR).
Alte tratări aerobice

În ultimii ani s-au dezvoltat și alte

Acest

procese anaerobe, care lucrează cu o

biomembrană

mai mică producție de nămol provenit

prezent

din tratare. Un proces din ce în ce mai

perfecționare

cunoscut

aplicat

este

reactorul

cu

reactor
se

într-o
la

cu
află

fază

pentru

scară

în
de

a

fi

largă

în

biomembrană. În plus, lagunele aerate

tratarea apelor uzate și are o

sunt des întâlnite în America Latină și în

aplicabilitate redusă pentru

SUA.

levigatul

provenit

de

la

depozitele de deșeuri.
Lagunele

aerate

nu

sunt

întâlnite des în Europa și
necesită pentru unele din ele
suprafețe mari.
Tratare anaerobă

Substanța organică din apele uzate este

Există două niveluri de tratări

tratată într-o atmosferă anaerobă cu

anaerobe:

ajutorul

unor

microorganisme

anaerobe. Procesul produce gaze, care
pot fi folosite ca sursă de energie.

- tratarea directă a apelor
uzate, de ex. cu un strat de
nămol anaerob (care nu
este foarte folosită pentru
tratarea levigatului) sau
- fermentarea
provenit

nămolului

din

tratarea

nămolului activ.
Osmoză inversă

Prin crearea unei presiuni înalte asupra

Proces relativ scump, care

apei uzate, apa curată trece printr-o

totuși

membrană, în timp ce moleculele mai

ridicată în funcționare.

are

o

flexibilitate

mari sunt reținute.
Procesul este folosit pentru a îndepărta

În domeniul apelor uzate se

materia anorganică.

folosește

deseori

combinație

cu

biologice,

care

în

procesele
trebuie

în

primul rând să descompună
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Ultrafiltrarea

Procese

Descrierea procesului

Comentarii
componentele
biodegradabile.

Absorbția carbonului

Acest proces utilizează caracteristicile

Procesul este deseori aplicat

activ după alte etape

puternice de adsorbție ale carbonului

ca ultima etapă a unei stații

de tratare a apei

activ. Cu carbon activ sunt îndepărtate

de tratare a apelor uzate sau

uzate

din apele uzate contaminanți dificili sau

a unei instalații de tratare a

cei care nu sunt biologici, metale grele,

levigatului pentru a asigura

elemente rămase după ce au fost

limitele de descărcare.

adsorbite în alte etape de tratare.
Absorbția carbonului

În

activ

nitrificare/denitrificare,

ca

proces

principal

combinație

cu

procesul

În ultimii ani, carbonul activ

proces

a devenit ieftin și, astfel, este

este pe cale să câștige piața din Europa

pe cale să devină o opțiune

de

serioasă

Vest.

acest

de

Contaminanți

organici

și

anorganici sunt absorbiți de carbon
activ. Odată ce carbonul activ este
saturat, este trimis la incinerare.
Evaporarea solară

pentru

tratarea

levigatului.
Până

acum

există

puține

referințe.

Apa uzată este evaporată de căldura

Un

soarelui. Acest tip de tratare este

condițiile

proces

potrivit doar pentru țările calde și

propice.

ieftin,

dacă

climatice

sunt

uscate.
Reziduul de evaporare necesită adesea
solidificare înainte de depozitare.
Evaporarea termică

Apa uzată, concentratul sau nămolul

O soluție foarte costisitoare

sunt încălzite și apa se evaporă și mai
apoi se condensează.
Condensul este descărcat, lăsând un
reziduu de evaporare.
Reziduul
nevoie

de
de

evaporare
solidificare

are

adesea

înainte

de

depozitarea în depozitul conform sau
depozitarea în alt depozit subteran.

Alternative de tratare a levigatului
La proiectarea și selectarea tratării levigatului în județul Galați, trebuie luate în
considerare următoarele cerințe:
La fel ca în orice depozit de deșeuri, compoziția levigatului se schimbă pe parcursul
duratei de viață a depozitului,
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•

•

Cantitatea de levigat va fluctua pe parcursul anului, având în vedere sezonul uscat
de vară din județul Galați, când lipsa ploii va reduce considerabil debitul potențial
de levigat,

•

Compoziția deșeurilor depozitate. Planul prevede o deviere mare a materialelor
reciclabile și compostabile de la depozitare, cu scopul de a reduce încărcătura
biodegradabilă din depozitul de deșeuri. Aceasta înseamnă că se poate aștepta ca,
dacă totul va funcționa conform planului, contaminarea cu levigat va fi scăzută în
comparație cu depozitele de deșeuri normale, iar debitul de levigat va fi mai mic.
Totuși, tratarea levigatului trebuie să fie suficient de flexibilă pentru a face față și
cantităților de levigat și a compozițiilor care ar rezulta, dacă planul nu ar putea fi
atins datorită lipsei participării populației, din cauza cantității mult mai mari de
deșeuri, cu o încărcătură biodegradabilă mai mare, care ar ajunge la depozitul de
deșeuri.

•

Recircularea levigatului pe depozitul de deșeuri nu este o opțiune.

În prezent, pentru tratarea levigatului se utilizează mai multe combinații de procese în
lume:
•

Osmoza inversă cu tratarea ulterioră al concentratului. Acest proces este aplicat pe
scară largă în Germania, Austria, Turcia și în alte țări;

•

Reactorul biologic secvențial (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 țări;

•

Reactor cu biomembrană (MBR), care este un proces relativ nou și nu are încă o
aplicație largă în tratarea levigatului;

•

Tratarea anaerobă, cum ar fi stratul de nămol anaerob (UASB), nu a găsit încă o
aplicație largă pentru tratarea levigatului. Deși gazul ar putea fi utilizat împreună
cu gazul de depozitare, stabilitatea procesului nu poate fi asigurată datorită
fluctuației cantității de contaminanți și a fluxului de levigat.

În tabelul următor sunt analizate primele 3 opțiuni de tratare.

Tabel 5-11: Evaluarea proceselor de tratare a levigatului
Opțiunea1: Osmoza
inversă OI

Opțiunea2: Reactorul
biologic secvențial SBR

Opțiunea3: Reactor
cu biomembrană
MBR

Flexibilitate
în
ceea ce privește
compoziția

Potrivit
pentru
orice
compoziție a levigatului

Probleme la valori ridicate
COD
în
compoziția

Master Plan Sistem de Management Integrat al deseurilor în județul Galați

Potrivit
pentru
levigat normal

Pagina 177

Aspecte tehnice

Opțiunea1: Osmoza
inversă OI

Opțiunea2: Reactorul
biologic secvențial SBR

Opțiunea3: Reactor
cu biomembrană
MBR

levigatului, la depozitelor
de deșeuri vechi
Flexibilitate
în
ceea ce privește
fluctuația
cantității

Foarte
flexibile
la
fluctuațiile
cantitative.
Procesul poate fi oprit cu
ușurință
zile
sau
săptămâni, dacă nu există
levigat.

Partea
biologică
a
procesului
trebuie
menținută. Odată închis
reactorul,
durează
zile
pentru repornirea părții
biologice și atingerea unor
condiții stabile.

Partea biologică a
procesului
trebuie
menținută.
Odată
închis
reactorul,
durează zile pentru
repornirea
părții
biologice și atingerea
unor condiții stabile.

Vulnerabilitate
la componente
toxice

Nicio problema

Tratarea biologică poate
avea o eficiență redusă

Tratarea
biologică
poate
avea
o
eficiență redusă

Modernizare

Durata
de
viață
a
membranelor este de 5
până la 10 ani și se poate
efectua o înlocuire rapidă
cu noi membrane

Modernizarea instalației are
nevoie de renovare și, de
obicei, se face numai la
sfârșitul duratei sale de
proiectare, care este de
aproximativ 20 de ani.

Membranele pot fi
modernizate atunci
când înlocuirea este
necesară, în timp ce
restul
instalației
rămâne așa cum a
fost proiectat.

Cerință mică de spațiu.
Instalația se află într-un
container mare.

Cerință mare de spațiu.

Cerință mai mică
decât SBR, dar mai
mare decat OI.

Instalațiile
automatizate
posibilităților

Instalațiile
sunt
automatizate
pe
măsura posibilităților

Cerinţe
spațiu

de

Având în vedere designul
său modular, instalația
crește pe măsură ce
crește
cantitatea
de
levigat.
Instalația
funcționează
complet automatizată

pe

sunt
măsura
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Automatizare
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Opțiunea1: Osmoza
inversă OI

Opțiunea2: Reactorul
biologic secvențial SBR

Opțiunea3: Reactor
cu biomembrană
MBR

Necesitatea unei pre-tratări sau post-tratări
Pre-tratare
necesară

Sedimentarea
și
nitrificarea/denitrificarea
sunt avantajoase pentru a
reduce
costurile
de
întreținere ale instalației
OI. Acest lucru reduce
considerabil colmatarea
și,
prin
urmare,
necesitatea de spălare a
membranei.

Sunt necesare rezervoarele
tampon mari pentru a
amesteca levigatul.
SBR include sedimentarea
și
nitrificarea/denitrificarea.

Sunt
necesare
rezervoarele tampon
mari
pentru
a
amesteca levigatul.
Sedimentarea
nitrificarea/
denitrificarea
avantajoase.

și
sunt

Referințe
Referințe

Număr mare de referințe
din UE și din SUA

Număr mare de referințe
din UE și din SUA

Puține
referințe
pentru levigat

Aspecte de mediu
Emisii în aer

Fără miros, deoarece este
complet capsulat

Posibile emisii de miros, în
funcție de design. Deseori
se utilizează un design
deschis al reactorului.

Posibile emisii de
miros, în funcție de
design. Deseori se
utilizează un design
închis al reactorului.

Calitatea
evacuate

Apa foarte curată, până la
95% din poluanți sunt
reținuți la un proces de OI
în 2 trepte.

Apă curată, la standardele
impuse

Apă
curată
la
standarde
ridicate,
având
în
vedere
filtrarea
cu
membrană.

Mai mici decât pentru alte
alternative

Cerere mare de energie

Cerere
energie

apei

Cerințe
energetice

mare

de

Cost
Investiții
relativ
mici,
deoarece instalația este
proiectată modular. Acest
lucru permite ca, la
început,
tratarea
să
înceapă cu capacități mici,
care pot fi mărite, pe
măsură ce fluxul de
levigat crește, și vor fi
ajustate la debitul real.

Investiții
ridicate
la
început, deoarece instalația
trebuie să fie proiectată
pentru fluxul maxim de
levigat estimat. Este posibil
ca să nu ajungă niciodată la
această capacitate, dar
poate fi necesar să fie
exploatat cu mult sub
capacitatea de proiectare,
deoarece cantitatea de
levigat
a
fost
supraestimată. Acest lucru
se întâmplă adesea în cazul
prognozelor
levigatului,
deoarece estimările privind
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Investiții inițiale

Opțiunea1: Osmoza
inversă OI

Opțiunea2: Reactorul
biologic secvențial SBR

Opțiunea3: Reactor
cu biomembrană
MBR

cantitățile de levigat sunt
extrem de dificile.
Costuri
operare

de

Costuri OPEX mari, având
în
vedere
înfundarea
membranelor și înlocuirea
lor frecventă. Cu toate
acestea, membranele sau ieftinit în ultimii ani.

Cele mai scăzute costuri de
operare

Costuri ridicate de
operare
datorită
membranelor
și
tratării biologice

Costuri pentru
depozitare

Dacă concentratul poate fi
recirculat în depozitul de
deșeuri - costuri reduse.

După
deshidratare,
nămolul poate fi depozitat.

După deshidratare,
nămolul
poate
fi
depozitat.

Dacă concentratul are
nevoie de altă tratare costuri ridicate

Există mulți experți și operatori ai depozitelor de deșeuri preferă SBR și astfel, tratarea
convențională a apei, dar există mulți operatori care preferă Osmoza inversă, mai ales
dacă concentratul poate fi depozitat la depozitul de deșeuri. MBR prezintă un interes
mai mic.
Având în vedere fluctuația mare estimată a compoziției și debitului levigatului, puternic
influențată de anotimpurile anului în România și în județul Galați, de flexibilitatea mult
mai ridicată a Osmozei inverse de a face față acestor condiții, Consultantul recomandă
utilizarea Osmozei inverse pentru Depozitul de deșeuri Valea Marului.

5.2

Analiza alternativelor pentru sistemul de management integrat al
deşeurilor

5.2.1

Metodologia pentru stabilirea alternativelor privind SMID
Alternativele pentru sistemul integrat de gestionare a deșeurilor în județul Galați au
fost definite ținând cont de infrastructura existentă și de modul actual de gestionare a
deșeurilor în județ precum și de obiectivele și țintele stabilite pentru judeţ în baza
prevederilor legale şi ale Planului National de Gestionare a Deșeurilor (PNGD).

•

Gradul de acoperire cu serviciu de salubrizare 100% - termen 2021;

•

Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare:
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După cum este menționat şi în PNGD, unele obiective și ținte reprezintă criterii
pentru stabilirea alternativelor de gestionare a deșeurilor municipale, și
anume:

o

la 50% din cantitatea de deșeuri din hârtie, metal, plastic, sticlă și lemn
din deșeurile menajere și deșeurile similare, inclusiv din servicii publice
(Metoda 2 de calcul din Decizia Comisiei 2011/753/UE) – termen 2021;

o

la 50% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate (Metoda 4
calcul din Decizia Comisiei 2011/753/UE) – termen 2027;

o

la 55% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate (Metoda 4
calcul din Decizia Comisiei 2011/753/UE) – termen 2030;

o

la 60% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate (Metoda 4
calcul din Decizia Comisiei 2011/753/UE) – termen 2035;

•

Reducerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile municipale la 35% din
cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995 - termen 2023;

•

Depozitarea deșeurilor este permisă numai dacă deșeurile sunt supuse în
prealabil unor operații de tratare fezabile tehnic - termen 2023;

•

Depozitarea deșeurilor numai în depozite conforme - începând cu iulie 2017,

•

Depozitarea a maxim 10% din deșeurile municipale până în anul 2040 cu o țintă
intermediară de 20% în anul 2030.

Prevederile PLANULUI NAŢIONAL DE GESTIONARE A DEŞEURILOR
Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor stabileşte un plan de măsuri a se implementa
la nivelul fiecărui judeţ pentru gestionarea deşeurilor municipale. Pentru judeţul Galaţi
sunt propuse următoarele:
•

Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile:
o Rata de capturare va continua să crească, ajungând în anul 2020 la
minim 52%. Până la sfârșitul perioadei de programare (2025), rata de
capturare va crește progresiv până la 75%;

•
•

Construirea unei noi staţii de sortare cu o capacitate de 24.000 tone/an
Extinderea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor:
o Pentru județele care nu au în prezent prevăzută implementarea colectării
separate a biodeșeurilor, cum este cazul judeţului Galaţi, aceasta va fi
implementată începând cu anul 2020, astfel încât să se asigure o rată de
capturare de minim 40%. Rata de capturare va crește la 45% în anul
2021 și va rămâne la acest nivel până la sfârșitul perioadei de planificare;

•
•

Construirea unei instalţii de digestie anaerobă cu o capacitate de 19.000 t/an,
Construirea unei instalaţii de tratare biologică cu biouscare cu o capacitate de
35.000 t/an,
Închiderea depozitului neconform Tecuci Rateş,
Construirea unui noi depozit conform.
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•
•
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Precizăm că în PNGD instalaţiile de deşeuri şi capacităţile acestora au fost
determinate având în vedere ţintele din 2025 în timp ce în analiza de faţă se
consideră obiectivele de reciclare de atins până în anul 2040.

În continuare sunt detaliate pentru fiecare obiectiv de mai sus, situația existentă,
măsurile propuse prin PNGD pentru îndeplinirea obiectivului și măsurile/alternativele
propuse prin prezentul proiect pentru judeţul Galaţi.

Obiectiv: Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare 100%
Termen

2021

Situația
actuală

Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare în anul 2018 este de
93%

Măsuri
PNGD

Extinderea serviciului de salubrizare astfel încât să se asigure o rată

Măsuri
propuse
prin
prezentul
proiect

Extinderea serviciului de salubrizare astfel încât să se asigure o rată
de 100% începând cu anul 2021 cu o întârziere de 3 ani față de
prevederile PNGD.

de 100% până la sfârşitul anului 2018

Acest lucru se justifică prin faptul ca rata de acoperire se poate atinge
în momentul în care noul operator de colectare și transport delegat
de ADI va asigura serviciile de salubrizare. Data estimată pentru
începerea noului contract de salubrizare este anul 2021.

Obiectiv: Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare
Termen

2021, 2027, 2030 și 2035

Situația
actuală

•

Rata de capturare a deșeurilor reciclabile a fost de 10% în anul
2017

•

Colectarea separată a reciclabilelor este implementată doar în Mun.
Galați (doar pentru populație),

•

Colectarea separată a biodeşeurilor menajere și similare nu este
implementată în judeţ

•

Colectarea separată a biodeșeurilor din parcuri și grădini se
realizează doar în Municipiul Galați

Măsurile care să conducă la îndeplinirea țintei de reciclare de 50% din
anul 2020, sunt următoarele:
•

Extinderea la nivel național a sistemului de colectare separată a
deșeurilor reciclabile (deșeuri din hârtie și carton; deșeuri de plastic
și metal; deșeuri de sticlă și deșeuri de lemn din deșeurile menajere
și deșeurile similare, inclusiv din servicii publice) cu asigurarea unei
rate totale de capturare la nivel național de minim 52% în anul
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Măsuri
PNGD

2020. Rata de capturare este mai mare decât rata de reciclare
deoarece o mică parte din deșeurile capturate nu pot fi reciclate;
•

Asigurarea de capacitați de sortare pentru întreaga cantitate de
deșeuri reciclabile colectate separat.
Măsurile care să conducă la îndeplinirea pținte de reciclare de 50%
din 2025 sunt următoarele:

•

Extinderea la nivel național a sistemului de colectare a deșeurilor
reciclabile din poartă în poartă susținut de implementarea
instrumentului „plătește pentru cât arunci”, cu asigurarea unei rate
totale de capturare la nivel național de minim 75%;

•

Asigurarea de capacitați de sortare pentru întreaga cantitate de
deșeuri reciclabile colectate separat, de circa 24.000 tone

•

Extinderea la nivel național a sistemului de colectare separată a
biodeșeurilor și acolo unde este fezabil implementarea colectării
separate din poartă în poartă a biodeșeurilor în mediul urban dublat
de implementarea schemei „plătește pentru cât arunci”, cu
asigurarea unei rate totale de capturare la nivel național de minim
45%;

•

Rata de capturare a deșeurilor verzi este considerată între 20% și
75% în anul 2018, pe baza situației actuale și a proiectelor care
urmează a fi date în operare și care cuprind instalații de
compostare. Până în anul 2020 rata de capturare a deșeurilor din
parcuri și grădini va crește la 90% în fiecare județ;

•

Asigurarea de capacitați de compostare pentru deșeurile verzi;

•

Asigurarea de capacitați de digestie anaerobă pentru deșeurile
alimentare colectate separat, care nu sunt compostate în
instalațiile de compostare existente, cu o capacitate de circa
19.000 tone. În ceea ce privește digestia anaerobă, la proiectarea
instalațiilor se va lua în considerare și posibilitatea tratării în comun
a nămolului rezultat de la stațiile de epurare orășenești;

•

Reciclarea unei cantități de deșeuri de la instalațiile de tratare
mecano-biologică de circa 5% din cantitatea totală de deșeuri
municipale care intră în instalații.

PNGD acoperă perioada 2018-2025 prin urmare pentru îndeplinirea
ţintelor din anii 2030 şi 2035 nu sunt propuse măsuri.
Având în vedere situația specifică a județului Galați, respectiv:
•

Spre deosebire de majoritatea județelor din România, în județul
Galați nu s-a implementat proiectul SMID prin POS Mediu 20072013,

•

Prezentul proiect SMID finanțat prin POIM 2014-2020 se estimează
că va deveni complet operațional în anul 2023,

•

În prezent rata de capturare a deșeurilor reciclabile la nivelul
județului este redusă,
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Măsuri
propuse
prin
prezentul
proiect

•

În prezent la nivelul județului sistemul de colectare separată a
biodeşeurilor nu este implementat,

•

Țintele prevăzute prin PNGD sunt prevăzute a se atinge la nivel
național,

pentru județul Galați s-au stabilit următoarele măsuri:
•

Extinderea sistemului de colectare a deșeurilor reciclabile la nivelul
întregului județ atât în mediul urban cât și în mediul rural și
optimizarea sistemului de colectare a deșeurilor reciclabile în
localitățile în care este implementat,

•

Implementarea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor
menajere, similare și din piețe începând cu anul 2027

•

Extinderea sistemului de colectare a biodeșeurilor din parcuri și
grădini la nivelul tuturor localităților urbane din județ începând cu
anul 2021

•

Implementarea sistemului de colectare separată a deșeurilor
voluminoase și menajere periculase începând cu anul 2021

•

Asigurarea de capacități pentru colectarea întregii cantități de
deșeuri reciclabile colectate separat

•

Asigurarea de capacități pentru tratarea biodeşeurilor colectate
separat,

•

Asigurarea de capacități pentru tratarea deșeurilor verzi colectate
separat.

Rate de capturare diferă în funcție de sistemul propus în cazul celor
două alternative. Prin urmare, acestea vor fi detaliate pentru fiecare
alternativă în secțiunile următoare.

Obiectiv: Depozitarea deșeurilor numai dacă sunt supuse în prealabil unor
operații de tratare fezabile tehnic (HG nr. 349/2005)
Situația
actuală

Măsuri
PNGD

•

Aproximativ 99% din cantitatea de deșeuri municipale
colectată este depozitată fără a o pre tratare prealabilă a
deșeurilor

•

În județ nu există instalații pentru pre tratarea deșeurilor
reziduale

•

Construirea unei instalații de tratare mecano biologică (TMB) cu
biouscare cu o capacitate de aproximativ 58.000 tone/an

Măsuri
propuse
prin

Asigurarea de capacități pentru pretratarea deșeurilor municipale
înaintea depozitării – termen anul 2023 (data funcționării SMID)
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Capacitatea din MBT în PNGD s-a determinat considerând anul 2025.

prezentul
proiect

Pentru alegerea instalației pentru tratarea deșeurilor reziduale s-au
analizat două alternative:
•

Alternativa 1: construirea unui TMB la Galați

•

Alternativa 2: construirea unui incinerator cu recuperare de
energie la Galaţi

Obiectiv: Depozitarea deșeurilor numai în depozite conform
Termen
Situația
actuală
Măsuri
PNGD
Măsuri
propuse
prin
proiect

Obiectiv:

Iulie 2017
•

În prezent există un singur depozit conform Tirighina care
deserveşte exclusiv Municipiul Galaţi. Restul localităţilor din judeţ
transportă deşeurilor în judeţele învecinate în vederea depozitării

•

Închiderea depozitului neconform Rates-Tecus

•

Asigurarea de capacitați noi de depozitare de minim 700.000 m3

•

Închiderea depozitului neconform Rateș-Tecuci

•

Construirea unui nou depozit
deșeurilor municipale.

Reducerea

cantității

de

deșeuri

conform

pentru

biodegradabile

depozitarea

municipale

depozitate la 35% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în
anul 1995 (HG nr. 349/2005)
Termen
Situația
actuală
Măsuri
PNGD
Măsuri
propuse
prin
proiect

2023
•

Aproximativ 99% din cantitatea de deșeuri biodegradabile
municipale colectată este depozitată fără a o pre tratare
prealabilă a deșeurilor

•

realizarea măsurilor prevăzute anterior asigură și îndeplinirea
acestui obiectiv

•

realizarea măsurilor prevăzute anterior asigură și îndeplinirea
acestui obiectiv

Obiectiv: Depozitarea a maxim 10% din deșeurile municipale până în anul

Termen

2023
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2040 cu o țintă intermediară de 20% în anul 2030.

Situația
actuală
Măsuri
PNGD
Măsuri
propuse
prin
proiect

•

Aproximativ 99% din cantitatea de deșeuri biodegradabile
municipale colectată este depozitată

•

realizarea măsurilor prevăzute anterior asigură și îndeplinirea
acestui obiectiv

•

realizarea măsurilor prevăzute anterior asigură și îndeplinirea
acestui obiectiv

Astfel, ținând cont de toate cele mai de sus, pentru gestionarea deșeurilor in județul
Galați, s-au analizat 2 alternative ale căror măsuri principale sunt detaliate în tabelul
următor:

Tabel 5-12: Descrierea altrenativelor
Alternativa 2

Rate de capturare deșeuri
reciclabile: 60% în 2021, 70%
în 2027 până la sfârșitul
perioadei

Rate
de
capturare
deșeuri
reciclabile: 60% în 2021, 7075% în 2027 și 80% în 2030 și
85% începând cu 2035

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

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

Rate de capturare biodeșeuri
similare: 55% în 2027, 60%
începând cu 2030
Rate de capturare biodeșeuri
din piețe: 70% în 2027, 75% în
2031 și 80% începând cu anul
2035
Rate de captuare biodeșeuri din
parcuri
și
grădini:
100%
începând cu 2021
Rate de capturare deșeuri
voluminose
și
menajere
periculoase: 90% începând cu
anul 2021

Rate de capturare biodeșeuri
similare: 60% în 2027, 75%
începând cu 2030
Rate de capturare biodeșeuri din
piețe: 60/70% în 2027, 75% în
2035 și 80% începând cu anul
2035
Rate de captuare biodeșeuri din
parcuri
și
grădini:
100%
începând cu 2021
Rate
de
capturare
deșeuri
voluminose
și
menajere
periculoase: 90% începând cu
anul 2021
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Colectare
separată

Alternativa 1

Transfer

Tratare
deșeuri
reciclabile

Tratare
biodeșeuri
din parcuri și
grădini

Alternativa 1

Alternativa 2

Stație de transfer la Galați,
37.000 t/an (investiție nouă)

Stație de transfer la Galați,
32.000 t/an, (investiție nouă)

Stație de transfer Tecuci,
23.000 t/an (investiție nouă)

Stație de transfer Tecuci, 23.000
t/an (investiție nouă)

Stație de transfer Tg. Bujor,
10.000 t/an (investiție nouă)

Stație de transfer Tg. Bujor,
10.000 t/an (investiție nouă)

Stație de sortare Galați, 6.000
t/an/1
schimb
(investiție
existentă)

Stație de sortare Galați, 6.000
t/an/1
schimb
(investiție
existentă)

Stație de sortare Tecuci, 3.000
t/an (investiție existentă)

Stație de sortare Tecuci, 3.000
t/an (investiție existentă)

Stație de sortare Valea Mărului,
6.000 t/an/schimb (investiție
nouă

Stație de sortare Valea Mărului,
6.000 t/an/schimb (investiție
nouă

Stație de compostare Galați,
capacitate
10.000
t/an(existentă)

Stație de compostare Galați,
capacitate
10.000
t/an(existentă)

Stație de compostare Tg. Bujor,
capacitate
1.000
t/an
(existentă)

Stație de compostare Tg. Bujor,
capacitate 1.000 t/an (existentă)

Stație de compostare Tecuci,
capacitate 700 t/an (investiție
nouă)

Stație de compostare Tecuci,
capacitate 700 t/an (investiție
nouă)

Nu sunt necesare investiții.
Biodeșeurile vor fi tratate în
treapta biologică a instalației
TMB prevăzută cu digestie
anaerobă d

Instalație de digestie anaerbă,
capacitate 40.000 t/an (investiție
nouă)

Tratare
deșeuri
reziduale

Instalație TMB la Galați cu
digestie anaerobă, capacitate
120.000 t/an (investiție nouă)

Incinerator cu recuperare de
energie la Galați, capacitate
120.000 t/an (investiție nouă)

Depozitare

Depozit conform la Valea
Mărului, capacitate 1 mil m3
(investiție nouă)

Depozit
conform
la
Valea
Mărului, capacitate 1 mil m3
(investiție nouă)

Pagina 187

Tratare
biodeșeuri
menajere,
similare
și
din piețe
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Metodologia privind analiza alternativelor
Determinarea necesarului de investiţii şi capacitatea instalaţiilor pe care îl presupune
fiecare alternativă s-a realizat ţinând cont de:
o

Cantitaţile de deşeuri estimate a se colecta separat, calculate pe baza
proiectiei deseurilor municipale (vezi sectiunea 2),

o

Capacităţile instalaţiilor de tratare deşeuri existente (vezi secţiune 1),

o

Opțiunile recomandate pentru fiecare componentă a sistemului (vezi secțiunea
7.1),

o

Ipotezele pentru colectare separată și tratarea deseurilor prezentate mai jos

Ipoteze pentru colectarea separată a deşeurilor
•

•

•

Ratele de capturare a deșeurilor reciclabile sunt cele prezentate în tabelul 7-12.
Ratele s-au determinat plecând de la ipoteza că în cazul ambelor alernative
sistemul de colectare va fi identic, respectiv:
o

În mediul urban, zona blocuri – colectare prin aport voluntar pe 3 fracții
(H/C, P/M și S)

o

în mediul rural, zona case – colectare din poartă în poartă pe 2 fracții
(H/C și P/M) și colectare prin aport voluntar pentru sticlă

o

În mediul rural - colectare din poartă în poartă pe 1 fracție (H/C/ P/M) și
colectare prin aport voluntar pentru sticlă

La dimensionarea sistemului s-a ținut cont de rata de reziduuri de recipiente,
respectiv:
o

5% pentru colectarea deșeurilor de sticlă,

o

15% pentru colectarea deșeurilor de plastic/metal în cazul colectării din
poartă în poartă și 20% pentru sitemul prin aprort voluntar,

o

15% pentru colectarea deșeurilor de hârtie/carton în cazul colectării în
pubele/containere și 5% în cazul colectării în saci

La dimensionarea sistemului s-a ținut cont de gradul de reciclabilitate în funcție
de sistemul de colectare implementat, respectiv:
o

95% în cazul deșeurilor de sticlă indiferent de sistemul de colectare,

o

98% în cazul deșeurilor de metal indiferent de sistemul de colectare,

o

60% în cazul deșeurilor de plastic indiferent de sistemul de colectare.

o

75% în cazul deșeurilor de hârtie/carton in cazul sistemului în care sunt
amestecate cu deșeurile de plastic/metal și 95% în cazul colectarii
individual.

Ipoteze privind instalaţiile de tratare a deşeurilor

Master Plan Sistem de Management Integrat al deseurilor în județul Galați

Pagina 188

5.2.2

•

In urma tratarii biodeşeurilor in staţia de compostare rezulta 45% compost
ce se va valorifica in agricultura şi 5% din cantitatile intrate in statiile de
compostare reprezinta reziduuri.

•

Cenușa rezultată de la instalațiile de incinerare cu valorificare energetică,
care se depozitează, reprezintă 25 % din input;

•

Rata de îndepărtare a deșeurilor biodegradabile de la depozitare este de
70% a în cazul instalației TMB și 95% în cazul instalației de incinerare,

•

Ponderea din deșeurile stradale care merg direct la depozitare, fără tratare,
este de 10%,

•

În cazul instalației TMB ieșirile din stație (reciclabile, RDF, digestat) s-au
determinat în funcție de compoziția deșeurilor tratate în instalație.

Tinând cont de cele mai de sus, în continuare sunt descrise cele 2 alternative pentru
gestionarea deşeurilor municipale în judeţul Galaţi.

Descrierea alternativei 1
Alternativa 1 presupune realizarea unei instalații de tratare mecanico-biologică cu
digestie anaerobă cu o capacitate de 120.000 t/an care va trata atât deșeuri municipale
colectate în amestec (inclusiv reziduurile de la stațiile de sortare/compostare) câț și
biodeșuri menajere, similare și din piețe colectate separat (acestea vor fi introduse
direct în treapta biologică a instalației TMB).
De asemenea treapta mecanică a instalației TMB este prevăzută cu o stație de sortre
automată cu ajutorul căreia se vor recupera circa 7% deșeuri reciclabile (în vederea
valorificării materiale) din totalul deșeurilor în amestec tratate. Această cantitate
contribuie, pe langă cantitățile de deșeuri reciclabile colectate separat și tratate în
stațiile de sortare, la îndeplinirea țintelor de reciclare.
Tratarea deșeurilor în instalație TMB (atât a deșeurilor municipale în amestec cât și a
deșeurilor reziduale de la stațiile de sortare și de compostare) va duce atât la
stabilizarea biologică a deșeurilor (în proporție de 70%) cât și la reducerea
semnificativă a cantității depozitate asigurând astfel îndeplinirea obiectivelor și țintelor
prevăzute pentru județul Galați.
Ansamblul măsurllor și investițiilor pe care le implică Alternativa 1 esteurmătorul:
•

Pentru atingerea țintelor de reciclare de 50% din anii 2021 și 2025 și a
țintelor de 55% respectiv de 60% din anii 2030 și 2035 sunt propuse
următoarele măsuri:
o

Creșterea ratei de capturare a deșeurilor reciclabile menajere, similare
și din piețe de la:
▪

10% în anul 2017 la 40% în anul 2019, 60% în 2021 ajungând
la 70% începând cu anul 2027 – pentru Municipiul Galați,
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5.2.3

▪

0% 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 la 70% începând
cu anul 2027 – pentru localitățile Tg. Bujor, Berești și mediul
rural

o

Asigurarea unei rate de capturare a biodeșeurilor colectate separat:
▪

de la populația din mediul urban - de 53% în anul 2027, urmând
să crească până la 62% în anul 2030 și la 70% în anul 2035,

▪

din cantine și restaurante - de 55% în anul 2027 urmând să
crească până la 60% în anul 2030 și la 70% în anul 2035,

▪

din piețe - de 70% în anul 2029 urmând să crească până la 75%
în anul 2030 și la 80% în anul 2035.

▪
o

Din parcuri și grădini de 100% începând cu anul 2021

Asigurarea unei rate de capturare de 90% a deșeurilor voluminoase și a
deșeurilor menajere periculose începând cu anul 2021

•

Asigurarea de capacităţi pentru tratarea deşeurilor reciclabile
colectate separat, respectiv:

•

Staţia de sortare existentă la Galaţi (6.000 t/an/schimb) va prelua
deşeurile reciclabile colectate separat din Municipiul Galaţi. Pentru a
prelua întreaga cantitate de deşeuri estimată a se colecta separat, staţia
de sortare va funcţiona în 2 schimburi ajungând astfel la o capacitate de
12.000 t/an,

o

Asigurarea de capacitări suplimentare pentru tratarea deșeurilor
reciclabile colectate din Municipiului Galați, începând cu anul 2027

o

Staţia de sortare de la Tecuci va trata exclusiv deșeuri reciclabile
colectate separat din Municipiul Tecuci, începând cu anul 2021,

o

Construirea unei noi staţii de sortare la Valea Mărului cu o capacitate de
6.000 t/an. Staţia va prelua deşeurile reciclabile colectate separat din
întreg judeţul mai puţin Municipiile Galaţi şi Tecuci – stația va deveni
operațională în anul 2021,

Asigurarea
separat:

de

capacităţi

pentru

tratarea

biodeşeurilor

colectate

o

Stație de compostare existentă la Galați va prelua deșeurile din parcuri
și grădini colectate din Municipiul Galați,

o

Construirea unei noi staţii de compostare la Tecuci (700 t/an) care va
prelua biodeşeurile din parcuri şi grădini colectate separat din Tecuci,

o

Repunerea în funcționare a staţiei de compostare existentă la Tg. Bujor,

o

Tratarea biodeșurilor menajere, similare și din piețe în instalația TMB
prevăzută cu digestie anaerobă pentru treapta biologică,

Asigurarea de capacități pentru tratarea deșeurilor în amestec și
stabilizarea din punct de vedere biologic a acestora înaintea depozitării:
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•

o

o

Construirea unei instalaţii pentru tratarea mecano biologică la Galati cu
o capacitate de 120.000 t/an pentru tratarea: deşeurilor în amestec
colectate din judeţ, a reziduurilor de la stațiile de la sortare și compostare
și începând cu anul 2027 va asigura tratarea biodeşeurilor menajere,
similare și din piețe colectate separat. Trepta de tratare mecanică va
cuprinde inclusiv o stație de sortare automată care va asigura extragerea
fracțiilor reciclabile din deșeurile în amestec.

•

Construirea unui nou depozit zonal la Valea Mărului. Depozitul va deservi
începând cu anul 2023 întreg județul Galați.

•

Construirea a 3 stații de transfer:
o

O stație la Galați care să asigure transferul deșeurilor reziduale rezultate
de la MBT la depozitul conform de la Valea Mărului precum și transferul
deșeurilor reciclabile colectate din partea de sud a județului la stația de
sortare Valea Mărului

o

O stație de transfer la Tecuci, care să asigure transferul deșeurilor
reziduale (și a biodeșeurilor începând cu anul 2027) la instalația MBT
pentru și a deșeurilor reciclabile colectate din partea de vest a județului
la stația de sortare Valea Mărului,

o

O stație de transfer la Tg. Bujor care să asigure transferul deșeurilor
reziduale (și a biodeșeurilor începând cu anul 2027) la instalația MBT
pentru și a deșeurilor reciclabile colectate din partea de est a județului la
stația de sortare Valea Mărului
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Fluxul deșeurilor în cazul Alternativei 1 este prezentat în tabelul următor.
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Deseuri reciclabile colectate separat și
tratate în stațiile de sortare (inclusiv
impuritati)

Deseuri municipale generate din care:

4.000

12.749

152.224

0

4.000

27.718

152.201

3.582

0

4.000

28.346

151.991

2.082

3.582

35.472

4.000

33.841

151.572

66.309

2.203

3.582

40.959

4.000

34.205

151.259

2030

59.868

2.582

3.582

45.748

4.000

34.960

150.739

2035

0

59.494

2.560

3.582

45.304

4.000

35.281

150.222

2040

0

59.284

2.548

3.582

44.992

4.000

35.097

149.502

2047

0

Tabel 5-13: Fluxul deșeurilor în cazul alternativei 1

Deseuri reciclabile transportate direct
la reciclatori
0

3.582

1.962

72.595

0

2027

Biodeseuri menajere, similare si din
piete colectate separat și tratate în
instalația TMB
2.772

1.965

114.100

0

2023

Biodeseuri din parcuri si gradini
colectate separat și tratate în stațiile
de compostare
0

114.935

0

2021

Deseuri voluminoase si periculoase
colectate
separat
în
vederea
reciclării/eliminare

131.496

0

2019

Deseuri colectate in amestec și tratate
în instalația TMB (cu excepția a 10%
deșeuri stradale depozitate direct)

1.207

tone

Deseuri generate și care nu intra in
sistem

Sursa: pe baza cantităților generate și a ipotezelor de colectare/instalații deșeuri
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În figura de mai jos este evidenţiată zonarea, instalaţiile existente şi instalaţiile
propuse.

Figura 5-6: Zonarea, instalațiile existente și viitoare – alternativa 1

SS Existentă,
SC si ST NOI
TECUCI

SC existentă
ST NOUA
TG. BUJOR

sC

Descrierea alternativei 2

Alternativa 2 presupune realizarea unei instalații de incinerare cu recuperare de energie
cu o capacitate de 120.000 t/an care va trata deșeuri municipale colectate în amestec
și reziduurile de la stațiile de sortare și compostare.
Spre deosebire de alternativa 1, din instalația de reciclare se vor recupera doar
deșeurile de metal (circa 1% din total deseuri tratate în instalație) ceea ce explică ratele
de capturare a deșeurilor reciclabile mai mari în cazul acestei alternative, pentru a
asigura îndeplinirea țintelor de reciclare.
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5.2.4

De asemenea, spre deosebire de alternativa 1, pentru tratarea biodeșeurilor colectate
separat este necesară construirea unei instalații de digestie anaerobă cu o capacitate
de circa 40.000 t/an.
Tratarea deșeurilor în instalație de incinerare va duce atât la stabilizarea biologică a
deșeurilor (în proporție de 95%) cât și la reducerea semnificativă a cantității depozitate
asigurând astfel îndeplinirea obiectivelor și țintelor prevăzute pentru județul Galați.

Conceptul gestionării deșeurilor municipale în cazul Alternativei 2 este următorul:
•

Pentru atingerea țintelor de reciclare de 50% din anii 2021 și 2025 și a
țintelor de 55% respectiv de 60% din anii 2030 și 2035 sunt propuse
următoarele măsuri:
o

Creșterea ratei de capturare a deșeurilor reciclabile menajere, similare și
din piețe astfel încât să se asigure următoarele rate:

2018

2019

2020

2021

2027

2030

2035

2047

%
Rate capturare deșeuri
reciclabile menajere,din
care:
-

In Mun. Galați

13

40

50

60

75

80

85

85

-

In Mun.Tecuci

0

40

50

60

70

80

85

85

-

Tg. Bujor, Beresti și
mediul rural

0

0

0

60

70

80

85

85

Rata capturare deșeuri
reciclabile similare și din
piețe

0

40

50

60

70

80

85

85

o

Implementarea colectării separate a biodeșeurilor astfel încât să se
asigure următoarele rate :
2018

2019

2020

2021

2027

2030

2035

2047

Rata
capturare
biodeșeuri menajere
(doar urban)

0

0

0

0

60

68

76

76

Rata
capturare
BIODESEURI similare

0

0

0

0

60

60

75

75

Rata
capturare
BIODESEURI piete

0

0

0

0

60

60

75

75

Rata
capturare
BIODESEURI
din
parcuri și grădini Mun.
Galati

100

100

100

100

100

100

100

100
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%

2018

2019

2020

2021

2027

2030

2035

2047

100

100

100

100

%
Rat
capturare
BIODESEURI
din
parcuri
și
grădini
Tecuci,Tg. Buj, Beresti

o

0

0

0

100

Asigurarea unei rate de capturare de 90% a deșeurilor voluminoase și a
deșeurilor menajere periculose începând cu anul 2021

•

Asigurarea de capacităţi pentru tratarea deşeurilor reciclabile
colectate separat, respectiv:

•

Staţia de sortare existentă la Galaţi (6.000 t/an/schimb) va prelua
deşeurile reciclabile colectate separat din Municipiul Galaţi. Pentru a
prelua întreaga cantitate de deşeuri estimată a se colecta separat, staţia
de sortare va funcţiona în 3 schimburi ajungând astfel la o capacitate de
18.000 t/an,

o

Asigurarea de capacitări suplimentare pentru tratarea deșeurilor
reciclabile colectate din Municipiului Galați, începând cu anul 2027

o

Staţia de sortare de la Tecuci va trata exclusiv deșeuri reciclabile
colectate separat din Municipiul Tecuci, începând cu anul 2021,

o

Construirea unei noi staţii de sortare la Valea Mărului cu o capacitate de
6.000 t/an. Staţia va prelua deşeurile reciclabile colectate separat din
întreg judeţul mai puţin Municipiile Galaţi şi Tecuci – stația va deveni
operațională în anul 2021,

Asigurarea
separat:

de

capacităţi

pentru

tratarea

biodeşeurilor

colectate

o

Stație de compostare existentă la Galați va prelua deșeurile din parcuri
și grădini colectate din Municipiul Galați,

o

Construirea unei noi staţii de compostare la Tecuci (700 t/an) care va
prelua biodeşeurile din parcuri şi grădini colectate separat din Tecuci,

o

Repunerea în funcționare a staţiei de compostare existentă la Tg. Bujor,

o

Construirea unei instalații de digestie anaerobă cu o capacitate de 50.000
tone/an pentru tratarea biodeșeurilor menajere, similare și din piețe
colectate separat.

Asigurarea de capacități pentru tratarea deșeurilor în amestec și
stabilizarea din punct de vedere biologic a acestora înaintea depozitării:
o

Construirea unei instalații de incinerare cu recuperare de energie cu o
capacitate de 120.000 tone/an pentru tratarea: deşeurilor în amestec
colectate din judeţ și a reziduurilor de la stațiile de la sortare și
compostare,
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•

o

•

Construirea unui nou depozit zonal la Valea Mărului. Depozitul va deservi
începând cu anul 2023 întreg județul Galați.

•

Construirea a 3 stații de transfer:
o

O stație la Galați care să asigure transferul deșeurilor reziduale rezultate
de la incinerator la depozitul conform de la Valea Mărului precum și
transferul deșeurilor reciclabile colectate din partea de sud a județului la
stația de sortare Valea Mărului

o

O stație de transfer la Tecuci, care să asigure transferul deșeurilor
reziduale (și a biodeșeurilor începând cu anul 2027) la incinerator pentru
și a deșeurilor reciclabile colectate din partea de vest a județului la stația
de sortare Valea Mărului,

o

O stație de transfer la Tg. Bujor care să asigure transferul deșeurilor
reziduale (și a biodeșeurilor începând cu anul 2027) la instalația de
incinerare pentru și a deșeurilor reciclabile colectate din partea de est a
județului la stația de sortare Valea Mărului

Implementarea măsurilor descrise mai sus, asigură îndeplinirea obiectivelor
și țintelor descrise la începutul secțiunii în ceea ce privește reciclarea,
reducerea cantității de deșeuri biodegradabile depozitate, pre-tratarea
deșeurilor muncipale înaintea depozitării și reducerea cantității de deșeuri
depozitate.
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Fluxul deșeurilor în cazul Alternativei 2 este prezentat în tabelul următor:
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151.991

35.248

151.572

4.000

39.373

151.259

49.299

4.000

42.210

150.739

2035

3.582

48.820

4.000

42.598

150.222

2040

2.548

3.582

48.482

4.000

42.376

149.502

2047

Tabel 5-14: Fluxul deșeurilor în cazul alternativei 2

152.201
28.346

4.000

44.717

3.582

2.560

48.514

2030

152.224
27.718

4.000

40.001

3.582

2.582

48.662

0

2027

Deseuri
care:
12.749

4.000

0

3.582

2.203

49.067

0

2023

Deseuri reciclabile colectate separat
(inclusiv impuritati) și tratate în
stațiile de sortare
4.000
0

3.582

2.082

57.384

0

2021

Deseuri reciclabile transportate direct
la reciclatori
0

3.582

1.962

66.659

0

2019

Biodeseuri menajere, similare si din
piete colectate separat si tratate in
instalație de digestie anaerobă
2.772

1.965

114.100

0

tone

Biodeseuri din parcuri si gradini
colectate separat și tratate în stațiile
de compostare
0

114.935

0

din

Deseuri voluminoase si periculoase
colectate
separat
în
vederea
reciclării/eliminării

131.496

0

generate

Deseuri colectate in amestec si
tratate în instalația de incinerare 9 cu
excepția a 10% din deseurile stradale
care sunt direct depozitate

1.207

municipale

Deșeuri generate si care nu intra in
sistem

Sursa: pe baza cantităților generate și a ipotezelor de colectare/instalații deșeuri (a se vedea Anexa 8)
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MASTER PLAN

Figura 5-7: Zonarea, instalațiile existente și 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
următoare seturi de criterii :
•

•

•

Criterii tehnice
o

Riscul de piaţă (valorificarea produselor rezulatate în urma procesului de
tratare),

o

Flexibilitate în ceea ce privește tipul deșeurilor tratate,

o

Folosirea la capacitatea maximă a instalațiilor realizate,

Criterii financiare
o

Costul total al investiției,

o

Costul unitar dinamic,

Criterii de mediu
o

•

Impactul asupra mediului
biodiversitate/Natura 2000),

(factorii

de

mediu

apă,

aer,

sol,

Criterii privind schimbările climatice
o

Emisii GES,

o

Rezistența la schimbările climatice.

În compararea alternativelor punctajul maxim, respectiv 2 puncte, este acordat celei
mai bune alternative in timp ce 1 punct primeşte alternativa urmatoare. În cazul în care
două alternative au punctaje foarte apropiate, ambele primesc punctajul cel mai mare
dintre cele două obţinute. Alternativa care obtine cele mai multe puncte, este selectată,
fundamentată si recomandată cea mai bună optiune.

În cele ce urmează sunt descrise criteriile, precum și modul de acordare a punctajului.

Criterii tehnice
• Riscul de piaţă – alternativele sunt analizate din punct de vedere al preluării
materialului rezultat în urma tratării în instalaţiile de tratate mecano biologică
şi incinerare cu valorificare energetică.
În cazul instalației TMB, din tratarea deșeurilor în amestec rezultă deșeuri
reciclabile (circa 7% din input), RDF (circa 11-14% din input) și reziduuri
(inclusiv digestatul) care se vor depozita. În cazul RDF, singura opţiune de
valorificare este coincinerarea. Amplasamentul MBT se află la o distanţă de
aproximatov 180 km de fabrica de ciment de la Medgidia care are o capacitate
medie autorizată de 115.000 tone/an pentru conincinerarea deşeurilor
municipale. În cazul în care fabricile de ciment, din diverse motive, nu mai pot
asigura preluarea RDF acesta va fi depozitat.
În cazul instalației de incinerare, din proces rezultă deșeuri reciclabile (circa 1%)
și reziduuri care se vor depozit.
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Ţinând cont de informaţiile de mai sus, rezultă ca alternativa 1 , prezintă un
risc de piață mai mare decât alternativa 2. Astfel, se acordă 2 puncte alternativei
2 și 0 puncte alternativei 1.
•

Flexibilitatea tehnologică – în instalația TMB pot fi tratate atât deșeuri
municipale în amestec cât și biodeșeuri menajere, similare și din piețe. În cazul
instalației de incinerare se pretează tratarea doar a deșeurilor în amestec. Astfel,
se acordă 2 puncte alternativei 1 și 0 puncte alternativei 2.

•

Folosirea la capacitate mamixă a instalațiilor – având în vedere creșterea
progresivă a ratelor de capturare a deșeurilor pe perioada de planificare,
cantitatea de deșeuri în amestec (reziduale) care necesită pre-tratare înaintea
depozitării scade semnificativ. În același timp, încă din primul an de operare
trebuie asigurată tratarea întregii cantități de deșeuri reziduale. Instalația TMB,
cu digestia anerobă este flexibilă în ceea ce privește inputul in stație respectiv
poate trata, distinct, atât deșeuri reziduale cât și biodeșeuri colectate separat.
În instalația de incinerare vor fi tratate exclusiv deșeuri reziduale, ceea ce
înseamnă că începand cu anul 2027 statia va funcționala la 70% din capacitate
iar în anul 2035 la 50% din capacitate. Prin urmare se acorda 2 puncte
alternativei 1 și 0 puncte alternativei 2.

Criterii financiare
Au fost considerați relevanți în analiza alternativelor următorii indicatori financiari:
• Costul total al investiției,
• Costul unitar dinamic.

Costul total al investiției
Costul total al investiției, determinat ca fiind valoarea actualizată netă a costului total
al componentelor analizate (costul total = costul investiției + costul de operare;
orizontul de analiză 2018 – 2047, an de bază 2018, rată de actualizare 4%).

Conform practicii în domeniu, costul total al investiției, pentru componentele analizate,
se bazează pe abordarea valorii prezente a costurilor, prin însumarea valorii actualizate
a fluxurilor de numerar pe costuri pentru componentele analizate, pe orizontul de timp
considerat.

Rezultatele acestor calcule sunt prezentate in tabelul următor:
Tabel 5-15: Costul total al investiției,
Alternativa

VAN cost total investiție

Alternativa 1

430.862.770 euro

Alernativa 2

449.534.276 euro
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Costul unitar dinamic
Deoarece capacitățile instalațiilor propuse în cele două alternative diferă și diferă și anul
intrării acestora în funcțiune, costul unitar dinamic devine cel mai concludent indicator
financiar pentru analiza alternativelor propuse.

Calculul costului unitar dinamic se realizează separat pentru componenta “cost de
capital” și separat pentru componenta “costuri de operare”. Se calculează în termini
reali, pe perioada de analiză (2017 – 2047, cu anul 2018 ca an de bază) și rată de
actualizare de 4%.

Alternativa cu cel mai mic cost unitar dinamic exprimat în euro pe tonă este considerată
alternative cea mai favorabilă din punct de vedere financiar.

Tabelul următor prezintă valorile costului unitar dinamic al celor trei alternative, pentru
componentele analizate:

Tabel 5-16: Costul unitar dinamic
Alternativa

DPC total

DPC investiție

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 criteriilor financiare se acordă 2 puncte alternativei 1 și 0 puncte alternativei
2.

Criterii de mediu
Cele două alternative sunt analizate având în vedere factorii de mediu potențial a fi
afectaț, respectiv: apă, aer, sol, biodiversitate/Natura 2000.
Factorul de mediu apă: în cazul instalației TMB în proces este necesar aportul de apă
curata pentru procesul de digestei anaerobă. De asemenea, din proces rezultă ape
uzate. În cazul instalației de incinerare apa nu este utilizată în proces, iar cantitatea de
apă reziduală rezultată este redusă. Prin urmare se acordă 2 puncte alternativei 2 și 0
puncte alternativei 1.
Factorul de mediu aer: în cazul instalației TMB rezultă emisii reduse în faza de tratare
mecanică și de la arderea biogazului obținut pentru transformarea în energie în timp ce
in cazul instalației de incinerare rezultă emisii mult mai mari din procesul de ardere a
deșeurilor. Prin urmare se acordă 2 puncte alternativei 1 și 0 puncte alternativei 2.
Factorul de mediu sol: în cazul ambelor alternative impactul este similar. Suprafața
ocupată de instalații este similară iar un potențial impact poate apărea ca urmare a
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depunerii particulelor de emisii pe sol. Se acordă un punctaj egal celor 2 alternative de
2 puncte.
Criteriu de mediu biodiversitate/Natura 2000. Un potențial impact asupra biodiversității
poate fi generat de mirosuri, zgomot și emisii în aer și sol. În cazul ambelor alternative
impactul se apreciază a fi similar.

Criterii privind schimbările climatice
Alternativele sunt analizate din punct de vedere al:
•
•

emisiilor de gaze cu efec de seră (GES),
rezistența la schimbările climatice.

Emisii GES
Pentru estimarea emisiilor de GES asociate operării sistemul de management integrat
al deşeurilor în cazul celor două alternative a fost utilizată metodologia dezvoltată de
către Jaspers, având la bază un studiu publicat în 2001, realizat de către AEA
Technology, intitulat "Waste Management Options and Climate Change.
Emisiile totale generate de către un proiect sunt determinate printr-o abordare de tip
"amprentă de carbon"; astfel, se consideră că unui proiect îi sunt asociate două
categorii de emisii:
• directe - cele generate chiar de procese şi surse fizice aferente activităţilor
proiectului şi au loc pe amplasamentele unde se desfăşoară aceste activităţi
• indirecte - cele generate de activităţi care nu aparţin proiectului şi care se pot
desfăşura în locuri aflate la distanţe mari de amplasamentele acestuia (precum
producerea de energie electrică prin arderea combustibililor fosili în centrale
care nu aparţin sistemului de management al deşeurilor, care sistem consumă
însă energie electrică din reţeaua naţională în diferite operaţii de tratare a
deşeurilor).

De asemenea, prin aplicarea metodologiei sunt estimate şi emisii "evitate" prin
implementarea proiectelor de management al deşeurilor. Acestea reprezintă emisii care
ar fi generate de alte activităţi, în situaţia în care nu ar fi implementate proiectele de
management al deşeurilor.

Emisiile totale nete asociate proiectelor sunt calculate ca diferenţă între emisiile
generate (atât direct, cât şi indirect) şi cele evitate, care poate avea valoare pozitivă
(în cazul în care emisiile generate sunt mai mari decât cele evitate) sau negativă (în
cazul în care emisiile evitate sunt mai mari decât cele generate).

Sunt estimate emisii pentru gazele cu efect de seră care sunt considerate cele mai
relevante pentru managementul deşeurilor municipale solide: dioxidul de carbon (CO 2),
metanul (CH4) și protoxidul de azot (N2O).
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Emisiile totale ale acestor gaze sunt exprimate în unităţi de echivalent CO 2 (CO2 eq) şi
calculate în funcţie de potenţialul de încălzire globală al fiecărui gaz:
• pentru CO2: 1;
• pentru CH4: 21;
• pentru N2O: 310.

Metodologia Jaspers ia în considerare următoarele tipuri de unităţi de tratare /
management al deşeurilor, pentru care sunt estimate, separat, emisiile:
• staţii de sortare a deşeurilor colectate separat;
• staţii de tratare biologică a deşeurilor colectate separat, care pot fi:
o staţii de compostare;
o digestoare anaerobe;
• staţii de tratare mecano-biologică (TMB) a deşeurilor colectate în amestec:
o cu biouscare;
o cu compostare;
o cu digestie anaerobă;
• incineratoare de deşeuri municipale;
• depozite de deşeuri municipale solide.

Pentru fiecare tip de proces menţionat mai sus, de la fiecare tip de unitate de tratare /
management al deşeurilor municipale, metodologia utilizează factori de emisie specifici,
din literatură. Factorii de emisie provin din studiul AEA din 2001, ghidurile IPCC de
realizare a inventarelor naţionale de emisii de gaze cu efect de seră şi estimări Jaspers.

Rezultatele obţinute
Rezultatele obţinute prin utilizarea metodologiei Jaspers sunt prezentate în tabelele de
mai jos, sub forma emisiilor totale anuale nete de gaze cu efect de seră, exprimate ca
CO2 echivalent, corespunzătoare fiecărei alternative luate în considerare (pentru anii
2023 şi 2027).

Tabel 5-17: Emisii anuale nete de emisii GES, pe tipuri de activităţi (t CO2/an)
Alternativa 1

2023

2027

Emisii totale nete - alternativa 1 (cu proiect)

-56512

-66727

Emisii din colectarea şi transportul deşeurilor

2030

1863

Emisii din tratarea deşeurilor

7470

6967

Emisii din depozitare

5830

5189

Emisii evitate prin reciclarea materialelor recuperate din
deşeuri

-22882

-25238

Emisii evitate prin recuperarea de energie din deşeuri

-48962

-55507
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Alternativa 1

2023

2027

Emisii totale nete - alternativa 2 (cu proiect)

-25927

-39907

Emisii din colectarea şi transportul deşeurilor

1753

1650

26226

20007

1564

1933

Emisii evitate prin reciclarea materialelor recuperate din
deşeuri

-18835

-23034

Emisii evitate prin recuperarea de energie din deşeuri

-36635

-40463

Emisii din tratarea deşeurilor
Emisii din depozitare

Notă:Colectarea şi transportul se consideră pentru aducerea deşeurilor la fiecare tip de staţie în
parte(inclusiv staţii de transfer).

Tratarea cuprinde procesele tehnologice propriu-zise specifice şi consumul de energie
electrică (exceptând operaţiile de la depozite).
Depozitarea cuprinde emisiile din gazul de depozit necolectat, arderea la faclă,
consumul de energie electrică şi consumul de carburanţi pentru operaţiile de la
depozite.

Analizând comparativ rezultatele obţinute în funcţie de alternativa de proiect şi
urmărind evoluţia în timp a implementării sistemului de management al deşeurilor, în
anii critici, se observă următoarele:
• În anul 2023:
o în cazul alternativei 1:
▪ intrarea în funcţiune a staţiei de tratare mecano-biologică creează un
puternic impact pozitiv în ceea ce priveşte emisiile de gaze cu efect de
seră, în principal prin reducerea majoră a cantităţilor de deşeuri
municipale în amestec depozitate și valorificarea energetică (producere
de energie electrică si termica) a biogazului obţinut 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 două motive:
• prin incinerarea deşeurilor municipale colectate în amestec se
recuperează mai puţină energie decât prin arderea biogazului şi a
coincinerării combustibilului solid derivat din deşeuri (RDF - Refuse
Derived Fuel) obţinute în TMB (datorită puterilor calorice superioare
şi a recuperării directe de energie termică la coincinerare);
• metodologia Jaspers ia în calcul emisii suplimentare de CO 2 din
incinerarea deşeurilor municipale, care corespund fracţiei de
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"carbon fosil" din deşeuri, în timp ce pentru arderea fracţiilor
biogenice (cum sunt cele din biogaz) emisiile de CO 2 sunt
considerate 0, pe principiul regenerării biomasei;
•

În anul 2027:
o în cazul alternativelor cu proiect, 1 și 2:
▪ colectarea separată a biodeşeurilor din mediul urban şi tratarea acestora
prin digestie anaerobă, precum şi creşterea gradului de colectare
separată a celorlalte fracţii îmbunătăţeşte suplimentar efectul asupra
mediului faţă de anii anteriori, prin creşterea recuperării energetice şi
materiale şi scăderea şi mai mult a cantităţii de deşeuri municipale
depozitate,
▪ reducerea emisiilor GES este mai mare în cazul Alternativei 1 comparativ
cu Alternativa 2.

Rezistența la schimbările climatice
În cazul instalațiilor de deșeuri, alegerea amplasamentului constitutie elementul cheie
pentru prevenirea riscurilor legate de schimbările climatice cum ar fi: inundații, incendii,
cutremure, alunecări de teren, avalanse, instabilitatea solului.

Însă, în cazul ambelor alternative, amplasamentul viitorelor instalații de deșeuri va fi
identic. Pe amplasamentul de la Galați se va construi fie o instalație de tratare mecanobiologică fie o instalație de incinerare în funcție de alternativa aleasă. Prin urmare,
punctajul acordat pentru cele două alternative va fi identic.

Rezultatele analizei evaluării impactului efectelor schimbărilor climatice asupra
amplasamentelor și instalațiilor sunt prezentate în secțiunea 12 a documentului. Pentru
parametrii climatici care pot constitui un potențial risc pentru proeict s-au propus
măsuri de adaptare.

5.2.6

Acordarea punctajului și alegerea alternativei optime
În tabelul de mai jos sunt centralizate rezultatele evaluării alternativelor analizate.
Tabel 5-18: Evaluarea alternativelor pentru SMID Galaţi
Alternativa 1

Alternativa 2

Criterii tehnice
Riscul de piaţa

Justificare
Punctaj

Flexibilitatea
tehnologica

Justificare
Punctaj

ridicat

scăzut

0

2

ridicat

scăzut

2

0
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Alternativa 1
Folosirea
capacitate
maxima
instalatiilor

la

Justificare

Alternativa 2

Instalația MBT va
funcționa la 93% din
capacitatea în 2035

Instalația de incineare va
functiona la 50% în anul
2035

Punctaj

2

0

Costuri unitare
dinamice
investiție

Punctaj

2

1

41,76

48,23

Costuri unitare
dinamice
neteoperare

Punctaj

2

1

122,00

131,69

Costuri unitare
dinamice totale

Punctaj

2

1

163,75

179,92

0

2

Pentru
functionarea
instalației
TMB
este
necesar un debit mare de
apă. Din proces rezultă
apă uzată

Pentru
functionarea
instalației NU este necesară
apa. Din proces rezultă apă
uzată însă în cantitate mai
mică comparativ cu alt. 1

2

1

a

Criterii economice
Justificare

Justificare

Justificare

Criterii de mediu
Apa

Punctaj
Justificare

Aer

Punctaj
Justificare

Sol

Punctaj
Justificare

Biodiversitate/
Natura 2000

Punctaj
Justificare

Emisii reduse

Emisii mai mari comparativ
cu Alternativa 1

1
Ocupare teren

1
Ocupare teren

2

1

Impact redus

Potențial impact cauzat de
emisiile de la incinerare

-56.512 t CO2e în 2023
-66.727 t CO2e în 2027

-25.927 t CO2e în 2023
-39.907 t CO2e în 2027

Schimbări climatice
GES

Justificare
Punctaj

Rezistența
schimbările
climatice

la

Justificare

Punctaj
PUNCTAJ TOTAL

2

0

În cazul ambelor alternative amplasamentele sunt
identice. Sunt propuse și integrate măsuri de
adaptare în ceea ce privește riscul la disponibilitatea
apei, inundații, incendii și cutremure
2

2

19

12

Rezultatul analizei de alternative arată că punctajul cel mai mare îl are alternativa 1,
care va fi cea propusă spre a fi implementată.
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5.2.7

Verificarea îndeplinirii ţintelor
Verificarea îndeplinirii obiectivelor privind reciclarea deșeurilor municipale:
•

la 50% din cantitatea de deșeuri din hârtie, metal, plastic, sticlă și lemn din
deșeurile menajere și deșeurile similare, inclusiv din servicii publice – termen
anul 2021,

•

la 50%, 55% și 60% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate –
termen anii 2027, 2030 și 2035.

După cum s-a evidențiat în secțiunea 7.2.3, măsurile prevăzute prin proiect pentru
atingerea țintelor sunt:
•

Creșterea ratei de capturare a deșeurilor reciclabile menajere, similare și din
piețe:
o la 40% în anul 2019, 60% în 2021 ajungând la 70% începând cu anul 2027
– pentru Municipiile Galați și Tecuci
o

la 60% în anul 2021 ajungând la 70% începând cu anul 2027 – pentru
localitățile Tg. Bujor, Berești și mediul rural

•

Asigurarea unei rate de capturare a biodeșeurilor colectate separat:
o de la populația din mediul urban - de 53% în anul 2027, urmând să crească
până la 62% în anul 2030 și la 70% în anul 2035,
o

din cantine și restaurante - de 55% în anul 2027 urmând să crească până
la 60% în anul 2030 și la 70% în anul 2035,

o

din piețe - de 70% în anul 2029 urmând să crească până la 75% în anul
2030 și la 80% în anul 2035.

o

Din parcuri și grădini de 100% începând cu anul 2021

•

Asigurarea unei rate de capturare de 90% a deșeurilor voluminoase și a
deșeurilor menajere periculose începând cu anul 2021

•
•

rata de capturare a deșeurilor voluminoase va fi de 90% începând cu anul 2021,
pe lângă deșeurile colectate separat, o parte din reciclabile se recuperează din
deșeurile în amestec cu ajutorul stației de sortare semi-automată din cadrul
instalației TMB.

În determinarea cantității de deșeuri valorificate material s-a ținut cont de gradul de:
• impurificare din recipientele de colectare (prezentate la începutul secțiunii
7.2.2),
• reciclabilitate a deșeurilor menajere colectate separat (respectiv % deșeurilor
pentru care există tehnici fezabile de reciclare), după cum s-a precizat în
secțiunea 7.1.1.2. Gradul de reciclabiltate depinde de asemenea de sistemul de
colectare propus (respectiv contaminarea potențială a deșeurilor).
Valorile de reciclabilitate care s-au considerat în cazul proiectului sunt:
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RECICL
ABILIT
ATE

URBAN

Bl.

RURAL

ICI/
piete

TOTAL in cazul
sortarii din amestec
(in cadrul MBT)

Case

S1

S2

S4

S1

S3

S1

Hartie

95

95

-

-

75

%
-

Plastic

60

-

60

-

60

-

Metal

98

Sticlă

95

98
-

-

98
95

-

95

20232029

20302034

20352047

95

20

35

65

60

60

60

60

98

98

98

98

95

95

95

95

Surse: studiu EXPRA și estimări consultant
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 totală de deșeuri
reciclate ca urmare a implementării proiectului.

Tabel 5-19: Verificarea îndeplinirii țintelor de reciclare, tone
2021

2027

2030

2035

152.201

151.572

151.259

150.739

Total
deseuri
reciclabile
de
hartie/carton, plastic, metal si sticla
menajere, similare și din piețe generate

40.334

42.522

42.983

43.377

Deseuri reciclabile (menajere, similare,
piete) capturate prin colectare separata,
sortate si valorificate material

19.869

24.361

24.642

25.236

Deseuri reciclabile colectate dierct de
reciclatori de la populatie

4.000

4.000

4.000

4.000

Biodeseuri menajere, similare si din
piete din mediul urban capturate prin
colectare separata si compostate (t/an)

0

35.472

40.959

45.748

Total deseuri municipale generate, ton
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Biodeseuri din
compostate

parcuri

si

gradini

2021

2027

2030

2035

3.582

3.582

3.582

3.582

0

7.008

8.052

9.761

1.260

1.379

1.501

1.879

28.711

75.803

82.736

90.206

Deseuri reciclate de la TMB
Reciclare fluxuri specifice (volumionase)
Total deseuri municipale reciclate

În graficul de mai jos este evidenţiat modul de atingere a ţintelor menţionate mai sus,
prin implementarea proiectului SMID descris în acest raport.

Figura 5-8: Verificare îndeplinire obiective reciclare deșeuri municipale
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2035

An
Rata de reciclare conform prevederilor legale
Rata de reciclare atinsa prin proiect conform metoda 2
Rata de reciclare atinsa prin proiect conform metoda 4

Verificarea obiectivului privind reducerea cantității depozitate de deșeuri
biodegradabile municipale la 35% din cantitatea totală, exprimată
gravimetric, produsă în anul 1995 - termen 2023
Obiectul este îndeplinit pe de o parte prin colectarea separata a deșeurilor reciclabile și
a biodeşeurilor si pe o altă parte prin tratarea deșeurilor reziduale in instalația MBT.
Figura 5-9: Verificarea îndeplinirii obiectivului privind reducerea cantității de deșeuri
biodegradabile depozitate
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După cum se poate observa din graficul de mai sus, începând cu anul 2023, data la
care instalația MBT întră în operare cantitatea de deșeuri biodegradabile depozitate
scade semnificativ, sub limita maximă prevăzută de legislație.

Verificarea obiectivului privind depozitarea exclusiv a deșeurilor supuse în
prealabil unor operații de tratare fezabile tehnic - termen 2025
Prin SMID este prevăzut ca deșeurile reziduale sa fie tratate in instalația MBT înaintea
depozitarii. Obiectivul se va atinge în anul 2023 odată cu intrarea în funcţionare a
instalaţiei MBT.
Verificarea obiectivului privind reducerea cantității depozitate la 10% din
cantitatea totală de deșeuri municipale depozitate – termen anul 2040
Colectarea separată a deșeurilor precum și tratarea deșeurilor în amestec în instalația
TMB duc la scăderea semnificativă a cantității de deșeuri depozitate asigurând
îndeplinirea țintelor privind cantitatea de deșeuri maximă permisă a se depozita.
Figura 5-10: Verificarea îndeplinirii obiectivului privind reducerea cantității de deșeuri
municipale depozitate
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5.3

Analiza alternative amplasamente
În cadrul studiului de fezabilitate au fost analizate mai multe terenuri puse la dispoziție
de Consiliului Județean Galați pentru amplasarea viitorului de depozit de deșeuri și
pentru instalația de tratare mecano-biologică.
Stația de transfer care va deservi zona 3 de colectare se va realiza pe un teren situat
în extinderea stației de compostare existente prin urmare nu au fost analizate mai
multe amplasamente. Stația de transfer care va deservi zona 2 de colectare se va
realiza pe amplasamentul zonei pasive a depozitului neconform de la Tecuci.

Evaluarea amplasamentelor pentru realizare noului depozit de deșeuri municipale
Pentru realizarea noului depozit de deșeuri au fost identificate 3 amplasamente două
în zona Municipiului Tecuci și unul în comuna Valea Mărului. Unul din amplasamentele
din zona Tecuciului nu corespundea din punctul de vedere al suprafeței minine necesare
pentru realizarea depozitului și a fost eliminat, astfel, în tabelul de mai jos sunt
prezentate doar rezultatele analizei celor 2 două amplasamente rămase.

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 mediu și schimbări 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 și 0 puncte pentru amplasamentele
care nu satisfac deloc criteriu. Pentru fiecare punctaj acordat sunt prezentate
justificările.
Alternativa cu punctajul cel mai mare este considerată a fi optimă pentru realizarea
noului depozit.

Figura 5-11:
Teren Tecuci
–
amplasament
potential
depozit

Master Plan Sistem de Management Integrat al deseurilor în județul Galați

MASTER PLAN

Figura
5-12:
Teren
Valea
Mărului
–
amplasament potential
depozit

Tabel 5-20: Analiza amplasamentelor pentru noul depozit de deșeuri municipale
Nr.

Criterii evaluare

Amplasament Valea
Mărului

Amplasament Tecuci

3

1

Criteriu de mediu și schimbări climatice
1

2
3
4
5

Distanta fata de
corpuri de apă de
suprafață

scor

Distanța față
asezări umane

scor

de

justificare

justificare

Distanța față de
situri Natura 2000

scor

Schimbare
destinatie teren

scor

Risc inundabilitate

scor

Justificare
justificare
justificare

6

Stabilitate sol

scor
justificare

7

Eroziune sol

scor
justificare

La 1.100 râu Geru

În imediata apropriere
curs de apă temporar

3

3

> 1km

> 1km

3

3

> 17 km

> 10 km

1

1

arabil

arabil

0

3

Terenul nu este in
zona inundabilă

Terenul este în zona
inundabilă

3

2

Teren stabil

Teren stabil , dar cu
coeficiet de risc mai
mare comparativ cu
amplasament VM

3

2

Teren stabil

Teren stabil , dar cu
coeficiet de risc mai
mare comparativ cu
amplasament VM

3

1

6m

1,5 m

Geologie – Hidrogeologie – Hidrologie
8

Distanța până la
corpurile de apă
subterană

scor
justificare
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Nr.
9

Criterii evaluare
Strat de protectie:
tip si grosime

scor
justificare

Amplasament Valea
Mărului

Amplasament Tecuci

3

3

Similare pentru ambele amplasamente

Operare
10
11
12
13

Drum de acces

scor

1

1

justificare

nu

nu

Existenta utilitatilor
publice

scor

1

1

justificare

nu

nu

Proprietatea
terenului

scor

3

3

publică

publică

Distanta
de
la
centrul de gravitate
al
generarii
deseurilor

scor

3

2

Cca 70 km până la
Galați

Cca 78 km până la
Galati

3

3

Nu există
plângeri/reclamații

Nu există
plângeri/reclamații

1

1

Valoare mare (teren
arabil)

Valoare mare (teren
arabil)

3

2

justificare
justificare

Social
14

Nivel
publică

acceptare

scor
justificare

Costuri
15

Valoarea terenului

scor
justificare

16

Cost
pentru
transfer deșeuri

scor

TOTAL

puncte

justificare

Costuri de transfer mai mari, dat fiind ca
distanat de la MBT la depozit este mai mare in
cazul amplasamentului Tecuci
37

32

Se observa ca locatia de la Valea Marului are un scor mai bun, cu o valoare de 37.
Amplasamentul de la Tecuci inregistreaza un scor de 32 si prezinta anumite
dezavantaje seminificative, de ex. se află in zonă inundabilă, in imediata vecinătate a
unui curs de apă de suprafata și la o distanta mai mare fata de instalatia MBT.

Evaluarea amplasamentelor pentru instalația de tratare mecano-biologică
Pentru amplasarea noii stații de tratare mecano-biologică au fost evaluate două
amplasamente puse la dispoziție de Consiliul Județean Galați. În figura de mai jos sunt
reprezentate cele două amplasamente (Galați 1 și Galați 2).
Figura 5-13: Încadrarea în zonă a amplasamentelor studiate pentru noul MBT
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Nr.

Criterii evaluare

Amplasament Galați
1

Amplasament Galați 2

Criteriu de mediu și schimbări climatice
1

2

3
4
5

Distanta fata de
corpuri de apă de
suprafață

scor

Distanța față
asezări umane

scor

de

justificare

justificare

Distanța față de
situri Natura 2000

scor

Schimbare
destinatie teren

scor

Risc inundabilitate

scor

justificare
justificare
justificare

6

Stabilitate sol

scor
justificare

7

Eroziune sol

scor
justificare

1
130 m față de Siret

3
900 m față de Siret

3

2

950 m față de M.
Galați

700 m față de M. Galați

3

3

> 5km

> 5km

0

3

da, din teren pădure

nu

0

3

În zona inundabilă

Nu este în zonă
inundabilă

3

3

Nu există riscul

Nu există riscul

3

3

Nu există riscul

Nu există riscul

1

3

1,5 m

6,5 m

Geologie – Hidrogeologie – Hidrologie
8

Distanța până la
corpurile de apă
subterană

scor
justificare

Master Plan Sistem de Management Integrat al deseurilor în județul Galați

MASTER PLAN

Nr.
9

Criterii evaluare
Strat de protectie:
tip si grosime

scor
justificare

Amplasament Galați
1

Amplasament Galați 2

3

3

Similare pentru ambele amplasamente

Operare
10
11
12
13

Drum de acces

scor

3

3

justificare

da

Da

Existenta utilitatilor
publice

scor

2

3

parțial

da

Proprietatea
terenului

scor

3

3

publică

publică

Distanta
de
la
centrul de gravitate
al
generarii
deseurilor

scor

3

3

Cca 70 km până la
Valea Mărului

Cca 70 km până la Valea
Mărului

3

3

Nu există
plângeri/reclamații

Nu există
plângeri/reclamații

0

3

Valoare mare (zonă
împadurita)

Valoare mică (zona
industrială)

3

3

justificare
justificare
justificare

Social
14

Nivel
publică

acceptare

scor
justificare

Costuri
15

Valoarea terenului

scor
justificare

16

Cost
pentru
transfer deșeuri

scor

TOTAL

puncte

justificare

Similare pentru ambele amplasamente
34

47

Se observa ca al doilea amplasament din zona Municipiul Galați are un scor mai bun,
cu o valoare de 47 puncte. Amplasamentul Galați 1 inregistreaza un scor de 34 si
prezinta anumite dezavataje majore, de ex. folosința actuală a terenului (in fondul
forestier national) care de fapt a constituit si motivul principal al intarzaierii finalizarii
proiectului cu 5 ani, distanța mică față de corpurile de apă de suprață, risc mare de
inundabilitate.
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6

PLAN DE ACŢIUNE PE TERMEN LUNG

6.1

Contextul planificării
Planificarea sistemului de management integrat al deșeurilor municipale în județul
Galați s-a realizat pe o perioadă de 30 ani (2018-2047). Măsurile de investiții propuse
a se realiza pe termen lung în județ au avut în vedere:
•

Creșterea standardului de viață a populației și îmbunătățirea calității mediului
din județul Galați prin asigurarea unor servicii de salubrizare de calitate,

•

Proiectarea unui sistem durabil și sustenabil având în vedere condițiile
economice, sociale, climatice și de mediu specifice județului Galați,

•

Asigurarea conformării cu prevederile europene și naționale privind gestionarea
deșeurilor și cu prevederile pachetului economiei circulare,

•

Asigurarea conformării cu prevederile Strategiei Naționale de Gestionare a
Deșeurilor și a Planului Național de Gestionare a Deșeurilor elaborat pentru
perioada 2018-2025,

•

Îndeplinirea obiectivelor stabilite prin Programul operațional infrastructură Mare
2014-2020.

Alternativa aleasă (alternativa 1) asigură îndeplinirea țintelor și obiectivelor propuse
pentru sistemul de management al deșeurilor prezentate în secțiunea 5. Modul de
îndeplinire este detaliat în secțiunea 6.2.7 a documentului. Investițiile pentru fiecare
componentă a sistemului, de la colectare pana la depozitarea finală, sunt rezultatul
analizei opțiunilor tehnice și a recomandăriilor în ceea ce privește soluția optimă pentru
județul Galați.

6.2

Măsuri investiții pe termen lung
Ansamblul măsurilor și investițiilor pe care le implică Alternativa 1 este următorul:
•

Pentru atingerea țintelor de reciclare de 50% din anii 2021 și 2025 și a țintelor de
55% respectiv de 60% din anii 2030 și 2035 sunt propuse următoarele măsuri:
o

Creșterea ratei de capturare a deșeurilor reciclabile menajere, similare
și din piețe de la:
▪

10% în anul 2017 la 40% în anul 2019, 60% în 2021 ajungând
la 70% începând cu anul 2027 – pentru Municipiul Galați,

▪

0% 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 la 70% începând
cu anul 2027 – pentru localitățile Tg. Bujor, Berești și mediul
rural
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o

o

Asigurarea unei rate de capturare a biodeșeurilor colectate separat:
▪

de la populația din mediul urban - de 53% în anul 2027, urmând
să crească până la 62% în anul 2030 și la 70% în anul 2035,

▪

din cantine și restaurante - de 55% în anul 2027 urmând să
crească până la 60% în anul 2030 și la 70% în anul 2035,

▪

din piețe - de 70% în anul 2029 urmând să crească până la 75%
în anul 2030 și la 80% în anul 2035.

▪

Din parcuri și grădini de 100% începând cu anul 2021

Asigurarea unei rate de capturare de 90% a deșeurilor voluminoase și a
deșeurilor menajere periculose începând cu anul 2021

•

Asigurarea de capacităţi suplimentare pentru tratarea deşeurilor reciclabile
colectate separat - pe lângă stațiile de sortare existente la Galați și Tecuci este
necesară realizarea unei noi stații,

•

Asigurarea de capacităţi pentru tratarea biodeşeurilor din parcuri și grădini
colectate separat – pe lângă stațiile de compostare existente de la Galați și Tg.
Bujor (care trebuie să devină operațională) este realizarea unei noi stații de
compostare,

•

Asigurarea de capacități pentru tratarea biodeșeurilor menajere, similare și din
piețe colectate separat – este necesară realizarea unei instalații de digestie
anaerobă prevăzută a fi parte componentă a noii instalații TMB

•

Asigurarea de capacități pentru tratarea deșeurilor în amestec și stabilizarea din
punct de vedere biologic a acestora înaintea depozitării - construirea unei
instalaţii pentru tratarea mecano biologică cu diegstie anaerobă pentru tratarea
deşeurilor în amestec colectate din judeţ, a reziduurilor de la stațiile de la sortare
și compostare și începând cu anul 2027 va asigura tratarea biodeşeurilor
menajere, similare și din piețe colectate separat. Trepta de tratare mecanică va
cuprinde inclusiv o stație de sortare automată care va asigura extragerea
fracțiilor reciclabile din deșeurile în amestec.

•

Asigurarea de capacități suplimentare de depozitare - Construirea unui nou
depozit zonal, care să deservească întreg județul începând cu anul 2023,

•

Închiderea depozitului de deșeuri neconform de la Tecuci

•

Construirea a 3 stații de transfer care să asigure:
o

transferul deșeurilor reziduale rezultate de la MBT la noul depozit

o

transferul deșeurilor reciclabile la noua stație de sortare

o

transferul deșeurilor reziduale (și a biodeșeurilor începând cu anul 2027)
la instalația MBT

•

Asistență tehnică și supervizarea lucrărilor de construire,

•

Publicitate,

•

Chestuieli neprevăzute.
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În plus față de investițiile listate mai sus, în județul Galați trebuie implementate măsuri
de prevenire a generării deșeurilor prevăzute în PNPGD parte a PNGD. În cea mai mare
parte acțiunile necesare a fi întreprinse pentru a asigura îndeplinirea acestora sunt în
responsabilitatea autorităților publice centrale.
La nivel județean, următoarele măsuri sunt necesar a se realiza:

6.3

•

Susținerea și
biodeșeurilor,

dezvoltarea

acțiunilor

privind

compostarea

individuală

a

•

Campanii de informare și conștientizare în ceea ce privește risipa alimentară,
compostarea individuală, prevenirea deșeurilor de ambalaje, prevenirea
generării deșeurilor de hârtie tipărite,

•

Implementarea instrumentului economic ”plătește pentru cât arunci”.

Parametrii principali de proiectare si pre-dimensionare

Principalii parametri pentru proiectarea instalațiilor de deșeuri rezultate a fi necesare a
se realiza în cazul Alternativei 1, au fost determinați luând în considerare următoarele:

6.4

•

Situația existentă în ceea ce privește generarea și gestionarea deșeurilor
municipale precum și instrastructura de deșeuri existentă (prezentate în
secțiunea 3),

•

Proiecția veniturilor, a principalilor indicatori economici, a cantităților de deșeuri
generate și a compoziției deșeurilor (prezentate în secțiunea 4),

•

Obiectivele și țintele stabilite la nivel județean pe baza prevederilor legale
naționale și europene în ceea ce privește deșeurile, pe baza prevederilor PNGD
și a pachetului economiei circulare (prezentate în secțiunea 5),

•

Opțiunile tehnice recomandate pentru fiecare componentă a deșeurilor precum
și măsurile recomandate în Alternativa 1 a se realiza pentru sistemul de
management integrat al deșeurilor în județul Galați (prezentate în secțiunile 6.1
și 6.2).

Costuri unitare
Pentru estimarea investiției și costurilor de exploatare a fost creată o Bază de Date a
Costurilor Unitare. Obiectivul acestei Baze de Date a Costurilor Unitare constă în
evaluarea alocărilor bugetare pentru diferitele măsuri de implementare.
Baza de Date a Costurilor Unitare a fost creată având la bază rezultatele altor proiecte
de infrastructura din România sau din ţările din Europa.
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Toate tarifele unitare exclud TVA (taxa pe valoarea adaugată).

Tabele următoare prezintă costurile unitare de investiție și costurile unitare de operare
și întreținere utilizate pentru estimarea costului SMID Galați.

Tabel 6-1 Costuri unitare de investiție
Articol

1
1,1
2

Indicator

Cost de investitie per capita

3

Costuri unitare de investitii Statii de sortare

3.1.

Cost de investitie per capita

3.2.

Cost de investitie total pe tona intrata in instalatie
(capacitate proiectata)

5

Costuri unitare de investitii Statie de tratare
mecano-biologica cu digestie anaeroba

4.1

Cost de investitie per capita

4.2

Cost de investitie total pe tona intrata in instalatie
(capacitate proiectata)

€ / capita

13,23

€ /t

61,80

€ / capita

3,32

€/t

284,56

€ / capita

64,89

€/t

297,51

€ / capita

25,86

€ / mp

106,24

€ /t

24,18

€ / mp

46

Costuri unitare de investitii pentru constructie
depozit

5.1

Cost de investitie per capita

5.2

Cost de investitie pe suprafata folosita (mp)

5.3

Cost investitie pe tona depozitata

6.1

valoare

Costuri unitare de investitie Statii de transfer
Cost de investitie pe tona transportata la depozit
(capapcitate proiectata)

6

U.M.
Costuri unitare de investitie pentru Colectare
si transport

2,1

5

Costuri

Costuri unitare inchidere depozite neconforme
Cost de investitie pe suprafata redata (mp)

Tabel 6-2 Costuri unitare de operare și întreținere
Articol

Indicator

1

Colectare și transport

1.1

O&M pe tona colectată

2

U.M.

Cost
unitar

€/t

59,18

O&M pentru stații de transfer

2.1

ST Tecuci

€ /t

19,77

2.2

ST Tg. Bujor

€ /t

20,16
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2.3
3

ST Galati

€ /t

15,46

O&M pentru stații de sortare

3.1

SS Galati – existent

€ /t

46,67

3.2

SS Tecuci – existent

€ /t

71,67

3.3

SS Valea Marului - propusă

€ /t

41,57

4

O&M pentru tratare biologică

4.2

CS Galati – existent

€ /t

27,21

4.3

CS Tg Bujor – existent

€ /t

60,49

4.4

CS Tecuci - propusă

€ /t

102,84

€ /t

25,29

5
5.1
6

O&M pentru tratare mecano-biologică
O&M pe tona intrată
O&M pentru depozitare

6.1

O&M pe tona depozitată la depozitul Tirighina Galati

€ /t

14,46

6.2

O&M pe tona depozitată la depozitul Valea Mărului
(propus)

€ /t

21,57

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 să utilizeze energia produsă de instalație,
deci fără costuri.

6.5

Costuri cu investițiile
Programul de investiții determinat având în vedere costurile unitare prezentate în
secțiunea anterioară și măsurile necesare a se realiza în conformitate cu Alternativa 1
aleasă a fi optimă pentru județul Galați.

Tabel 6-3 Estimarea costurilor investiției pe componente
Măsură

Echipamente colectare
transport deșeuri

și

Capacitate
t/an

Valoare
investiție
euro

Cost unitar
de investiție

U.M. cost
unitar

151.991

9.992.538

65,93

Euro/tona
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Măsură

Stații de transfer pentru
eficientizarea transportului a
deșeurilor către instalațiile
de deșeuri – 3 stații de
transfer
Centre
pentru
stocarea
temporară
a
deșeurilor
voluminoase și periculoase

Capacitate
t/an

Valoare
investiție
euro

Cost unitar
de investiție

U.M. cost
unitar

72.000
tone/an

449.732

61,80

Euro/tonă

Sumele se regăsesc la stațiile de transfer

Stație de sortare pentru
tratarea deșeurilor colectate
separat

6.000
tone/an

1.707.365

284,56

Euro/tonă

Stație de compostare pentru
tratarea biodeșeurilor din
parcuri și grădini colectate
separat

700
tone/an

2.165.695

3.094

Euro/tonă

Instalație TMB cu digestie
anaerobă

112.200
tone/an

33.380.810

297,51

Euro/tonă

Depozit
nepericuloase

550.000
tone

13.300.836

24,18

Euro/tona

85.000
mp

3.869.928

46

Euro/mp

151.991
tone/an

66.493.438

439

Euro/tonă

deșeuri

Închidere depozit neconform

Total costuri de investiție

Proiectare

2.363.613

Supervizare

1.648.133

Asistență tehnică – pregătire
și
management
proiect,
inclusiv taxe si contribuții
legale

3.365.516

Publicitate
Diverse și neprevăzute

429.461
2.373.466
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MASTER PLAN

Măsură

TOTAL costuri

Capacitate
t/an

Valoare
investiție
euro

Cost unitar
de investiție

U.M. cost
unitar

151.991
tone/an

76.673.627

505,86

Euro/tona

Sursa: estimare consultant

La aceste valori se adaugă costurile pentru proiectare, asistență tehnică,
supervizare si diverse si neprevăzute. Pentru determinarea acestora s-au
utilizat procente din investiția de bază, pe baza bunelor practici din domeniu.
Tabelul următor prezintă eșalonarea acestor costuri pe perioada implementării.
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Asistenta tehnică

Proiectare

Echipamente colectare si transport

Utilitati

Drumuri de acces

STMBRE Galati

Statie de transfer Galati

Statie de transfer Targu Bujor

Statie de transfer si statie de
compostare Tecuci

Inchidere depozit neconform
Tecuci

Sorting station Valea Marului

CMID Valea Marului

(in constant EUR)

Total

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2018

346

107

110

824

386

1.138

10.076

-

532

1.082

-

-

-

-

-

714

7.747

2019

23.354

346

107

110

198

386

-

22.207

6.805

262

533

-

-

1.492

2.957

4.197

1.063

4.897

2020

16.138

346

107

110

297

386

1.226

13.667

-

584

931

11.839

313

-

-

-

-

-

2021

22.881

346

107

110

330

386

-

22.103

-

-

-

20.889

1.214

-

-

-

-

-

2022

3.650

-

-

-

-

-

-

3.650

3.650

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2029

2.353

-

-

-

-

-

-

2.353

-

-

-

-

-

463

814

-

350

726

2030

1.565

-

-

-

-

-

-

1.565

-

-

-

292

272

-

-

-

-

1.000

2031

1.657

-

-

-

-

-

-

1.657

-

-

-

-

-

60

245

-

284

1.069

2033

9.542

-

-

-

-

-

-

9.542

-

-

-

9.413

128

-

-

-

-

-

2035

3.650

-

-

-

-

-

-

3.650

3.650

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2038

2.353

-

-

-

-

-

-

2.353

-

-

-

-

-

463

814

-

350

726

2039

565

-

-

-

-

-

-

565

-

-

-

292

272

-

-

-

-

-

2040

1.000

-

-

-

-

-

-

1.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000

2041

MASTER PLAN

Supervizare

-

12.987

Tabel 6-4 Eșalonarea costurilor proiectului, planul de investiții pe termen lung

Sprijinul beneficiarului
pentru management de proiect
Publicitate

-

Total general, fără TVA

Comisioane, contribuții și taxe
legale
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MASTER PLAN

6.6

Costuri de operare, intretinere si administrative
Această secțiune prezintă costurile de operare și întreținere ale sistemului, ca
și costurile de înlocuire / reinvestiri, care, in calculele economice se trec
impreună cu costurile de operare.

Costuri de înlocuire
Pentru acest tip de investiții, orizontul de analiză considerat este de 30 ani. O
serie de componente ale sistemului au o durata de viață mai mică, din acest
motiv, pe perioada economică de viață, acestea trebuie înlocuite o data sau de
mai multe ori.
Durata normată a componentelor care se înlocuiesc este:
•

echipamente mecanice și electrice - 12 ani (calculați ca o medie);

•

vehicule și alte echipamente mobile – 8 ani.

Ținând cont de aceste elemente, în tabelul următor sunt prezentate costurile
de inlocuire / reinvestire (valorile sunt exprimate în euro):
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Tabel 6-5 Estimarea costurilor de înlocuire

2033

0

0

0

0

349.581

725.839

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000.000

MASTER PLAN

2031

1.068.575

0

0

814.473

0

0

Costuri de înlocuire

1.000.000

283.775

0

0

462.744

272.450

0

2041

725.839

0

0

0

0

0

292.463

0

Echipamente colectare si transport

2040

0
349.581

0

244.518

0

0

0

0

0

2039

0
0

0

60.468

128.495

0

0

0

0

2038

0
814.473

0

0

9.413.295

0

0

0

1.000.000

2035

Depozit conform Valea Marului

0

462.744

272.450

0

0

0

0

564.913

2030

Stație de sortare Valea Marului

0

0

292.463

0

0

3.650.365

2.352.637

2029

Inchidere depozit neconform Tecuci

0

0

0

0

0

3.650.365

(in constant EUR)

Statie de transfer Targu Bujor

0

0

0

0

9.541.790

de

Statie de transfer Galati

0

0

0

1.657.336

statie

STMBRE Galati

0

0

1.564.913

si

Drumuri de acces

3.650.365

2.352.637

Statie de transfer
compostare Tecuci

Utilitati

3.650.365

Total general, fără TVA
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Costuri de operare și întreținere
Costurile de operare și întreținere ale componetelor SMID Galați au fost determinate
pe baza

necesarului de personal, a consumurilor specifice ale utilajelor și

echipamentelor. Ele sunt împarțite în două categori, costuri fixe și costuri variabile,
care depind de volumul de deșeuri. Pentru determinarea costurilor fixe, pe baza
experienței Consultantului, au fost utilizați o serie de indici. Similar s-a procedat și
pentru costurile de întreținere.
Costurile sunt grupate de următoarele categorii:
•

costuri de personal,

•

costuri cu carburanți, energie, utilități,

•

costuri de întreținere,

•

alte costuri.

Costurile sunt determinate in prețurile constante ale anului 2018, pe baza datelor de
proiectare pentru instalațiile noi și pe baza Fișelor de fundamentare a tarifelor puse la
dispoziție de către beneficiar, pentru instalațiile în funcțiune. Costurile cresc, în prețurile
constante ale anului 2018, din cauza creșterilor salariale, ce depind de politicile publice
în domeniu, din cauza creșterii costurilor cu carburanții și energia, creșteri care nu au
legătură cu inflația:

Creșterea costurilor în termeni reali

2019

2020

2021

2022

2023

2026

Personal

5,4%

4,8%

4,7%

4,6%

2,0%

2,0%

Combustibil, eergie, utilitati

3,0%

3,0%

2,0%

2,0%

2,0%

1,5%

Altele

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

După 2023 creșterile se pastrează constante până în 2026, iar apoi constante până la
sfârșitul perioadei de analiză.
Pe lângă costurile instalațiilor, sistemul are o componentă pentru activități
administrative și de management al contractelor de delegare. În general acestea nu
depășesc 10% din costurile directe.
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Estimarea costurilor de operare și întreținere este prezentată în tabelul următor.
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Tabel 6-6 Sumarul costurilor de operare și întreținere
Costuri de operare pentru (euro/an)
Colectare și transport

2019

2023

2047

8.885.635

10.530.718

15.013.275

Stația de transfer Tecuci, incluzând transportul
la depozitul de la Valea Mărului

-

500.275

670.706

Stația de transfer Tg. Bujor, incluzând
transportul la depozitul de la Valea Mărului

-

218.738

302.719

Stația de transfer Galați, incluzând transportul
la depozitul de la Valea Mărului

-

612.268

634.337

457.259

747.388

1.382.761

373.233

206.176

333.322

-

324.489

555.706

185.543

202.883

288.591

-

66.756

98.162

-

81.395

117.022

-

3.253.183

4.653.951

-

-

1.463.174

1.212.717

-

-

-

337.855

190.342

-

910.372

1.263.163

12.885.487

19.455.672

26.716.775

Stația de sortare GALATI (exist)
Stația de sortare Tecuci (exist)
Stația de sortare Valea Marului (propusă)
Stația de compostare Galati (exist)
Stația de compostare Tg. Bujor (exist)
Stația de compostare Tecuci (propusă)
Tratare mecano-biologică
Depozit conform Tirighina (Galati) (exist)
Depozit conform Valea Marului (propus)
Depozit conform în alt județ (exist)
Tarif pentru transport și primire RDF
Alte costuri de operare (managementul
contractelor
de
delegare,
monitorizare,
campanie de conștientizare)
Total costuri operare, in EUR

2.140.846
842.972
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În anul 2023 costurile de operare și întreținere se estimează a se ridica la 19,85
milioane euro. Costurile de operare și întreținere sunt, în medie, de 21,670
milioane euro pe an.
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7.1

ANALIZA ECONOMICA SI FINANCIARA
Rezumat
Analiza economică și financiară este realizată pe baza următoarelor documente:
•

Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu a Proiectelor de Investiții pentru perioada
2014-2020;

•

Regulamentului UE 2015/207 al Comisiei din 20 ianuarie 2013 – Anexa III
Metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu;

•

Hotărârea 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 față prezintă analiza financiară a investiţiei ce va fi inclusa în Master Plan,
analiza ce ia în considerare toate elementele relevante:
•

prognoza populației;

•

prognoza fluxurilor de deșeuri;

•

estimarea necesarului de investiri și reinvestiri;

•

prognoza costurilor de operare și întreținere;

•

prognoza veniturilor din valorificare subproduse.

Pentru această analiză Costul unitar actualizat (DPC) a fost calculat separat pentru
investiție și pentru operare, cași costul unitar actualizat total.

Analiza Costului unitar actualizat ofera un reper pentru stabilirea nivelului de tarif
necesar acoperirii tuturor costurilor generate de sistem. În următorul capitol, începând
de la aceste nivele și luând în considerare limitarea suportabilităţii, vor fi calculate
nivelele fezabile de tarif și vor fi estimate resursele financiare astfel generate.

Ipotezele de bază considerate în analiză sunt:
•

perioada de analiză este de 30 ani, conform recomandărilor Ghidului pentru
analiza cost-beneficiu pentru proiectele de investiții în sisteme de
managementul integrrat al deșeurilor; perioada considerată este 2018 – 2047;

•

prognoza a fost realizată în euro și în prețuri constante;

•

rata financiară de actualizare este de 4%.
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7

7.2

Costuri investitionale
Programul de investiții a fost prezentat în secțiunea 8.6. Eșalonarea în timp a
implementării investițiilor și a reinvestirilor este prezentată în figura următoare.

Figura 7-1: Eșalonarea în timp a investiției (euro/an)

Valoarea totală estimată a proiectului este de 97.944.600 euro, inclusiv TVA, în prețuri
curente, respectiv 89.989.545 euro, in preturi constante, inclusiv TVA. Din aceasta,
suma de 668.672 euro în prețuri curente – 595.000 euro în prețuri constante reprezintă cheltuieli ne-eligibile, inclusiv TVA. Valoarea totală fără TVA este de
82.003.451 euro în prețuri curente, respectiv 75.859.457 euro în prețuri constante.
La costurile de investiție prezentate mai sus se adaugă investițiile operatorului de
colectare și transport de aproximativ 4,10 milioane euro în prețuri constante, fără TVA.

Costuri de operare si intretinere
Costurile de operare au fost determinate pe baza costurilor unitare prezentate în
secțiunea 8.5. Ele sunt împarțite în două categorii, costuri fixe și costuri variabile, care
depind de volumul de deșeuri. Pentru determinarea costurilor fixe, pe baza experienței
Consultantului, au fost utilizați o serie de indici. Similar s-a procedat și pentru costurile
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7.3

de întreținere.In afara acestor costuri a mai fost adăugată o componentă pentru
activități administrative și de management al contractelor de delegare.
În anul 2023 costurile de operare și întreținere se ridică la 19,85 milioane euro pe an
în scenariul cu proiect. Costurile de operare și întreținere sunt, în medie, de 21,670
milioane euro pe an în scenariul cu proiect și de 17,815 milioane europe an pentru
scenariul fără proiect.

Tabel 7-1: Evoluția costurilor de operare și întreținere
Activitatea

Costuri operare (euro/an)
2019

2023

2027

2034

2040

2047

8.885.63
5

10.530.7
18

11.181.4
77

12.386.6
38

13.531.5
17

15.013.2
75

Stație de transfer
Tecuci

-

500.275

518.401

566.106

610.001

670.706

Stație de transfer
Tg. Bujor

-

218.738

230.332

252.972

274.296

302.719

Stație de transfer
GALATI

-

612.268

572.108

610.984

578.106

634.337

Stație de sortare
GALATI (exist)

457.259

747.388

925.300

1.069.63
8

1.218.53
1

1.382.76
1

Stație de sortare
Tecuci (exist)

373.233

206.176

232.613

264.119

295.371

333.322

Stație de sortare
Valea
Marului
(new)

-

324.489

381.053

436.107

491.346

555.706

Stație
de
compostare Galati
(exist)

185.543

202.883

215.334

238.363

260.249

288.591

-

66.756

71.128

79.535

87.606

98.162

-

81.395

86.410

95.983

105.125

117.022

-

3.253.18
3

3.435.92
0

3.815.79
0

4.176.68
4

4.653.95
1

2.140.84
6

-

-

-

-

-

Colectare
transport

si

Stație
compostare
Bujor (exist)

de
Tg.

Stație
de
compostare Tecuci
(new)

Depozit
Tirighina
(exist)

conform
(Galati)

Depozit
Valea
(new)

conform
Marului

-

1.204.89
6

996.421

1.005.43
2

829.024

884.772

Depozit
conform
din alt județ (exist)

842.972

-

-

-

-

-

-

337.855

281.283

235.022

191.215

190.342

Transport
primire

și
RDF
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MBT Galați

Activitatea

Costuri operare (euro/an)
2019

transportation
disposal

2023

2027

2034

2040

2047

&

Alte
costuri
de
operare
(management
contract,
monitorizare,
conștientizarea
publicului)
Total
operating
costs, in EUR

-

897.458

942.325

1.041.08
3

1.122.89
3

1.246.76
6

12.885.4
87

19.184.4
80

20.070.1
04

22.097.7
72

23.771.9
64

26.372.4
33

Dacă ținem cont și de valorificarea subproduselor, atunci costurile nete sunt , în
sceanariul fără proiect, de 16,208 milioane euro pe an și în scenariul cu proiect de
18,644 milioane euro pe an.

Toate costurile și veniturile considerate în determinarea indicatorilor financiari ai
proiectului au fost calculate în preturile constante ale anului 2018.
Proiectul propus spre finanțare are două surse de acoperire a costurilor:
•

veniturile din valorificare subproduse; și

•

veniturile din tarif.

Veniturile din valorificarea subproduselor se bazează pe următoarele prețuri unitare de
valorificare:
lei/tonă

euro/tonă

(fără TVA)

(fără TVA)

- Hartie si carton

380

81,60

- Plastic

750

161,05

- Metal

1.250

268,41

- Sticla

30

6,44

Preturi unitare valorificare reciclabile

Pret valorificare Compost bun valorificabil prin vanzare

5

Tabelul următor prezintă evoluția estimată a veniturilor realizate din valorificarea

Tabel 7-2 Evoluția estimată a veniturilor realizate din valorificarea subproduselor
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subproduselor:

Venituri

din

UM

2019

2023

2027

2034

2040

2047

eur

925.747

3.088.5

3.318.0

3.443.4

3.678.9

3.659.9

72

79

10

67

62

962.846

1.093.9

1.179.0

1.360.0

1.352.7

73

46

11

79

1.364.8

1.388.0

1.394.2

1.414.8

1.407.6

87

02

58

23

42

152.018

720.357

793.474

826.738

860.036

855.670

11.159

40.483

42.629

43.368

44.097

43.872

1.150

1.540

72.557

83.382

92.310

91.685

926.898

3.090.1

3.390.6

3.526.7

3.771.2

3.751.6

12

36

92

76

47

122,85

123,74

124,35

124,49

124,49

valorificare
subproduse - sumar
Reciclabile (total)

o
- Hartie si carton

eur

383.632

o
- Plastic

eur

378.937

o
- Metal

eur
o

- Sticla

eur
o

Valorificare

eur

compost

bun

valorificabil

prin

vanzare

o

(utilizare

privata)
TOTAL venituri din

eur

valorificare

o

subproduse
PRET

UNITAR

MEDIU
RECICLABILE

-

eur
o/

121,46

ton
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Valoarea neta actualizata
Pentru a evalua pogramul de investiții au fost calculați următorii indictori financiari:
•

valoarea actualizată netă (VAN);

•

costul unitar dinamic (DPC).

Analiza finaniară a programului de investiții a fost realizată considerând indicatorul
Costul Unitar Dinamic (DPC=Dynamic Prime Cost), care presupune compararea
costurilor unitare dinamice pe tona de deșeu și considerând indicatorul Valoarea
Actualizată Netă (VAN). Costul unitar dinamic poate fi considerat un prim indicator
pentru costul mediu care acoperă toate costurile (asigură respectarea principiului full
cost recovery) pe perioada determinată. Conform practivilor în domeniu, calculul
costurilui unitar dinamic se bazează pe abordarea valorii actualizate conform căreia
valoarea prezentă a fluxului de numerar va fi împărțită la valoarea prezentă a fluxului
corespondent de deșeuri intrate în sistem pe o perioadă determinată de evaluare.

Costul unitar dinamic si valoarea actualizată netă au fost determinate separate pentru
costul de capital (investiție) și separate pentru costurile de operare și întreținere, în
termini reali, în euro și utilizând o rată de actualizare de 4%.

Indicatorii aferenți programului de investiții sunt prezentați in tabelul următor.

Tabel 7-3 VAN și DPC pentru programul de investiții
Indicator

Valoare (EUR)

VAN investiție

104.330.667

VAN costuri O&M

349.532.356

VAN costuri de O&M nete

304.812.715

VAN total

409.143.382

DPC investiție

41,76

DPC costuri O&M

139,90

DPC costuri de O&M nete

122,00

DPC total

163,75

Sursa: estimare consultant

Costul unitar dinamic aferent programului de investiții este de 163,75 euro/tonă, ceea
ce reprezintă un indicator al tarifului pe termen lung care ar asigura o dezvoltare
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7.4

durabilă. Din aceștia, aproximativ 41,76 euro/tonă reprezintă componenta aferentă
investițiilor propuse iar 122 euro/tonă reprezintă componenta de acoperire a
costurilor de operare și întreținere nete.

7.5

Concluzii
Analizele financiare ale investiţiilor au fost realizate pe baza indicatorului principal
Costul unitar actualizat, prezentat mai jos:

EUR
DPC investiție

RON

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

762,60

Aplicarea acestuia încă de la începutul operării ar conduce la depășirea limitei de
suportabilitate, fapt ce va duce la rate de colectare a taxelor mai mici, lipsa de
numerar și eventual o dezvoltare ce nu va putea fi susţinută.
În capitolul ce urmează, este analizat nivelul maxim de creştere a tarifului ce poate
fi fezabil din punct de vedere al suportabilităţii și prin prisma nivelului de resurse de
finanţare ce pot fi generate.
Diferenţele vor fi înscrise la deficitul financiar și vor trebui finantate din alte resurse
financiare.

8

ANALIZA SUPORTABILITATII

8.1

Rezumat
Recomandările privind programul de investiţii propuse în acest Master Plan în
capitolele anterioare au ţinut cont de exigenţele legale în vigoare și de eficienţa
economică și tehnică a infrastucturii. Cu toate acestea, programul de investiţii înaintat
doar pe această bază se poate dovedi nerealist atunci când se iau în calcul aspecte
ale suportabilităţii. Când vorbim de suportabilitate ne referim la suportabilitatatea
consumatorilor din punctul de vedere al costurilor operaţionale. Ideea din spatele
evaluarii macro-suportabilităţii realizată pe structura Master Plan-ului este aceea de
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autorităţilor locale din perspectiva costurilor de investiţie și suportabilitatea

a defini potențialul de finanţare la nivel de judeţ pentru implementarea măsurilor de
investiţii propuse.
Acest capitol conţine descrierea ipotezelor, metodologiei și rezultatelor analizei de
macrosuportabilitate.
Scopul analizei este acela de a estima contribuția potențială a diferitelor grupuri de
consumatori și de a estima investiţiile și costurile de operare ale SMID. Analiza a fost
realizată pentru grupuri diferite de consumatori (gospodării, intreprinderi, instituţii
publice) și zone (urbană, rurală), fiind bazată pe proiecţia evoluției populaţiei, pe cea
a venitului disponibil al gospodăriilor și pe proiecţia activităţii economice din
sectoarele de construcţie, comerţ, industrie și servicii la nivelul ariei de acoperire a
Master Planului.
În determinarea suportabilității măsurilor propuse au fost utilizate date din surse
oficiale, de la Institutul național de Statistică și Comisia Națională de Prognoză. Acolo
unde nu au ptut fi găsite date oficiale la nivel județean, acestea au fost estimate pe
baza datelor disponibile la nivel național si regional.

8.2

Abordare metodologică
Scopul acestui capitol, este de a calcula capacitatea SMID de a genera venituri care
să fie utilizate la finanțarea sau co-finanțarea programului de investiții pe termen
lung.
În plus față de elementele și ipotezele folosite la analiza financiară, în acest capitol
s-a determinat nivelul veniturilor din tarifele viitoare, luând în considerare un prag de
suportabilitate de 1,8% din venitul mediu disponibil al gospodăriilor cu venituri reduse
(decila 1 de venit).
Indicatorii calculați pentru a ilustra capacitatea SMID de a genera venituri care să fie
folosite la finanțarea sau co-finanțarea programului de investiții pe termen lung sunt
următorii:
•

deficitul de finanțare (Funding Gap – FG);

•

indicatorul de macro-suportabilitate.

Pentru a avea o bază de calcul pentru tarifele viitoare este necesar a se estima venitul
mediu disponibil pe gospodărie, la nivel județean. Acesta se determinnă plecând de
la nivelul național, respectiv regional, căruia i se aplică un factor de corecție calcult
ca produsul de intre rata dintre salariul mediu net la nivel județean și salariul mediu
la nivel regional și rata dintre salariul mediu net la nivel regional și cel la nivel

8.3

Ipoteze si date folosite in calcul
În determinarea indicatorilor analizei de macro suportabilitate au fost utilizate
următoarele ipoteze:
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național, după cum este descris în secțiunea 4.3.3.

•

Perioada de analiză este de 30 ani (2018 – 2047);

•

Prognoza a fost realizată în euro, în prețurile constante ale anului 2018;

•

Factorul de actualizare utilizat este de 4%;

•

Prognoza populației, a cantităților de deșeuri, a veniturilor populației a fost
prezentată în secțiunile anterioare;

•

Estimarea costurilor de investiții și a costurilor de operare și întreținere a fost
făcută pentru perioada 2018 – 2047;

•

Estimarea veniturilor din valorificare subproduse (materiale reciclabile și
compost) a fost făcută pentru perioada 2018 – 2047;,

•

Estimarea tarifelor și a veniturilor din tarif a fost realizată pentru perioada
2018 – 2047;

•

Tarifele actuale, luate în considerare în analiză sunt, în cazul în care se ține
cont și de contribuția la economia circulară: pentru anul 2018 424,33 lei/tonă,
fără TVA, respectiv 457,74 lei/tona pentru anul 2019, respectiv 508,11
lei/tona pentru anul 2020.

Determinarea nevoii de finantare (Deficitul de finantare)
Deficitul de finanțare a fost determinat luând în considerare următoarele elemente:
•

Valoarea actualizată a investițiilor;

•

Valoarea actualizată a veniturilor nete, care cuprinde:
o

Valoarea actualizată a veniturilor din tarife;

o

Valoarea actualizată a veniturilor din valorificarea subproduselor
(reciclabile și compost);

o

Valoarea actualizată a costurilor de operare,

o

Valoarea actualizată a valorii reziduale.

Calculul deficitului de finanțare este prezentat în tabelul următor:
Indicator
Valoarea actualizată netă a investițiilor
Valoarea actualizată netă a veniturilor

Valoare (euro)
78.152.069
9.119.424

nete
Deficitul de finanțare (euro)
Rata deficitului de finanțare - FG (%)
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Deficitul de finanțare este calculat global, la nivelul SMID, prin aplicarea principiul
solidarității la nivelu întregului județ. Acest deficit de finanțare de 88,33% arată că,
pentru a menține nivelul tarifelor la un nivel de suportabilitate de 1,8% din venitul
mediu disponibil al gospodăriilor cu venit scăzut, SMID Galați ar puteea să finanțeze
doar 12% din programul de investiții pe termen lung, restul de 88% ar trebui asigurat
dintr-o sursă de finanțare nerambursabilă, cum ar fi un grant sau o subvenție.
Indicatorul de macro-suportabilitate a fost calculat considerând următoarele
elemente:
•

Valoarea actualizată a veniturilor, care incude:
o

Valoarea actualizată a veniturilor din tarife;

o

Valoarea actualizată a veniturilor din valorificare subproduse
(reciclabile, compost);

•

Valoarea actualizată a costurilor, care include:
o

Valoarea actualizată a costurilor de operare și întreținere;

o

Valoarea actualizată a valorii reziduale;

o

Valoarea actualizată a învestițiilor.

Calculul deficitului de finanțare este prezentat în tabelul următor:
Indicator
Valoarea actualizată netă a costurilor

Valoare (euro)
135.081.045

totale
Valoarea actualizată netă a veniturilor

66.111.087

total
Indicele de macro-suportabilitate (%)

48,94%

Indicatorul de macro-suportabilitate arată că veniturile SMID Galați vor reuși să
acopere doar aprox 49% din costuile totale ale sistemului. Ele vor reuși să acopere
integral costurile de operare și întreținere, ănsă, pentru a asigura o dezvoltare
durabilă, este nevoie ca o parte din investițiile din programul pe termen lung să fie
finanțate prin subvenții sau granturi .

Capacitatea de plată a populației în județul Galați
Capacitatea de plată a populației județului Galați a fost determinată pe baza proiecției
populației, așa cum a fost prezentat în secțiunea 4.2.3.
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8.5

Considerând un nivel de suportabilitate de 1,8% din venitul mediu disponibil al
gospodăriei din decila 1 de venit și indicatorul de generare, s-a determinat valoarea
maximă a facturii lunare suportabile pentru populație. Aceasta a fost comparată cu
costul total lunar, determinând, astfel, capacitatea de plată a populației din județul
Galați.
Capacitatea de plată a populației și suportabilitatea tarifelor propuse este prezentată
în tabelul următor.

Tabel 8-1: Capacitate de plată populație județ Galați și suportabilitate tarif propus
Element

2019

2020

2021

2022

2023

86,38

98,48

112,69

113,63

tarif propus - euro

98,29

109,11

112,69

factura cu tva euro

5,67

6,30

6,50

26,42

29,32

1.549
1,71%

Total O&M de acoperit
din tarif (euro/tona)

factura cu tva lei
venit disponibil
(in termeni reali)
% suportabilitate

8.6

2025

2030

2035

2040

2047

116,47

113,67

119,27

121,44

142,86

156,43

113,63

116,47

118,22

129,79

132,50

163,75

163,75

6,55

6,72

,82

7,48

7,63

9,41

9,40

30,28

30,52

31,28

31,74

34,81

35,53

43,82

43,78

1.588

1.629

1.670

1.707

1.763

1.934

1.974

2.591

3.027

1,85%

1,86%

1,83%

1,83%

1,80%

1,80%

1,80%

1,69%

1,45%

Concluzii
Analiza prezentată a condus la următoarele concluzii:
•

Strategia de tarifare ține cont de limitarea în ceea ce privește 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 acoperă, în prima etapă
costurile de operare și întreținere. Astfel, pentru perioada 2019 – 2024 s-a
determinat un tarif care să acopere costurile de operare și întreținere și care
reprezintă 1,86% din venitul mediu disponibil al familiilor cu venituri reduse;
tariful ajunge să acopere costul total mediu actualizat (DPC) în anul 2040;

•

În aceste condiții, pentru a fi sustenabil, proiectul are nevoie de o finanțare

9

PLAN DE INVESTITII PRIORITARE

9.1

Prioritizarea investițiilor
Măsurile aferente programului de investiții pe termen lung propuse a se realiza pentru
sistemul de gestionare a deșeurilor în județul Galați asigură îndeplinirea obiectivelor
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nerambursabilă, deficitul de finanțare estimat fiind de 88,33%.

și țintelor legale stabilite de legislația națională precum și a prevederilor Planului
Național de Generare a Deșeurilor întocmit pentru perioada 2018-2025.
De asemenea, la dimensionarea componentelor sistemului s-a ținut cont de
prevederile pachetului economiei circulare și anume de modificările aduse Directivei
cadru privind deșeurile (Directiva 2008/98/CE modificată de Directiva 851/2018),
Directiva privind depozitarea deșeurilor (Directiva 1999/31/CE modificată de
Directiva 850/2018) și Directiva privind deșeurile de ambalaje (Directiva 94/62/CE
modificată de Directiva 852/2018).
Spre deosebire de legislația națională care prevede obiective și ținte cu termene până
în anul 2020 și de PNGD care prevede obiective cu termen până în 2025, pachetul
economiei circulare stabilește obiective și ținte pentru un orizon mai larg până în anul
2040. Programul de investiții pe teren lung asigură atingerea țintelor de reciclare de
55% și 60% din anii 2030 și 2035 precum reducerea cantității de deșeuri municipale
depozitate la 10% din total generat până în anul 2040.
Prin urmare, investițiile aferente sistemului de gestionare a deșeurilor au fost
prioritizate în funcție de perioada de implementare a măsurilor și în funcție de sursa
de finanțare:
•

•

Grupa 1: Investiții necesare a se realiza în perioada 2018-2022 pentru a
asigura îndeplinirea obiectivelor și a prevederilor legale. Aceste investiții sunt
împărțite în două categorii în funcția de sursa de finanțatre:
o

Grupa 1.1
investiții
Infrastructură Mare și

finanțate

prin

Programul

Operațional

o

Grupa 1.2 investiții finanțate de către operatorii de salurbizare

Grupa 2: Investiții necesare a se realiza pe termen mediu (pentru atingerea

obiectivelor și țintelor după anul 2027) și reinvestiții, finanțate de către operatorii
de salurbizare.

În tabelul umător este prezentată lista de investiții pe termen lung cu evidențierea
investițiilor prioritare și a anului de implementare.
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Tabel 9-1: Lista de investiții și investiții prioritare
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Investiții

Investiții prioritare necesare a se realiza
pe termen scurt
Finanțare POIM,
(Grupa 1.1)

Finanțare operator
salurbizare,
(Grupa 1.1)

Investiții
necesare a se
realiza
pe
termen lung

An
implementare

Colectare și transport deșeuri în amestec
Recipieți colectare

X (rural, Tg. Bujor
și Berești)

Autocompactoare

2021
X (rural, Tg. Bujor
și Berești)

2021

Colectare și transport deșeuri reciclabile
Recipieți colectare

X (rural, Tg. Bujor,
Berești,
Galați
suplimentare)

X (Tecuci)

2021/2019

Autocompactoare

X (rural, Tg. Bujor,
Berești,
Galați
suplimentare)

X (Tecuci)

2021/2019

Colectare și transport biodeșeuri
Recipienți colectare

X

2027

Autocompactoare

X

2027

Colectare și transport deșeuri voluminoase
Recipieți colectare

X (intreg judetul)

2021

Echipamente
transport

X (intreg judetul)

2021

Colectare și transport deșeuri menajere periculoase
Mașini specializate

X (intreg judetul)

2021

Centre stocare temporară deșeuri voluminoase și menajere periculoase
Centre
stocară
temporară

X (rural, Tg. Bujor
și Berești)

X (Tecuci)

2021

Stații de transfer
Galați

X

2023

Tecuci

X

2021

Tg. Bujor

X

2021

Stații sortare
Galați

X (extindere)

Tecuci

x

Valea Mărului

x

2027
2019
2021

Stații de compostare
Galați

existentă

Tecuci și Tg. Bujor

X

2021

Instalație TMB cu
digestie anaerobă

x

2023

x

2021

Depozitare
Depozit
Mărului

Valea
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Tratare deșeuri reziduale și biodeșeuri

Investiții

Investiții prioritare necesare a se realiza
pe termen scurt
Finanțare POIM,
(Grupa 1.1)

Inchidere
depozit
neconform Tecuci

Finanțare operator
salurbizare,
(Grupa 1.1)

Investiții
necesare a se
realiza
pe
termen lung

x

An
implementare

2021

Pe langa aceste investitii se adaugă și costurile cu proiectarea, supervizarea,
asistență tehnică , publicitate și cheltuieli neprevăzute. De asemena, investițiilor
prezentate în tabelul 11-1 se adaugă și reinvestirile.

Lista măsurilor de investiții prioritare
În tabelul următor sunt prezentate investițiile prioritare, finanțate fie prin POIM
(Grupa 1.1) cât și investițiile a căror finanțare intră în responsabilitatea operatorilor
de salubrizare (Grupa 1.2).
Investițiile POIM sunt de asemenea împărțite în două categorii, respectiv investiții
eligibile în conformitate cu prevederile ghidului POIM și investiții neeligibile și care
vor fi suportate de către CJ Galați.

Tabel 9-2: Lista de investiții prioritare
Descriere măsură

Investitii finantate prin
POIM (Grupa 1) - euro
Cost eligibil
POIM

Cost neeligibil
POIM

Investiții
finanțate de
operator,
(Grupa 2) euro

An
implementare

Colectare și transport deșeuri în amestec
Recipieți colectare

1.677.436

Autocompactoare

122.371

2021/existent

1.546.060

2021/existent

Colectare și transport deșeuri reciclabile

Recipieți colectare

Autocompactoare

2.483.348

2.644.140

335.049

2021/2019/
existent
Galați
(parțial)

309.641

2021/2019/
existent
Galați
(parțial)

Colectare și transport deșeuri voluminoase
Recipieți colectare

45.093
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9.2

Descriere măsură

Investitii finantate prin
POIM (Grupa 1) - euro
Cost eligibil
POIM

Cost neeligibil
POIM

Echipamente transport

Investiții
finanțate de
operator,
(Grupa 2) euro

An
implementare

394.000

2021

435.400

2021

Colectare și transport deșeuri menajere periculoase
Mașini specializate

Centre stocare temporară deșeuri voluminoase și menajere periculoase
Centre stocară temporară
(sumele se regasesc la ST
Tg. Bujor si Tecuci)

2021/
existent
(Galați)

Stații de transfer
Galați

1.477.376

2023

Tecuci

1.443.797

2021

Tg. Bujor

1.528.559

2021

Stații sortare
Galați

existentă

Tecuci

existentă
(2019)

Valea Mărului

1.707.365

2021

Stații de compostare
Galați

existentă

Tg. Bujor

existenta
(2021)

Tecuci

2.165.695

2021

Tratare deșeuri în amestec și biodeșeuri
Instalație TMB cu digestie
anaerobă

32.880.810

500.000

2023

Depozitare
Existent.
Pana in anul
2023

Depozit Valea Mărului

13.300.836

2021

Inchidere
depozit
neconform Tecuci

3.869.928

Proiectare

2.363.613

2022

Supervizare

1.648.133

2023

Asistență
tehnică
–
pregătire și management

3.365.516

2023
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Depozit Tirighina

Descriere măsură

Investitii finantate prin
POIM (Grupa 1) - euro
Cost eligibil
POIM

Cost neeligibil
POIM

Investiții
finanțate de
operator,
(Grupa 2) euro

An
implementare

proiect, inclusiv taxe si
contribuții legale
Publicitate
Diverse și neprevăzute

PLAN DE
PLANULUI

ACTIUNE

2023

2.373.466

2023

PENTRU

IMPLEMENTAREA

MASTER

Planul de acțiune pentru MASTER PLANUL SMID este prezentat în tabelul următor:
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10

429.461
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Activitate

Tabel 102-10-1: Plan de acțiune
Stadiu actual

Măsuri propuse

Respnsabil

CJ

Termen de
finalizare

- nu este cazul

Perioada de pregatire a proiectului POIM (2017-martie 2019)
- nu este cazul

CJ

Constituire ADI

- nu este cazul

A fost înființată Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară
ADI ECOSERV
- nu este cazul

Înființare UIP

A fost înființată Unitatea de
Implementare a Proiectului
în cadrul CJ Galați

AT CS 1, CJ

UAT-uri, ADI, CJ

UAT-uri, ADI, CJ

UAT-uri, ADI, CJ

25 Mai

Documentul de Poziție este
în curs de elaborare

30 noiembrie 2018

30 ianuarie 2019

30 decembrie 2018

UAT-uri, ADI, CJ

Aprobarea și semnarea
Documentului de Poziție

Elaborarea
primei
versiuni
a
Documentului de Poziţie
Revizuirea Documentului de Poziție
conform observațiilor primite
Finalizarea Documentului de Poziție
Aprobarea Documentului de Poziție prin
emiterea de HCL de catre fiecare
membru a ADIS
Semnarea Documentului de Poziție de
către fiecare membru a ADI

18 Iunie 2018
30 noiembrie 2018

Finalizat

Stabilirea duratei
contractelor de
salubrizare existente

Semnarea unor acte adiționale la
contractele de salubrizare existente, în
scopul de a include o clauză de încetare
a contractului la data atribuirii de către
ADI ECOSERV a noului contract de
delegare în cadrul proiectului SMID,
atât în cazul UAT-urilor care au
contracte care vor înceta după anul
2020 (Tecuci), cât și în cazul UAT-urilor
a căror durată va expira în curând (Tg.
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Măsuri propuse

Decembrie 2018/
Martie 2019

CE

AT CS 1, CJ

Respnsabil

Iunie 2019

CJ Galați

Stadiu actual

Înaintarea AF (inclusiv SF, CBA, Raport
Instituțional, EIA, etc.) către AM POIM

Aprilie 2019

AT CS 1

Activitate

Aprobarea AF pentru proiect

Decembrie 2018

CJ Galați

Termen de
finalizare

Aplicația
de
Finanțare
împreună
cu
toate
documentele suport sunt în
curs de finalizare

Derularea procedurii
contractului.

Iulie 2019

CJ Galați

Bujor,
Băneasa,
Cerțești,
Corni,
Priponești, Rediu, Suhurlui, Umbrărești,
Vânători)
Aplicatia de finantare

- Documentația de Atribuire
a fost elaborată, în prezent
fiind în derulare procedura
de atribuire a contractului

Februarie 2019

atribuirea

Elaborarea documentației
și atribuirea contractului
de lucrari CL 1 Valea
Mărului
-

Elaborarea DA în conformitate cu
prevedrile
legale
și
necesitățile
beneficiarului;
Derularea procedurii și atribuirea
contractului.

și

Elaborarea documentației
și atribuirea contractului
de lucrari CL 2 Închidere
depozit Tecuci
-

CJ Galați

AT CS 1

Iunie 2019

Iulie 2018

Elaborarea DA în conformitate cu
prevedrile
legale
și
necesitățile
beneficiarului;
Derularea procedurii și atribuirea
contractului.

Elaborarea documentației
și atribuirea contractului
de lucrari CL 3 drumuri
acces TMB si Depozit
Valea Marului

atribuirea

conformitate cu
și
necesitățile

și

CJ Galați

- Documentația de Atribuire
este în curs de revizuire

Derularea procedurii
contractului.

Aprilie 2019

Elaborarea DA în
prevedrile
legale
beneficiarului;

Elaborarea documentației
și atribuirea contractului
de servicii pentru
asistență tehnică pentru
managementul
proiectului și
supervizarea lucrărilor de
construcții
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Activitate
Elaborarea documentației
și atribuirea contractului
de furnizare CF 1 echipamente colectare și
transport deșeuri
Elaborarea documentației
pentru atribuirea
contractului PEO Proiectare-Executie
Operare instalații:
TMB+ST Galați, ST și SC
Tecuci, ST și SC Tg.
Bujor

Stadiu actual

Măsuri propuse

Respnsabil

AT CS 1

Termen de
finalizare

Octombrie 2019

AT CS 1

-

Iulie 2020

AT CS 1

Elaborarea DA în conformitate cu
prevedrile
legale
și
necesitățile
beneficiarului;
Derularea procedurii și atribuirea
contractului.

Iulie 2019

-

conformitate cu
și
necesitățile

Elaborarea DA în
prevedrile
legale
beneficiarului;

ATMP, CJ, ADI

ATMP, CJ, ADI

Iunie 2020

Decembrie 2020

Ianuarie 2020

atribuirea

-

Derularea procedurii
contractului.

și

-

Stabilirea celei mai optime soluții cu
privire la modalitatea de atribuire a
contractului de delegare, pe baza
rezultatelor analizei efectuate în cadrul
Studiului de Oportunitate;
Elaborarea DA în conformitate cu soluția
adoptată și cu prevederile legale;
Derularea procedurii și atribuirea
contractului.

AT distinctă pe
perioada derulării
procedurii, CJ, ADI

-

Stabilirea celei mai optime soluții cu
privire la modalitatea de atribuire a
contractului de delegare, pe baza

Perioada de implementare a proiectului (2019-2023)
Derularea procedurii de
atribuire a contractului
PEO
Elaborarea documentației
și atribuirea contractului
de delegare a gestiunii
serviciului de colectare și
transport a deșeurilor
municipale si de operare
a statiilor de transfer si
compostare de la Tecuci
si Tg. Bujor
Elaborarea documentației
și atribuirea contractului
de delegare a gestiunii
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Activitate
serviciului de operare a
depozitului conform și a
Stației de Sortare Valea
Mărului

Realizarea campaniei de
informare
și
conștientizare
a
populației
Întărirea
capacității
instituționale a ADI

Perioada de operare

și

contract
transport

Delegare
contract
operare instalații Valea
Mărului
Delegare
colectare
deșeuri

rezultatelor analizei efectuate în cadrul
Studiului de Oportunitate;
Elaborarea DA în conformitate cu soluția
adoptată și cu prevederile legale;
Derularea procedurii și atribuirea
contractului.

pe toată perioada
de implementare a
proiectului

Octombrie 2019
Decembrie 2020

ADI, CJ

ATMP, CJ, ADI

Respnsabil

-

Realizarea campaniilor de informare și
conștientizare a populației cu privire la
importanța
colectării
selective
a
deșeurilor, pe baza Strategiei de
informare și conștientizare a publicului.

Permanent

ADI

Măsuri propuse

-

Întărirea capacității instituționale a ADI
prin intermediul sesiunilor de instructaj
desfășurate în cadrul contractului de
ATMP și prin participarea la alte
workshop - uri / conferințe organizate
la nivel național / regional / județean.

Decembrie 2018

Operator
Mărului

Stadiu actual

-

Angajarea
de personal
suplimentar pentru
a
asigura
capacitatea necesară de a monitoriza
contractele de delegare.

Începând cu:
Ianuarie 2021

Termen de
finalizare

-

Operare Depozit conform și Stație e
Sortare Valea Mărului

Începând cu:
Ianuarie 2021

Operator C&T &
ST și SC Tecuci, ST
și SC Tg. Bujor

Valea

-

Colectare
și
Transport
deșeuri
municipale, jud. Galați & ST și SC
Tecuci, ST și SC Tg. Bujor
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Activitate
Contract PEO instalații

-

Stadiu actual

Măsuri propuse
Operare instalații: TMB+ST Galați

Președinte de ședință,
Onuț Valeriu Atanasiu
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Termen de
finalizare

Începând cu:
Ianuarie 2023

Respnsabil

Operator Instalații
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APM

Agenţia de Protecţia a Mediului
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Aplicaţie Finanţare
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Deşeuri din construcţii şi demolări
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Gaze cu efect de seră
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Evaluarea impactului asupra mediului
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ST
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REZUMAT

Scopul Master Planului
Master Planul s-a elaborat în cadrul contractului de Asistență Tehnică pentru pregătirea
Aplicației de Finanțate în vederea accesării fondurilor POIM pentru proiectul ”Sistem de
management integrat al deșeurilor în județul Galați”.
Master Planul a fost elaborat pe baza metodologiei pusa la dispozitie de catre Ministerul
Mediului și acoperă o perioadă de planificare de 30 ani (2018 – 2047). Din punct de vedere
geografic, Master Planul acoperă întreg județul Galați, atât mediul urban, cât și mediul
rural.
La elaborarea Master Planului s-a ținut seama de toate elementele de planificare din
domeniul gestionarii deseurilor existente in prezent la nivel national și județean
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
legislația națională și europeană și pachetul economiei circulare. Din planul de investitii
pe termen lung este selectat programul de investitii prioritar care urmeaza fi finantat prin
POIM.

Situația existentă
Judeţul Galați, este situat în estul României și face parte din Regiunea de Dezvoltare SudEst (împreună cu județele Vrancea, Buzău, Brăila, Constanța și Tulcea). Cu o suprafață de
4.466 km2, reprezentând 1,9% din suprafaţa României, se înscrie în aria judeţelor
pericarpatice, dunărene, fiind situat relativ aproape de Marea Neagră.
Adiministrativ, județul curpinde 65 de unități administrativ teritoriale din care 2 municipii
(Galați și Tecuci), 2 orașe (Tg. Bujor și Berești) și 61 de comune.
La recensământul din 2011 populația stabilă a județului Galați era de 536.167 persoane,
din care 56,2% locuitori in mediul urban și 43,8% în mediul rural.
Conform datelor furnizate de la APM Galați pe baza chestionarelor statistice MUN, în anul
2017 s-a colectat o cantitate totală de circa 127.800 tone din care circa 103.000 tone
deșeuri menajere, circa 18.200 tone deșeuri similare, circa 3.100 tone deșeuri din parcuri
și grădini, 600 tone deșeuri din piețe și 2.900 deșeuri stradale. Pe lângă cantitățile
colectate de către operatorii de salubrizare, o cantitate de circa 4.000 tone a fost predată
de populație direct către centrele de reciclare.
anul

2017,

nu

întreaga

cantitate

de

deșeuri

municipale

generată

a

fost

raportată/colectată în principal ca urmare a închiderii depozitului neconform de deșeuri de
la Tecuci în iulie 2017. Asfel, conform estimărilor, o cantitate de circa 18.700 tone deșeuri
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În

menajere și similare generate în mediul rural nu au intrat în sistem ceea ce corespunde
unei rate de conectare la serviciile de salurbrizare de 50%.
Compoziția deșeurilor menajere și similare la nivel județean s-a determinat având în
vedere compoziția realizată pentru Municipiul Galați de către ECOSAL. Pentru compoziția
deșeurilor din piețe, din parcuri și grădini și stradale au fost considerate valorile din PNGD.

Material

Judeţ Galaţi (estimare
2014)

Biodeşeuri

65,6

Hârtie şi carton

10,9

Sticlă

3,9

Metale

0,8

Plastic

9,2

Textile

2,5

Lemn

2,2

Voluminoase

0,9

Altele

4,0

TOTAL

100

Colectarea deșeurilor se realizează realizează fie de operatori economici privaţi pe baza
unui contract de concesiune/delegare încheiat între operator şi Primărie fie de către
structuri (direcţii, servicii etc) din cadrul primăriilor. În conformitate cu datele primite de
la autorităţile locale, există 63 de localităţi care sunt deservite de servicii de salubrizare.
Pentru 45 dintre acestea serviciile de salubrizare sunt furnizate de către operatori privaţi,
2 localități sunt deservite de operatori cu capital integral public si 16 localitati sunt
deservite de către o structură specializată din cadrul administraţiei publice locale
Colectarea se realizează preponderent în amestec, sistemul de colectare separată a
deșeurilor reciclabile fiind implementat doar în Municipiul Galați. Din intreaga cantitate de
deșeuri municipale generate, 7 % au fost colectate separat în anul 2018.

•

Instalații pentru tratarea deșeurilor:2 statii sortare și 2 compostare și

•

Instalații pentru eliminarea deșeurilor: 2 depozite de deșeuri
nepericuloase.

Instalațiile de deșeuri sunt fie investiții realizate prin fonduri europene (programele ISPA
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Infrastructura pentru tratarea deșeurilor în județul Galați cuprinde:

și Phare) fie investiții realizate prin sursele proprii ale autorităților publice locale.
În tabelul de mai jos sunt prezentate instalațiile de deșeuri existente în județ la nivelul
anului 2018.
Tabel 0-1: Instalaţii de deșeuri existente în judeţ Galaţi în anul 2018
Denumire instalație
Staţie

sortare

Anul
Galaţi

punerii

în

funcţiune

proiectată

Sursa
finantare

2012

6.000 t/an un

ISPA

(investiţie ISPA)

Capacitate

schimb

Două puncte verzi pentru
stocarea
deșeurilor
voluminoase,
menajere
periculoase, DEEE și deșeuri
din construcții și demolări

2012

-

ISPA

Staţie

Tecuci

Nu este în operare

-

Phare

Galati

2012

10.000 t/an

ISPA

2013

1.000 t/an

Phare

sortare

de

(investiţie Phare CES)
Staţie

compostare

(investiţie ISPA)
Staţie

de

compostare

Tg.

Bujor (investitie Phare CES)

Staţia

nu

funcţionează

mai
din

2014
Depozit
conform
deșeuri
nepericuloase Tirigina (prima
celulă)

2011

920.000
(celula 1)

Depozit neconform pentru
deșeuri nepericuloase Tecuci

1950- iulie 2017

Nu este cazul

m3

ISPA

Primăria
Tecuci

Sursa: APM Galaţi, Aplicaţiile de Finanţare ale proiectelor

În anul 2017, din totalul deșeurilor municipale colectate de către operatorii de salubrizare
cea mai mare parte a fost depozitată (93% din total) în timp ce diferența este reprezentată
de deșeuri reciclabile și biodeșeuri din parcuri și grădini colectate separat în vederea
valorificării materiale.

Nivelul actual al tarifelor/taxelor
Nivelul taxelor pentru finanțarea serviciului de salubrizare diferă, în anul 2018, de la 3
lei/apartament/lună la 6 lei/persoană/lună. Tariful diferă în funcție de operator, respectiv
tariful pentru colectarea și trasportul deșeurilor diferă de la 2200 lei fără TVA pe cursă la
87,56 lei/tonă sau 47,96 lei/m3. Tariful pentru depozitare a fost de 60,75 lei/tonă, fără
Tirighina, respectiv de 68,55 lei/tonă, fără TVA pentru depozitul Rosiești, județul Vaslui.
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TVA, în anul 2017 și de 68,75 lei/tonă, fără TVA, în anul 2018, pentru depozitul de la

Din aceste informații colectate pe baza chestionarelor, a rezultat un preț mediu
de 344,33 lei/tonă, fără TVA și fără a lua în considerare contribuția la economia
circulară.
Proiecții socio-economice
Proiecțiile socio-economice au fost realizate pe baza publicațiilor Comisiei Naționale de
Prognoză

-

Prognoza

in

profil

teritorial

Prognoza_2018_2022_varianta_intermediara_de_vara_2018,

mai
iulie

2018

2018
ca

și
și

a

publicațiilor INS Coordonate_ale_nivelului_de_trai_in_romania pentru anii 2016 și 2017.
Conform acestor publicații, indicatorii macroeconomici, atât la nivel naţional, cât şi
regional şi la nivelul judetului Galati au avut o evolutie ascendentă. Totuși, indicatorii la
nivelul județului Galați au o evoluție inferioară trendului național și, relativ, atipică, fiind
influențați de evoluția industriei din zonă.
În perioada de analiză, conform publicațiilor amintite, PIB-ul judetului Galați crește ceva
mai rapid decat PIB-ul Regiunii Sud-Est, dar mai lent decât cel național. Se estimează că
acest ritm se va menține aproximativ constant, astfel incât va ajunge și chiar va depăși
ritmul de creștere la nivel național.De altfel, judetul Galați este al doilea cel mai dezvoltat
economic judet al regiunii, dupa judetul Constanța. Cu toate acestea, rata somajului
inregistrat este cu mult mai mai mare decat nivelul regional, păstrând aceasta tendință
pe perioada analizată. Creșterea reală a câștigului salarial se păstrează mai mică decât
creșterea la nivel regional, respectiv național. În anul 2021 se estimează că va avea
aceleași valori cu creșterea reală a salariului net de la nivel regional.
Pentru analiza financiară, pentru perioada 2022 – 2047, neavând la dispoziție alte
informații oficiale, au fost luate în calcul următoarele ipoteze din Anexa 1 a HG 677/2017:
•

cresterea PIB in termini reali, fata de anul anterior, va fi de 3,5% 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 un curs de schimb stabil
de 4,50 lei/euro.

În ceea ce priveste prognozele socio-economice pe termen lung la nivel judeţean,
consultantul considera o evoluţie similara a indicatorilor socio-economici cu cea de la nivel
naţional.
Proiecția deșeurilor municipale pentru perioada de planificare (2018-2047) reprezintă
baza de calcul pentru estimarea capacităţilor viitoarelor obiective necesar a fi realizate în
cadrul sistemului integrat de gestionare al deşeurilor. Proiecția deșeurilor menajere s-a
estimat pe baza evoluției populației, a ratei de conectare și a evoluției indicatorului de
deșeurilor menajere generate. Valoarea ponderii s-a estimat diferențiat pentru localitățile
urbane și mediul rural.

Master Plan Sistem de Management Integrat al deseurilor în județul Galați

Pagina 12

generare deșeuri menajere. Deșeurile similare s-au estimat ca pondere din totalul

Deșeurile din piețe, deșeurile din parcuri și grădini și deșeurile din piețe au fost estimate
în anul 2018 dat fiind că înafara Municipiului Galați, restul localităților urbane nu furnizat
date distincte pentru aceste categorii de deșeuri din deșeurile muncipale, acestea fiind
raportate în amestec cu deșeurile menajere și similare. Conform prevederilor PNGD
evoluția acestora este de așteptat să rămână constantă pe perioada planificării.
JUDET GALATI

2018

2022

2027

2030

2035

2040

2047

Deseuri menajere

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
generate
si
colectate

143 291

148 096

147 572

147 259

146 739

146 222

145 502

Deseuri generate
si necolectate sau
neraportate

4 525

0

0

0

0

0

0

Deseuri
reciclabile
generate in M.
Galati si predate
direct colectorilor

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Total
deșeuri
municipale
generate dar care
nu intra in sistem

8 525

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

TOTAL deseuri
municipale
generate

151.816

152.096

151.572

151259

150739

150222

149502

295

296

296

296

296

296

295

Indicator
generare,
kg/loc/an

europene precum și a prevederilor pachetului economiei circulare, sunt prezentate în
tabelul de mai jos.
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Obiectivele stabilite pentru județul Galați, bazate pe prevederile legislației naționale și

Nr.
Crt.

Obiectiv

Ținta

Toată populația judeţului, atât din
mediul urban cât și din mediul rural, este
conectată la serviciu de salubrizare

Grad de acoperire cu serviciu de salubrizare și
rata capturare deșeuri reziduale este de 100%

Obiective tehnice
1

2

Creșterea gradului de pregătire pentru
reutilizare și reciclare prin aplicarea
ierarhiei de gestionare a deșeurilor

Termen: 2021
•

•

50% din cantitatea
de deşeuri din hârtie, metal, plastic, sticlă
și lemn din deșeurile menajere și
deșeurile similare, inclusiv din servicii
publice
Termen: 2021
50% din cantitatea totală de deșeuri
municipale generate
Termen: 2027

•

•

55% din cantitatea totală de deșeuri
municipale generate
Termen: 2030
60% din cantitatea totală de deșeuri
municipale generate

Termen: 2035
3

Reducerea cantității depozitate
deșeuri biodegradabile municipale

de

La 35% din cantitatea totală,
gravimetric, produsă în anul 1995

exprimată

Termen: 2023
4

Interzicerea la depozitare a deșeurilor
municipale colectate separat

Termen: permanent

5

Depozitarea numai a deșeurilor supuse
în prealabil unor operații de tratare

Depozitarea
deşeurilor
municipale
este
permisă numai dacă acestea sunt supuse în
prealabil unor operaţii de tratare fezabile
tehnic

6

Depozitarea deșeurilor numai în depozite
conforme

Termen: începând cu iulie 2017

61

Depozitarea a maxim 10% din deșeurile
municipale

Termen:2040

7

Colectarea
separată
corespunzătoare
a
periculoase menajere

Termen:

și

tratarea
deșeurilor

2021
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Termen: 2023

Nr.
Crt.
8

9

Obiectiv

Ținta

Colectarea separată, pregatirea pentru
reutilizare sau, dupa caz, tratarea
corespunzătoare deșeurilor voluminoase

Termen:

Încurajarea utilizării în agricultură a
materialelor rezultate de la tratarea
biodeșeurilor

Termen: permanent

2021

Obiective instituționale și organizaționale
10

Creșterea capacității instituționale a
autorităților locale și asociațiilor de
dezvoltare intercomunitară

Termen: 2019

Obiective financiare și investiționale
11

Analiza posibilității existenței unui
mecanism unic de plată a serviciului de
salubrizare

Termen: 2018

În vederea stabilirii alternativei tehnice cea mai fezabila din punct de vedere tehnic,
economic și al protecției mediuui au fost analizate si evaluate mai multe optiuni tehnice
pentru fiecare componenta a sistemului de gestionare a deseurilor (colectare, transport/
transfer, sortare, tratare, eliminare). Pe baza optiunilor tehnice au fost stabilite două

•

Alternativa 1 presupune realizarea unei instalații de tratare mecanico-biologică cu
digestie anaerobă cu o capacitate de 120.000 t/an care va trata atât deșeuri
municipale colectate în amestec (inclusiv reziduurile de la stațiile de
sortare/compostare) cât și biodeșuri menajere, similare și din piețe colectate
separat (acestea vor fi introduse direct în treapta biologică a instalației TMB). De
asemenea treapta mecanică a instalației TMB este prevăzută cu o stație de sortre
automată cu ajutorul căreia se vor recupera circa 7% deșeuri reciclabile (în vederea
valorificării materiale) din totalul deșeurilor în amestec tratate. Această cantitate
contribuie, pe langă cantitățile de deșeuri reciclabile colectate separat și tratate în
stațiile de sortare, la îndeplinirea țintelor de reciclare. Tratarea deșeurilor în
instalație TMB (atât a deșeurilor municipale în amestec cât și a deșeurilor reziduale
de la stațiile de sortare și de compostare) va duce atât la stabilizarea biologică a
deșeurilor (în proporție de 70%) cât și la reducerea semnificativă a cantității
depozitate asigurând astfel îndeplinirea obiectivelor și țintelor prevăzute pentru
județul Galați.

•

Alternativa 2 presupune realizarea unei instalații de incinerare cu recuperare de
energie cu o capacitate de 120.000 t/an care va trata deșeuri municipale colectate
în amestec și reziduurile de la stațiile de sortare și compostare. Spre deosebire de
alternativa 1, din instalația de reciclare se vor recupera doar deșeurile de metal
(circa 1% din total deseuri tratate în instalație) ceea ce explică ratele de capturare
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alternative privind sistemul de management integrat al deseurilor:

a deșeurilor reciclabile mai mari în cazul acestei alternative, pentru a asigura
îndeplinirea țintelor de reciclare. De asemenea, spre deosebire de alternativa 1,
pentru tratarea biodeșeurilor colectate separat este necesară construirea unei
instalații de digestie anaerobă cu o capacitate de circa 40.000 t/an. Tratarea
deșeurilor în instalație de incinerare va duce atât la stabilizarea biologică a
deșeurilor (în proporție de 95%) cât și la reducerea semnificativă a cantității
depozitate asigurând astfel îndeplinirea obiectivelor și țintelor prevăzute pentru
județul Galați.

Colectare
separată

Alternativa 1

Alternativa 2

Rate de capturare deșeuri
reciclabile: 60% în 2021, 70%
în 2027 până la sfârșitul
perioadei

Rate
de
capturare
deșeuri
reciclabile: 60% în 2021, 7075% în 2027 și 80% în 2030 și
85% începând cu 2035

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

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

Rate de capturare biodeșeuri
similare: 55% în 2027, 60%
începând cu 2030
Rate de capturare biodeșeuri
din piețe: 70% în 2027, 75% în
2031 și 80% începând cu anul
2035
Rate de captuare biodeșeuri din
parcuri
și
grădini:
100%
începând cu 2021
Rate de capturare deșeuri
voluminose
și
menajere
periculoase: 90% începând cu
anul 2021

Rate de capturare biodeșeuri din
piețe: 60/70% în 2027, 75% în
2035 și 80% începând cu anul
2035
Rate de captuare biodeșeuri din
parcuri
și
grădini:
100%
începând cu 2021
Rate
de
capturare
deșeuri
voluminose
și
menajere
periculoase: 90% începând cu
anul 2021

Stație de transfer la Galați,
37.000 t/an (investiție nouă)

Stație de transfer la Galați,
32.000 t/an, (investiție nouă)

Stație de transfer Tecuci,
23.000 t/an (investiție nouă)

Stație de transfer Tecuci, 23.000
t/an (investiție nouă)

Stație de transfer Tg. Bujor,
10.000 t/an (investiție nouă)

Stație de transfer Tg. Bujor,
10.000 t/an (investiție nouă)
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Transfer

Rate de capturare biodeșeuri
similare: 60% în 2027, 75%
începând cu 2030
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Tratare
deșeuri
reciclabile

Tratare
biodeșeuri
din parcuri și
grădini

Alternativa 1

Alternativa 2

Stație de sortare Galați, 6.000
t/an/1
schimb
(investiție
existentă)

Stație de sortare Galați, 6.000
t/an/1
schimb
(investiție
existentă)

Stație de sortare Tecuci, 3.000
t/an (investiție existentă)

Stație de sortare Tecuci, 3.000
t/an (investiție existentă)

Stație de sortare Valea Mărului,
6.000 t/an/schimb (investiție
nouă

Stație de sortare Valea Mărului,
6.000 t/an/schimb (investiție
nouă

Stație de compostare Galați,
capacitate
10.000
t/an(existentă)

Stație de compostare Galați,
capacitate
10.000
t/an(existentă)

Stație de compostare Tg. Bujor,
capacitate
1.000
t/an
(existentă)

Stație de compostare Tg. Bujor,
capacitate 1.000 t/an (existentă)

Stație de compostare Tecuci,
capacitate 700 t/an (investiție
nouă)

Stație de compostare Tecuci,
capacitate 700 t/an (investiție
nouă)

Tratare
biodeșeuri
menajere,
similare
și
din piețe

Nu sunt necesare investiții.
Biodeșeurile vor fi tratate în
treapta biologică a instalației
TMB prevăzută cu digestie
anaerobă d

Instalație de digestie anaerbă,
capacitate 40.000 t/an (investiție
nouă)

Tratare
deșeuri
reziduale

Instalație TMB la Galați cu
digestie anaerobă, capacitate
120.000 t/an (investiție nouă)

Incinerator cu recuperare de
energie la Galați, capacitate
120.000 t/an (investiție nouă)

Depozitare

Depozit conform la Valea
Mărului, capacitate 1 mil m3
(investiție nouă)

Depozit
conform
la
Valea
Mărului, capacitate 1 mil m3
(investiție nouă)

Evaluarea celor 2 alternative s-a realizat pe baza unui sistem multi-criterial, folosind
următoare seturi de criterii : criterii tehnice, criterii financiare, criterii de mediu și criterii

privind schimbările climatice.

Rezultatele evaluării sunt centralizate în tabelu de mai jos.
Alternativa 1

Alternativa 2

Riscul de piaţa

Justificare
Punctaj

ridicat

scăzut

0

2
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Criterii tehnice

Alternativa 1
Flexibilitatea
tehnologica

Justificare
Punctaj

Folosirea
capacitate
maxima
instalatiilor

la

Justificare

a
Punctaj

Alternativa 2

ridicat

scăzut

2

0

Instalația MBT va
funcționa la 93% din
capacitatea în 2035

Instalația de incineare va
functiona la 50% în anul
2035

2

0

2

1

41,76

48,23

2

1

122,00

131,69

2

1

163,75

179,92

0

2

Pentru
functionarea
instalației
TMB
este
necesar un debit mare
de apă. Din proces
rezultă apă uzată

Pentru
functionarea
instalației
NU
este
necesară apa. Din proces
rezultă apă uzată însă în
cantitate
mai
mică
comparativ cu alt. 1

2

1

Criterii economice
Costuri unitare
dinamice
investiție

Punctaj

Costuri unitare
dinamice
neteoperare

Punctaj

Costuri unitare
dinamice
totale

Punctaj

Justificare

Justificare

Justificare

Criterii de mediu
Apa

Punctaj
Justificare

Aer

Punctaj
Justificare

Sol

Punctaj
Justificare

Biodiversitate/
Natura 2000

Punctaj
Justificare

Emisii reduse

Emisii mai mari comparativ
cu Alternativa 1

1
Ocupare teren

1
Ocupare teren

2

1

Impact redus

Potențial impact cauzat de
emisiile de la incinerare

-56.512 t CO2e în 2023
-66.727 t CO2e în 2027

-25.927 t CO2e în 2023
-39.907 t CO2e în 2027

Schimbări climatice
Justificare
Punctaj
Rezistența
schimbările
climatice

la

Justificare

Punctaj
PUNCTAJ TOTAL

2

0

În cazul ambelor alternative amplasamentele sunt
identice. Sunt propuse și integrate măsuri de
adaptare în ceea ce privește riscul la disponibilitatea
apei, inundații, incendii și cutremure
2

2

19

12
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GES

Rezultatul analizei de alternative arată că punctajul cel mai mare îl are alternativa 1,
care va fi cea propusă spre a fi implementată.

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

Planul de investiții pe termen lung, stabilit în baza Alternativei 1, include investiții pentru:
atingerea țintelor de reciclare de 50% din anii 2021 și 2025 și a țintelor de 55%
respectiv de 60% din anii 2030 și 2035 sunt propuse următoarele măsuri:
o

Creșterea ratei de capturare a deșeurilor reciclabile menajere, similare și
din piețe de la:
▪

10% în anul 2017 la 40% în anul 2019, 60% în 2021 ajungând la
70% începând cu anul 2027 – pentru Municipiul Galați,
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•

o

0% 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 la 70% începând
cu anul 2027 – pentru localitățile Tg. Bujor, Berești și mediul rural

Asigurarea unei rate de capturare a biodeșeurilor colectate separat:
▪

de la populația din mediul urban - de 53% în anul 2027, urmând să
crească până la 62% în anul 2030 și la 70% în anul 2035,

▪

din cantine și restaurante - de 55% în anul 2027 urmând să
crească până la 60% în anul 2030 și la 70% în anul 2035,

▪

din piețe - de 70% în anul 2029 urmând să crească până la 75% în
anul 2030 și la 80% în anul 2035.

▪

Din parcuri și grădini de 100% începând cu anul 2021

Asigurarea unei rate de capturare de 90% a deșeurilor voluminoase și a
deșeurilor menajere periculose începând cu anul 2021

•

Asigurarea de capacităţi suplimentare pentru tratarea deşeurilor reciclabile
colectate separat - pe lângă stațiile de sortare existente la Galați și Tecuci este
necesară realizarea unei noi stații,

•

Asigurarea de capacităţi pentru tratarea biodeşeurilor din parcuri și grădini
colectate separat – pe lângă stațiile de compostare existente de la Galați și Tg.
Bujor (care trebuie să devină operațională) este realizarea unei noi stații de
compostare,

•

Asigurarea de capacități pentru tratarea biodeșeurilor menajere, similare și din
piețe colectate separat – este necesară realizarea unei instalații de digestie
anaerobă prevăzută a fi parte componentă a noii instalații TMB

•

Asigurarea de capacități pentru tratarea deșeurilor în amestec și stabilizarea din
punct de vedere biologic a acestora înaintea depozitării - construirea unei instalaţii
pentru tratarea mecano biologică cu diegstie anaerobă pentru tratarea deşeurilor
în amestec colectate din judeţ, a reziduurilor de la stațiile de la sortare și
compostare și începând cu anul 2027 va asigura tratarea biodeşeurilor menajere,
similare și din piețe colectate separat. Trepta de tratare mecanică va cuprinde
inclusiv o stație de sortare automată care va asigura extragerea fracțiilor reciclabile
din deșeurile în amestec.

•

Asigurarea de capacități suplimentare de depozitare - Construirea unui nou depozit
zonal, care să deservească întreg județul începând cu anul 2023,

•

Închiderea depozitului de deșeuri neconform de la Tecuci

•

Construirea a 3 stații de transfer care să asigure:
o

transferul deșeurilor reziduale rezultate de la MBT la noul depozit

o

transferul deșeurilor reciclabile la noua stație de sortare
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o

▪

o

transferul deșeurilor reziduale (și a biodeșeurilor începând cu anul 2027) la
instalația MBT

•

Asistență tehnică și supervizarea lucrărilor de construire,

•

Publicitate,

•

Chestuieli neprevăzute.

Valoarea totală a investițiilor pentru întreaga perioadă de planificare este de 101,694
milioane euro, fără TVA.
În anul 2023 costurile de operare și întreținere se estimează a se ridica la 19,85 milioane
euro. Costurile de operare și întreținere sunt, în medie, de 21,670 milioane euro pe
an.

Lista investițiilor prioritare
Descriere măsură

Investitii finantate prin POIM
(Grupa 1) - euro
Cost eligibil
POIM

Cost neeligibil
POIM

Investiții
finanțate de
operator, (Grupa
2) - euro

An
implementare

122.371

2021/existent

1.546.060

2021/existent

Colectare și transport deșeuri în amestec
Recipieți colectare

1.677.436

Autocompactoare
Colectare și transport deșeuri reciclabile
Recipieți colectare

2.483.348

335.049

2021/2019/
existent Galați
(parțial)

Autocompactoare

2.644.140

309.641

2021/2019/
existent Galați
(parțial)

45.093

2021

394.000

2021

435.400

2021

Colectare și transport deșeuri voluminoase
Recipieți colectare
Echipamente transport
Colectare și transport deșeuri menajere periculoase
Mașini specializate

Centre stocare temporară deșeuri voluminoase și menajere periculoase
Centre stocară temporară
(sumele se regasesc la ST
Tg. Bujor si Tecuci)

2021/ existent
(Galați)

Galați

1.477.376

2023

Tecuci

1.443.797

2021

Tg. Bujor

1.528.559

2021
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Stații de transfer

Descriere măsură

Investitii finantate prin POIM
(Grupa 1) - euro
Cost eligibil
POIM

Cost neeligibil
POIM

Investiții
finanțate de
operator, (Grupa
2) - euro

An
implementare

Stații sortare
Galați

existentă

Tecuci

existentă
(2019)

Valea Mărului

1.707.365

2021

Stații de compostare
Galați

existentă

Tg. Bujor

existenta
(2021)

Tecuci

2.165.695

2021

Tratare deșeuri în amestec și biodeșeuri
Instalație TMB cu digestie
anaerobă

32.880.810

500.000

2023

Depozitare
Existent. Pana
in anul 2023

Depozit Tirighina
Depozit Valea Mărului
Inchidere
neconform Tecuci

depozit

13.300.836
3.869.928

2021
2021

Proiectare

2.363.613

2022

Supervizare

1.648.133

2023

Asistență
tehnică
–
pregătire și management
proiect, inclusiv taxe si
contribuții legale

3.365.516

2023

429.461

2023

2.373.466

2023

Publicitate
Diverse și neprevăzute

Analiza economico-financiară
Analiza economică și financiară este realizată pe baza următoarelor documente:
Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu a Proiectelor de Investiții pentru perioada
2014-2020;
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•

•

Regulamentului UE 2015/207 al Comisiei din 20 ianuarie 2013 – Anexa III
Metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu;

•

Hotărârea 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 prezentată analiza financiară a investiţiei ce va fi inclusa în Master
Plan, analiza ce ia în considerare toate elementele relevante:
•

prognoza populației;

•

prognoza fluxurilor de deșeuri;

•

estimarea necesarului de investiri și reinvestiri;

•

prognoza costurilor de operare și întreținere;

•

prognoza veniturilor din valorificare subproduse.

Indicatorii determinați și utilizați în acesată analiză sunt: valoarea netă actualizată și
costul unitar actualizat (DPC). Valoarea netă actualizată (VAN) și Costul unitar actualizat
(DPC) au fost calculate separat pentru investiție și 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 și luând în considerare limitarea suportabilităţii, vor fi calculate nivelele
fezabile de tarif și vor fi estimate resursele financiare astfel generate.
Rezultatele analizei sunt prezentate în tabelul următor:
Valoare (EUR)

VAN investiție

104.330.667

VAN costuri O&M

349.532.356

VAN costuri de O&M nete

304.812.715

VAN total

409.143.382

DPC investiție

41,76

DPC costuri O&M

139,90

DPC costuri de O&M nete

122,00

DPC total

163,75
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Indicator

Analiza de suportabilitate
În secțiunea de analiză a suportabilității ne referim la suportabilitatatea autorităţilor locale
din perspectiva costurilor de investiţie și suportabilitatea consumatorilor din punctul de
vedere al costurilor operaţionale. Ideea din spatele evaluarii macro-suportabilităţii
realizată pe structura Master Plan-ului este aceea de a defini potențialul de finanţare la
nivel de judeţ pentru implementarea măsurilor de investiţii propuse.
Scopul analizei este acela de a estima contribuția potențială a diferitelor grupuri de
consumatori și de a estima investiţiile și costurile de operare ale SMID. Analiza a fost
realizată pentru grupuri diferite de consumatori (gospodării, intreprinderi, instituţii
publice) și zone (urbană, rurală), fiind bazată pe proiecţia evoluției populaţiei, pe cea a
venitului disponibil al gospodăriilor și pe proiecţia activităţii economice din sectoarele de
construcţie, comerţ, industrie și servicii la nivelul ariei de acoperire a Master Planului.
În determinarea suportabilității măsurilor propuse au fost utilizate date din surse oficiale,
de la Institutul național de Statistică și Comisia Națională de Prognoză. Acolo unde nu au
ptut fi găsite date oficiale la nivel județean, acestea au fost estimate pe baza datelor
disponibile la nivel național si regional.
În plus față de elementele și ipotezele folosite la analiza financiară, în acest capitol s-a
determinat nivelul veniturilor din tarifele viitoare, luând în considerare un prag de
suportabilitate de 1,8% din venitul mediu disponibil al gospodăriilor cu venituri reduse
(decila 1 de venit).
Indicatorii calculați pentru a ilustra capacitatea SMID de a genera venituri care să fie
folosite la finanțarea sau co-finanțarea programului de investiții pe termen lung sunt
următorii:
•

deficitul de finanțare (Funding Gap – FG);

•

indicatorul de macro-suportabilitate.

Deficitul de finanțare este calculat global, la nivelul SMID, prin aplicarea principiul
solidarității la nivelu întregului județ. Acest deficit de finanțare

de 88,33% arată că,

pentru a menține nivelul tarifelor la un nivel de suportabilitate de 1,8% din venitul mediu
disponibil al gospodăriilor cu venit scăzut, SMID Galați ar puteea să finanțeze doar 12%
din programul de investiții pe termen lung, restul de 88% ar trebui asigurat dintr-o sursă
de finanțare nerambursabilă, cum ar fi un grant sau o subvenție.
Indicatorul de macro-suportabilitate arată că veniturile SMID Galați vor reuși să acopere
doar aprox 49% din costuile totale ale sistemului. Ele vor reuși să acopere integral
costurile de operare și întreținere, însă, pentru a asigura o dezvoltare durabilă, este nevoie
ca o parte din investițiile din programul pe termen lung să fie finanțate prin subvenții sau

A fost analizată capacitatea de plată a populației județului Galați. Strategia de tarifare
ține cont de limitarea în ceea ce privește suportabilitatea tarifului. A fost propus un tarif
maxim suportabil plecând de la un procent de 1,8% din venitul mediu disponibil al unei
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granturi.

familii din decila 1 de venit (familie cu venituri reduse). Acest tarif, astfel determinat, nu
acoperă, în prima etapă costurile de operare și întreținere. Astfel, pentru perioada 2019
– 2024 s-a determinat un tarif care să acopere costurile de operare și întreținere și care
reprezintă 1,86% din venitul mediu disponibil al familiilor cu venituri reduse; tariful ajunge
să acopere costul total mediu actualizat (DPC) în anul 2040;
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În aceste condiții, pentru a fi sustenabil, proiectul are nevoie de o finanțare nerambursabilă,
deficitul de finanțare estimat fiind de 88,33%.
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CADRUL GENERAL

1.1

Contextul realizării proiectului
Aplicaţia de Finanţare pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor
municipale în judeţul Galaţi” (SMID Galaţi) a fost elaborată şi înaintată AM POS Mediu în
anul 2013 în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile disponibile prin programul
POS Mediu. Din motive instituţionale, legate de terenul aferent viitoarei staţii de tratare
mecano-biologică, aplicaţia nu a putut fi finalizată în termenul maxim prevăzut de
perioada de implementare a programului POS Mediu.
Prin urmare, având în vedere faptul că judeţul Galaţi nu a beneficiat de finanţare POS
precum şi ţinând cont de:
•

Prevederile Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM) – Axa Prioritară 3
Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al
resurselor, include obiectul specific ”Reducerea numărului depozitelor neconforme
și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România”,

•

Noile prevederi legislative în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor în speciale în
ceea ce priveşte ţintele de reciclare şi gestionarea deşeurilor municipale,

•

Publicarea Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor 2014-2025 în care sunt
specificate investiţiile necesar a se realiza la nivelul fiecărui judeţ, inclusiv pentru
judeţul Galaţi, pentru a asigura îndeplinirea prevederilor legislative pentru perioada
2018-2025,

•

Deficienţele sistemului actual de gestionare a deşeurilor în judeţul Galaţi.

Consiliul Judeţean Galaţi a demarat activitatea de revizuire a Aplicaţiei de Finanţare pentru
proiect în vederea obţinerii unei finanţări prin programul POIM.

Scop şi obiective
Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al
resurselor, prin prioritatea de investiții 6i - Investiții în sectorul deșeurilor, pentru a
îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de
investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe și Obiectivul Specific
(OS) 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire
pentru reciclare a deşeurilor în România vizează promovarea investițiilor în sectorul de
deșeuri în vederea conformării cu prevederile acquis-ului european şi a angajamentelor
asumate prin sectorul de mediu.
În ceea ce priveşte judeţul Galați, la proiectarea sistemului integrat de management al
deşeurilor au fost luate în considerare prevederile legale specifice, precum şi documentele
de planificare existente la nivel naţional şi judeţean. Noul sistem integrat va furniza servicii
mai bune şi va contribui la îmbunătăţirea calităţii mediului şi a sănătăţii populaţiei. În plus,
costurile aferente funcţionării întregului sistem integrat de management al deşeurilor
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1.2

trebuie să fie suportabile pentru populaţia judeţului atât din mediul urban cât şi din cel
rural.
Obiectivele privind gestionarea deșeurilor municipale în judeţul Galaţi s-au stabilit pe baza
următoarelor considerente:
• Prevederilor legislative europene și naționale în vigoare;
• Prevederilor Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor 2014-2025;
• Prevederilor Pachetului Economiei Circulare, publicat de către Comisia Europeana
în decembrie 20151;
• Principalelor probleme identificate în gestionarea actuală a deşeurilor municipale;
• Termenului de implementare a prezentului proiect.
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Principalele obiective în domeniul gestionării deşeurilor la nivelul judeţului Galați sunt
următoarele:
• Conectarea populației la servicii de salubrizare, atât în mediul urban cât și în mediul
rural, în proprție de 100%;
• Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei
de gestionare a deșeurilor;
• Reducerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile municipale;
• Interzicerea la depozitare a deșeurilor municipale colectate separat;
• Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare;
• Depozitarea deșeurilor numai în depozite conforme;
• Colectarea separată și tratarea corespunzătoare a deșeurilor periculoase
menajere;
• Colectarea separată, pregătirea pentru reutilizare sau, după caz, tratarea
corespunzătoare a deșeurilor voluminoase;
• Încurajarea utilizării în agricultură a materialelor rezultate de la tratarea
biodeșeurilor (compostare);
• Creșterea capacității instituționale a autorităților locale și a asociațiatiei de
dezvoltare intercomunitară din domeniul deșeurilor;
• Analizarea posibilității existenței unui mecanism unic de plată a serviciului de
salubrizare;
• Utilizarea sumelor colectate în urma aplicării instrumentelor economice din
domeniul deșeurilor exclusiv pentru proiecte în domeniul deșeurilor.

1

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm, accesată în martie 2017
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Părți implicate în proiect
Principalele entități implicate în implementarea proiectului ”Sistem de Management
Integrat al Deșeurilor în Județul Galați” sunt:
•

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ECOSERV înfiinţată în anul 2011, fiind
înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 31/21.02.2012. În prezent
toate unitățile administrative-teritoriale din județul Galați fac parte din ADI
ECOSERV.

•

Consiliul Judeţean Galaţi beneficiarul direct al investiţiilor şi membru ADI,

•

Unitatea de Implementare a Proiectului înființată în baza Hotărârii Consiliului
Județean nr. 41/04.02.2013 facând parte din Serviciul licitații, monitorizare a
serviciilor comunitare de utilitate publică și unitate de implementare proiecte si
modificata prin HCL
HCJ.........

Atribuţiile celor trei entităţi implicate în implementarea proiectului de gestionarea
deşeurilor sunt prezentate succint în Secţiunea 11 a Studiului de Fezabilitate iar informaţii
detaliate de regăsesc în în Volumul IV.1 Raport Instituţional a Aplicaţiei de Finanţare.

De asemenea, în implementarea proiectului sunt implicate:
•

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură
Mare (AM POIM) organizată ca structură în subordinea Ministerului Fondurilor
Europene. AM POIM are numeroase atribuții, dintre care amintim:
o

elaborează ghidurile solicitantului, în vederea selectării operaţiunilor din
cadrul programului operaţional gestionat;

o

asigură monitorizarea implementării POIM;

o

asigură monitorizarea implementării proiectelor finanţate în cadrul POIM;

o

verifică îndeplinirea condiţiilor pentru plata prefinanţării către beneficiari,
autorizează şi efectuează plata acesteia, după caz, şi, ulterior, asigură
recuperarea prefinanţării;

o

elaborează şi încheie contracte de finanţare cu beneficiarii proiectelor
aprobate, prin care se asigură de respectarea condiţiilor specifice referitoare
la implementarea proiectului, în conformitate cu regulamentele UE
aplicabile şi cu legislaţia naţională în vigoare;

o

autorizează cheltuielile declarate de către beneficiar, efectuează, după caz,
plăţile către beneficiar, în urma verificărilor efectuate în conformitate cu
prevederile regulamentelor CE și UE, şi elaborează şi transmite autorităţii
de certificare declaraţii de cheltuieli;
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Autoritatea de management şi ANAP cooperează continuu în vederea identificării
riscurilor de încălcare a prevederilor legale în materia achiziţiilor publice şi în
vederea elaborării de instrucţiuni şi recomandări pentru o mai bună îndrumare a
autorităţilor

contractante

care

beneficiază

de

finanţare

din

instrumentele

structurale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
•

JASPERS este un parteneriat de asistență tehnică cu Comisia Europenaă. Acesta
oferă consultanță independentă țărilor beneficiare pentru a le ajuta să pregătească
proiecte majore de înaltă calitate, care urmează să fie cofinanțate din două fonduri
structurale și din investiții ale UE.

Agenția pentru Protecția Mediului Galați este responsbilă cu emiterea Acordului de
Mediu prin care vor fi stabilite condițiile și, după caz, măsurile pentru protecția mediului,
care trebuie respectate în cadrul acestui proiect.

Structura Master Planului
Structura Master Planului corespunde etapelor din procesul de planificare si include
urmatoarele capitole:
Capitolul 1 Introducere – prezentarea cadrului general al proiectului, a obiectivelor şi a
modului de abordare;
Capitolul 2 Analiza situatiei existente – acest capitol cuprinde informatii privind
situatia socio-economica a judetului, sistemul existent de gestionare a deşeurilor in judet,
tarife şi costuri privind gestionarea deseurilor, precum şi descrierea proiectelor existente
in judeţ privind gestionarea deseurilor;
Capitolul 3 Proiecţia – sunt prezentate informații privind proiectia socio-economică,
proiecția privind generarea deşeurilor municipale, a compozitiei, precum şi proiecția
privind generarea principalelor fluxuri de deşeuri pentru întreaga perioada de planificare;
Capitolul 4 Obiective şi tinte nationale şi judetene – sunt prezentate principalele
obiective şi tinte prevazute de documentele de planificare din sectorul gestionarii
deşeurilor existente la nivel national precum şi obiectivele şi tintele stabilite pentru judetul
Galați;
Capitolul 5 Analiza optiunilor – sunt prezentate şi analizate principalele tehnici
existente pentru colectarea, transportul, tratarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor
municipale şi este stabilita alternativa propusa pentru judet;
Capitolul 6 Planul de investiţii 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 din punct de vedere
institutional;
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Capitolul 7 Analiza economico-financiara – va prezenta in detaliu costurile
investitionale, de operare si intretinere, precum si veniturile;
Capitolul 8 Analiza suportabilitaţii – 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 judeţului, in sectorul gestionarii deseurilor,
nivelul de detaliu al Master Planului este optimizat şi corelat in funcţie de acest scop, intro maniera clara şi simpla.
In anexe sunt prezentate harţi, precum şi date detaliate atat in ceea ce priveşte situaţia
existenta, cat şi proiecţia anuala pentru intreaga perioada de planificare.

2.1

SITUAȚIA EXISTENTĂ
Aria Master Planului
Judeţul Galați, este situat în estul României, la confluenţa Prutului cu Dunărea,
învecinânduse în partea de nord cu judeţul Vaslui şi judeţul Vrancea, spre sud cu judeţul
Brăila şi judeţul Tulcea, la est cu Republica Moldova iar la vest cu judeţul Vrancea.

Zona MP
Figura
2-1:Împărţirea
teritorial
administrativă a României pe judeţe

Așezare: Județul Galati face parte din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est (împreună cu
județele Vrancea, Buzău, Brăila, Constanța și Tulcea).
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2

Relieful: Zona de dealuri joase, câmpie și luncă a Prutului, a Siretului și a Dunării.

Figura
Galaţi

2-2:

Harta

judeţului

Administrativ
Judeţul Galaţi, cu o suprafaţã de 4.466 km 2, reprezentând 1,9% din suprafaţa României,
se înscrie în aria judeţelor pericarpatice, dunărene, fiind situat relativ aproape de Marea
Neagră.
Judeţul Galaţi cuprinde 65 de unităţi administrativ teritoriale din care:
2 municipii: Galati and Tecuci,

•

2 oraşe: Tg. Bujor and Beresti,

•

61 comune şi 180 sate.

Condiții climatice
Dat fiind faptul că județul Galați reprezintă o poartă spre nord-est și spre sud-vest, el se
găsește sub influența maselor de aer continental estice și mai putin sudice, lipsind aproape
cu totul influența aerului vestic care este oprit de paravanul munților Carpați.
Temperatura medie anuală, calculată pe o perioadă de 70 de ani, este de 10 grade C.
Temperatura medie în timpul verii este de 21,3 grade C. În timpul iernii, deasupra
județului Galați vin din nord și nord-est mase de aer rece care produc scăderi de
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•

temperatură care oscilează între 0,2 grade C -3 grade C. Temperatura medie lunară este
mai scăzută în ianuarie când are valori de -3 grade C -4 grade C. Temperatura medie a
lunii iulie este de 21,7 grade C. Cea mai mare temperatură înregistrată a fost atinsă în
august 1904 când termometrele arătau 39,4 grade Celsius, iar minima a fost atinsă 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.
Repartiția anuală a precipitațiilor este neuniformă, cele mai mari cantități de apă cad în
anotimpul de vară, sub formă de averse.
Vântul predominant este Crivățul, care reprezintă 29% din frecvența anuală a vânturilor.
Al doilea vânt predominant este Austrul, cel din sud, cu o frecvență de 16%, bate mai
mult vara și este destul de uscat. Pe teritoriul județului mai bate un vânt mai puțin
cunoscut care aduce ploi și se numește Băltărețul. Mai puțin cunoscut este Coșava. Clima,
așa cum rezultă din cele prezentate, este temperat-continentală.

Date climatice pentru Galați, Romania (1961–1990)
Luna

Ian

Feb

Mar

Apr

Mai

Iun

Iul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Anu

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

4.0

10.8

16.6

20.2

22.0

21.4

17.2

11.1

5.3

0.2

10,5

Minima medie

−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

−26.5

(−19,

−17.2

−5.2

−0.1

3.8

7.3

6.2

−1.5

−6.8

−17.

−20.

−28

4

7

al
Maxima medie
°C

°C
Minima istorică
°C

5)

Precipitații 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

10.4

7.0

40,7

5

6

5

6

7

8

6

5

4

4

5

5

66

77.0

87.2

142.0

193.7

255.0

286.9

306.3

296.

233.

187.1

86.0

64.7

2.21

9

7

(4.09
Nr. de zile cu
precipitații (≥ 1.0
mm)
Ore însorite

6,5
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Peisaj și topografie
Judeţul Galaţi este situat în exteriorul arcului carpatic şi ocupă zona de întrepătrundere a
marginilor provinciilor fizico-geografice est-europeană, sud-europeană şi în parte, centraleuropeană, ceea ce se reflectă atât în condiţiile climaterice, în învelişul vegetal şi de soluri,
cât şi în structura geologică. Relieful oferă o privelişte cu înălţimi domolite, cuprinse între
310 m în nord şi 5—10 m la sud şi se caracterizează prin aria de contact între dealurile
cele mai sudice ale Podişului Moldovei, Câmpia Românǎ şi Podişul Dobrogean. La nivelul
judeţului Galaţi nu se întâlnesc formaţiuni muntoase.

Figura
2-3:
Principalele
unităţi
de relief din spaţiul
hidrografic Prut –
Bârlad (Sursa PMB
Apa Prut-Barlad)

Zona studiată
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Teritoriul judeţului Galaţi în sine prezintă un relief tabular cu o fragmentare mai accentuată
în nord şi mai slabă în sud, distingându-se după altitudine, poziţie şi particularităţi de
relief, cinci unităţi geomorfologice: Podişul Covurluiului, Câmpia Tecuciului, Câmpia
Covurluiului, Lunca Siretului Inferior şi Lunca Prutului de Jos.

Geologie-hidrologie
Formaţiunile geologice vechi sunt prea puţin importante din punct de vedere al resurselor
minerale. Au fost identificate şi se exploatează hidrocarburi - ţiţei şi gaze naturale în zonele
Schela - Independenţa, Munteni - Berheci şi Brateş. Formaţiunile geologice tinere şi în
special cuaternare, constituite din argile comune, nisipuri, pietrişuri - exploatate la Galaţi,
Tecuci, Braniştea şi din albia minoră a râului Prut, au deosebită importanţã pentru
industria materialelor de construcţii.
În judeţul Galaţi sunt întâlnite soluri cernoziomice ciocolatiu şi castaniu cu profil normal
sau cernoziomuri degradate, cu profil de la moderat până la puternic erodat, soluri
coluviale sau aluviale de pantă şi de vale, precum şi regosoluri şi psamoregosoluri.
În partea de sud a câmpiei Covurluiului se întâlneşte cernoziomul carbonatic format în
partea cea mai uscată a stepei pe pajişti xerofile cu graminee. Acest subtip de cernoziom
mai este cunoscut sub numele de cernoziom castaniu deschis sau cernoziom ciocolatiu
carbonatat. În podişul Covurlui ca şi în câmpia Covurluiului apare pe depozitele loessoide
cernoziomul levigat. Un alt subtip de cernoziom este cel freatic - umed sau cernoziomul
de fâneaţă, care se formează pe reliefuri joase.
Regimul hidric al acestor soluri este favorabil culturii viţei de vie pentru că are un sistem
de rădăcini radiculare profunde, cu ajutorul cărora poate folosi apa din stratul acvifer.
Solurile cenuşii de pădure şi brune cenuşii se întâlnesc în partea ele est a zonei nisipoase
Hanu Conachi - Tecuci şi pe alocuri, în comunele Bălăbăneşti şi Nărteşti, din nordul
judeţului, unde umiditatea este mai bogată. Vegetaţia specifică acestor soluri este pădurea
de stejar, de tei, frasin şi carpen. Solurile brune cenuşii sunt favorabile pentru cultura
plantelor tehnice, cerealelor, pomilor fructiferi şi viţei de vie. In ceea ce priveşte
legumicultura, lunca Siretului şi a Prutului prezintă condiţii favorabile, datorită solurilor
aluvionare.
Tipurile de sol caracteristice judeţului Galaţi sunt următoarele:
Nr crt

Tipuri de sol

Suprafata (ha)

Procentual(%)

1

Protisoluri

78654,97

21,48

2

Cernisoluri

260778,76

71,23

3

Hidrisoluri

7756,10

2,12
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Nr crt

Tipuri de sol

Suprafata (ha)

Procentual(%)

4

Luvisoluri

148,38

0,04

5

Antrisoluri

18769,81

5,12

6

Salsodisoluri

3,00

0,001

7

Total

366111,02

100

Sursa: Oficiul Judeţean pentru Studii pedologice şi Agrochimice Galaţi (RAPORT JUDETEAN PRIVIND
STAREA MEDIULUI - GALAŢI 2017)

Zona
studiată

Figura 2-4: Harta geologica a Romaniei

Din studiile existente în cadrul Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice Galați, rezultă
că terenurile cu cele mai bune clase de calitate sunt situate în Câmpia Covurluiului și
Câmpia Tecuciului, în zona colinară solurile sunt mai slabe din punct de vedere calitativ
fiind influențate de procese geomorfologice actuale reprezentate de diverse forme de
eroziune și alunecări. Pe anumite suprafețe din lunci, solurile sunt depunctate ca urmare
a inundațiilor, prezenței texturilor contrastante, de procese de hidromorfism și salinizare.
Sursa: Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Galaţi (RAPORT JUDETEAN PRIVIND
STAREA MEDIULUI - 2017 Galati)
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Astfel, majoritatea tipurilor de sol au roca mamă pe loess, mai puţin pe argile şi marne.
Textura variază de la o grupă de sol la alta. La cele mai multe predomină textura nisipoasă
şi mai puţin argiloasă. De asemenea, structura se schimbă de la un orizont la altul, lipsind
cu totul la nisipurile consolidate din zona comunelor Barcea, Umbrăreşti, Drăgăneşti,
Munteni şi Matca.

Modul de utilizare a terenului în spaţiul hidrografic Prut – Bârlad este influenţat atât de
condiţiile fizico-geografice, cât şi de factorii antropici.

Zona
studiată

Hidrografie și hidrogeologie
Judeţul Galaţi se află poziţionat la confluența dintre fluviul Dunărea, râurile Prut și Siret,
care fac parte din bazine hidrografice diferite. Ca urmare, calitatea apei este monitorizată
de Administraţia bazinală de apă Prut-Bârlad Iaşi, Administraţia bazinală de apă SiretBacău și Administraţia bazinală de apă Dobrogea Litoral Constanța. (sursa: RAPORT
JUDETEAN PRIVIND STAREA MEDIULUI - GALAŢI 2017)
Ape de suprafata
Apele de suprafaţă ale judeţului Galaţi sunt reprezentate de râuri şi lacuri, în principal
fluviul Dunărea, râul Prut, Siret, Barlad.
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Zona
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Figura 2-5: Districtul Hidrografic al Fluviului Dunărea - Resursele de apă ale judeţului
Galaţi
(sursa: PLANUL DE MANAGEMENT ACTUALIZAT AL FLUVIULUI DUNĂREA, DELTEI DUNĂRII, SPAȚIULUI
HIDROGRAFIC DOBROGEA ȘI APELOR COSTIERE)

Lacuri
Principalele lacuri din judetul Galati sunt reprezentate de:
Lacul Brateş Legătura dintre lacul Brateş şi râul Prut se face prin Valea Ghimia. Cuveta
lacustră este împărţită de pintenul de la Şiviţa în două bazine: Brateşul de sus şi Brateşul
de jos. Este exploatat piscicol, astăzi mai are 2.120 ha, din cele 7.800 ha. Amenajarea
lacului a început în anul 1948 prin construirea unui dig principal spre Prut şi a unui dig de
centură. Incinta îndiguită a Brateşului de sus este drenată de un canal cu funcţiune de
desecare, orientat pe fosta vale a pârâului Chineja care deversează apele printr-un
stăvilar, în luciul de apă existent astăzi.
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Cea mai mare din bălţile naturale din Lunca Prutului este Maţa - Rădeanu, în nord, cu o
suprafaţă de 605 ha. Pe măsură ce cursul râului coboară spre vărsarea în Dunăre, pe o
distanţă de vreo 60 km se găsesc Balta Pochina (75 ha), Balta Sovârca (223 ha), Balta
Maicăş (43 ha), Lacul Vlădeşti (324 ha), Lacul Brăneşti (23 ha) şi Balta Vlăşcuţa (49 ha).
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Figura 2-6: Tipologia lacurilor
(sursa: Planul național de management actualizat aferent porțiunii din bazinul hidrografic
internațional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României)

Apele subterane
Apele subterane ale judeţului Galaţi sunt asigurate de apele freatice în apele de adâncime,
în cadrul celor trei bazine hidrografice ce se întâlnesc pe teritoriul judeţului Galaţi: Dunăre,
Prut şi Bârlad.
Apele subterane din bazinul hidrografic al râului Prut – Bârlad sunt cantonate în depozite
porospermeabile de vârstă cuaternară şi terţiară dispuse peste formaţiuni mai vechi
cretacice, siluriene şi chiar presiluriene, situate la diverse adâncimi, care datorită
condiţiilor climatice şi de strat au în general debite reduse şi conţinut ridicat de săruri.
(sursa: RAPORT JUDETEAN PRIVIND STAREA MEDIULUI GALAŢI 2017)

Pe teritoriul ABA Prut - Bârlad au fost identificate, delimitate şi descrise un număr de 7
corpuri de apă subterană (Bretotean et al. 2006), dintre care un corp de apă subterană
este transfrontalier cu Republica Moldova (Bretotean et al. 2006).
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Delimitarea corpurile de apă subterană atribuite Administraţiei Bazinale de Apă Prut Bârlad

Zona studiată, după cum este evidenţiat în figura de mai jos, aparţine celor trei copuri de
apa subterana si anume:
•
•
•

ROPR03 Lunca râului Bârlad
ROPR04 Câmpia Tecuciului
ROPR06 Câmpia Covurlui

Zona
studiată

Figura 2-7: Delimitarea corpurile de apă subterană atribuite Administraţiei Bazinale de
Apă Prut – Bârlad (sursa: PMB – Prut-Barlad)

Arii naturale protejate
Pentru asigurarea măsurilor speciale de protecţie şi conservare „in situ” a bunurilor
patrimoniului natural a fost instituit un regim diferenţiat de protecţie, conservare şi
utilizare, potrivit următoarelor categorii de arii naturale protejate:
a)

de interes naţional, desemnate pe baza criteriilor IUCN, cu câteva excepții fiind

integral incluse în rețeaua Natura 2000, din care în judeţul Galaţi:
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•

17 rezervaţii naturale;

•

1 parc natural.

b) de interes comunitar sau situri Natura 2000: situri de importanţă comunitară, arii
speciale de conservare, arii de protecţie specială avifaunistică, desemnate conform
obligaţiilor ce decurg din Tratatul de Aderare, şi anume:
•

5 de arii de protecţie specială avifaunistică, ce ocupă 12,85% din suprafaţa
judeţului Galaţi;

•

14 de situri de importanţă comunitară, ce ocupă 4,97% din suprafaţa judeţului
Galaţi.

Suprafaţa totală la nivelul judeţului Galaţi ocupată de ariile naturale de interes naţional
este de 110,52 km2.

Figura 2-8: Reţeaua de arii
naturale

protejate

de

la
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nivelul judeţului Galaţi
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Riscuri naturale

Judeţul Galati este supus următoarelor categorii de potenţiali factori de risc natural, cu
consecinţe însemnate pentru populaţie2:
•

inundaţii;

•

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 şi 11-14 octombrie ca urmare a precipitaţiilor abundente, scurgerilor de ape pluviale,
revărsare râuri

Siret, Suhu, Zeletin şi refulare canalizări. Au fost afectate 3 localităţi

urbane, respectiv Tecuci, Bereşti, 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 obţinute de la gestionarii fondurilor forestiere de pe teritoriul judeţului Galaţi,
in anul 2017 nu a fost afectata de incendii suprafaţa forestieră.

Tabel 2-1: Suprafaţa forestieră afectată de incendii in judetul Bacau
Factor de afectare a

Suprafata afectata (ha)

pădurilor
Incendii

2012

2013

2014

2015

2016

2017

22

8

2

38

5

0

Sursa: RAPORT JUDETEAN PRIVIND STAREA MEDIULUI GALAŢI 2017

Sursa: Planul de analiză şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul judeţului Galati, aprobat prin
Hotărârea CJ Galati nr. 277 din 27.03..2013
2
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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 încadrează în zona de intensitate seismică 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
Căi de acces
Principalele căi de acces în judeţul Galaţi sunt:
•

Rutiere - DN24(E581) Marasesti (VN) - Tecuci - Barlad (VS), DN25 Tecuci
- Galati; DN26 Galati - Murgeni (VS); DN2B Galati - Braila Buzau; Feroviare -Galati - Beresti - Barlad (VS); Tecuci - Marasesti;
Tecuci - Faurei (IL);

•

Aeroport-județul Galați nu este deservit de aeroport;

•

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

•

Puncte vamale la frontiera cu Bulgaria: Giurgiulesti, Oancea

Transporturi 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.

•

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

•

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

Transporturi feroviare
Judetul Galati pentru executarea transporturilor feroviare dispune de 288 km linii de cale
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Drumuri importante sunt:

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.

Transporturile 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.

Transport aerian
Județul Galați nu dispune de aeroport.

Telecomunicații

În cadrul judeţului Galaţi, Municipiul Galaţi reprezintă un important nod în reţeaua
naţionalǎ şi internaţionalǎ de telecomunicaţii, având de asemenea un rol regional în
reţeaua de telecomunicaţii din fibre optice. Municipiile şi oraşele judeţului sunt conectate
prin intermediul magistralei de fibră optică, pe traseele Galaţi-Tecuci-Bârlad şi GalaţiTârgu Bujor-Bereşti. Toate localităţile judeţului beneficiază de reţea de telefonie fixă şi
au acoperire cu reţele de telefonie mobilă. Municipiul Galaţi este deservit de 5 centrale
telefonice, din care trei sunt digitale, dar şi alte localităţi, ca Tecuci, Nicoreşti sau Lieşti
beneficiază de centrale telefonice digitale.
Deasemenea toate localităţile au acces la televiziune prin cablu şi acoperire pentru
reţeaua de telefonie mobilă. Dupa liberalizarea pieţei de comunicaţii din România,
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numărul furnizorilor acestor servicii a crescut semnificativ, oferindu-se astfel alternative
concrete, mai ales în condiţiile în care, în ultimii ani, importanţa telefoniei fixe a scǎzut
simţitor ca urmare a dezvoltǎrii telefoniei mobile, în special în zonele rurale unde reţeaua
de telefonie fixă nu este foarte extinsă.
Cele mai importante companii care activează 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 lângă aceste
societăţi (cu sediul social în Galaţi), în domeniul telecomunicaţiilor îşi mai desfăşoară
activitatea, prin puncte de lucru sau agenţii, şi operatorii naţionali de telefonie fixă,
mobilă și de servicii de date, precum Telekom, RDS-RCS, UPC, ORANGE, VODAFONE.

Energia
Judeţul Galati nu face parte dintre judeţele producătoare importante de energie electrică.
În prezent, principalele surse de energie electrică aflate pe teritoriul judeţului sunt SC
Electrocentrale şi un număr de instalaţii eoliene racordate la Sistemul Energetic Naţional.
SC Electrocentrale CET Galaţi este amplasată pe platforma industrială a Combinatului
Siderurgic din Galaţi şi aparţine societăţii Termoelectrica SA. CET Galaţi asigură
alimentarea cu energie electrică şi termică a consumatorilor industriali de pe platforma
siderurgică şi a consumatorilor urbani din municipiul Galaţi. Centrala, pusă în funcţiune
în anul 1969, are o putere instalată de 535 MW şi se alimentează cu gaze naturale (peste
90% din totalul energiei primare consumate) prin reţeaua de distribuţie a SC Distrigaz
Sud SA, restul de combustibil fiind păcură, gaze de furnal preluate din procesul tehnologic
al combinatului pe platforma căruia este amplasată.
Din energia primară consumată, CET Galaţi produce circa 60% energie finală din care
circa 35% este căldură vândută sistemului de alimentare centralizată cu căldură a
consumatorilor urbani din municipiu (reţelele de transport şi distribuţie a agentului termic
prin intermediul punctelor termice), 25% este electricitate vândută Sistemului Energetic
Naţional, iar restul reprezintă pierderi tehnologice.
Jumătate din energia electrică produsă de CET Galaţi în anul 2008 a fost produsă în
cogenerare şi a fost vândută pe piaţa de energie electrică fiind livrată în SEN astfel:
•

Energie electrică produsă: 843454 MWh

•

Energie electrică vândută : 731163 MWh

În prezent, pe teritoriul judeţului Galaţi, sunt în curs de racordare la reţelele electrice un
număr de instalaţii eoliene cu o putere totală de circa 720 MW, repartizate astfel:
•

Staţia Smârdan 400/110 kV - 345 MW

•

Staţia Vânători 110/20kV

•

Folteşti 110/20kV

•

Bujoru 110/20kV

- 84,65 MW

- 10,8 MW
- 14 MW
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•

Bereşti 20 kV

- 31 MW Staţia

•

Lieşti 110/20kV

•

CHE Movileni

•

Tecuci Est 110/20kV

•

Cudalbi 110/20kV - 90 MW

- 80 MW
- 34 MW
- 30 MW

Reţele de transport a energiei electrice
Teritoriul judeţului Galaţi este străbătut de reţele de transport a energiei electrice care
aparţin SC TRANSELECTRICA SA., acestea fiind:
•

Linii electrice aeriene: LEA 400 KV - Gutinaş – Smârdan

- Isaccea – Smardan

- Smârdan - Lacu Sărat LEA 220 KV - Gutinaş – Focşani Vest – Barboşi
– Fileşti
•

- Barboşi

- Barboşi – Lacu Sărat

Staţii electrice:

- Smârdan - 400/110 kV - Barboşi - 220/110 kV - Fileşti - 220

kV/110kV
Reţelele de transport sunt în stare bună, întrucât în ultimii ani, Transelectrica a executat
lucrări de modernizare a acestora, deasemenea sunt în derulare proiecte de modernizare
şi reabilitare a staţiilor electrice Smârdan, Barboşi şi Fileşti.

Distribuţia energiei electrice
Principalele instalaţii electrice de distribuţie prin care energia electrică este preluată de la
Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Galaţi (SDEE) sunt linii electrice aeriene şi
subterane de medie şi joasă tensiune, staţii electrice şi posturi de transformare.
Pe teritoriul judeţului Galaţi nu există localităţi neelectrificate, dar în aproape toate
localităţile, inclusiv în cele două municipii şi cele două oraşe sunt necesare extinderi cu
266 km de reţele de joasă tensiune pentru mai mult de 15300 de gospodării.
Energie electrică - iluminat public
Alimentarea cu energie electrică se face din Sistemul Energetic Național prin intermediul
stațiilor de sistem Smârdan (400/220 kV) și Bărboși (220/110 kV). La barele de 110 kV
ale acestor stații se racordează 6 stații de 110 kV aferente municipiului Galați. Compania
care se ocupă cu distribuția energiei electrice în Municipiul Galați este S.C. ELECTRICA
FURNIZARE S.A. - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Galaţi.

Rețele de apă și apă uzată
În prezent, oraşul Galaţi este alimentat din două surse de apă: sursa de suprafaţă şi sursa
subterană.
Dunărea constituie sursa de apă brută de suprafață. Apa din sursa de suprafața este
tratată în cadrul Uzinei de apă nr. 2 Țiglina. Capacitatea nominală proiectată a stației
este de 800 – 1000 l/s sau 31.500.000 mc/an și a fost pusă în funcțiune în anul 1995.
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Sursa de apă brută de adâncime este reprezentată de două fronturi de captare: SalciaLiesti si Vadu-Roșca. Captarea Vadu-Roșca a fost construita în anul 1969, cu o capacitate
maximă proiectată de 1000 l/s sau 31.500.000 mc/an. In anul 1980 a fost pus în funcțiune
frontul de captare Salcia-Liești, cu o capacitate maximă proiectata de 1000 l/s sau
31.500.000 mc/an.
Retele de apa
Reţeaua de distribuţie a apei în municipiul Galați are o lungime totală de 572 km.
Aproximativ 57% din totalul retelei are o vechime de peste 30 ani, 17,6% cu vechimea
între 10 - 30 ani și doar 25,4% are o vechime de 10 ani. Conductele de apă potabilă în
municipiul Galați au fost reabilitate pe o lungime de 78,37 km. Totodată, rețeaua de apă
potabilă a fost reconfigurată prin executarea a 5,4 km de rețea și montarea/reabilitarea a
40 vane (12 noi și 28 inlocuite).
In restul județului, în zona deservită de Apa Canal SA Galați rețeaua de alimentare cu apă,
inclusiv bransamente, se întinde pe circa 871,36 km, pe teritoriul municipiului Tecuci,
orașelor Târgu Bujor și Berești, comunelor Barcea, Berești Meria, Cavadinești, Cosmești,
Ivești, Liești, Movileni, Pechea, Șendreni, Slobozia Conachi, Smârdan și 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 canalizare. Cu exceptia orasului Galati (rata de conectare de 97%) ratele de
conectare sunt foarte scazute, intre 0% si 48%. In prezent exista in judetul Galati 4 statii
de epurare.

Județul Galați va beneficia de fonduri POIM pentru modernizarea și extinderea sistemelor
de apă și apă uzată.

2.4

Date socio-economice

2.4.1

Date demografice

Mai mult, în perioada 2000-2011, populația totală a scăzut de la 22,5 milioane la 20,1
milioane. Scăderea demografică din ultimii ani a fost determinată atât de sporul natural
negativ, cât și de soldul negativ al migrației externe. Valorile negative ale sporului natural,
conjugate cu cele ale soldului migrației externe, au făcut ca populația țării să se diminueze,
în perioada 1992-2011. Structura pe vârste a populației poartă amprenta specifică unui
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Evoluția demografică recentă din România a fost puternic marcată de procesul de
transformare socială și economică datorat schimbărilor politice de la începutul anilor 1990.
Conform datelor statistice cu privire la populație, pe baza recensămintelor efectuate,
populația României a atins în anul 1992 nivelul maxim, urmând o descreștere în anii
următori.

proces de îmbătrânire demografică, marcat, în principal, de scăderea natalității, care a
determinat reducerea absolută și relativă a populației tinere și de creșterea ponderii
populației vârstnice.
Conform datelor oficiale publicate de INS, la 1 ianuarie 2017 populația rezidentă a
României a fost mai mică, respectiv 19.644.350 persoane, în scădere cu 0,59 % față de
1 ianuarie 2016. Cauza principală a acestei scăderi o reprezintă în principal migrația
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-line).
Evoluția populației județului Galați a urmat același trend descedent. La recensământul din
2011 populația stabilă a județului Galați era de 536.167 persoane. Aceasta a scăzut la
514.429 persoane în 2017 (sursa Institutul National de Statistica), adică aproximativ cu
4% fata de 2011.
Graficul următor arata evoluția populației rezidente a județului Galați în perioada 2011 –
2017.
Figura 2-9 Evolutia populației judetului Galați, perioada 2011 – 2017
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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 populaţiei este de 120,0 locuitori/km2.
Numărul de gospodării ca și numărul mediu de persoane pe gospodărie a fost calculat la
Recensământul populației din 2011 si este prezentat in tabelul următor.

Tabel 2-2: Numărul de gospodării

Jud. Galati

Numar gospodarii

Total

Urban

202.088

117.832

Nr mediu pers/
gospoarie
Rural
84.256

Total
2,63

Urban
2,46
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Cf.
recensamant
2011

Romania

7.086.384

3.915.345

3.171.049

2,66

2,53

2,83

Sursa: INS, Recensământul populației și locuințelor 2011

Pentru județul Galați, numărul mediu de persoane per gospodărie, pentru gospodăria
medie, luat în calcul în toate analizele și în determinarea tarifelor, este de 2,63 persoane,
respectiv 2,9 persoane pentru gospodăria din decila 1 de venit (veniturile cele mai
scăzute).

Date economice
Judeţul Galati se află situat pe unul din primele locuri în ceea ce priveşte contribuţia sa la
formarea bugetului naţional, dispune de un patrimoniu agricol divers – agricultură mare,
viticultură, legumicultură şi zootehnie, iar industria judeţului este bine reprezentată în
ansamblul economiei româneşti unde Galaţiul este prioritar în domeniile: siderurgic,
construcţii navale, industrie alimentară. Județul Galați este al doilea județ al regiunii SudEst, din punct de vedere al dezvoltării economice, după județul Constanța.
Tabelul următor prezintă principalii indicatori macro-economici la nivel național, regional
și al județului Galați.
Tabel 2-3: Principalii indicatori macro-economici la nivel național, regional si județean
Indicator
PIB
(milioane
lei, in
preturi
curente)
PIB/capita
(euro)

2014

2015

2016

2017

Romania

667.577

712.832

762.342

858.333

Regiunea Sud
Est

75.554

79.745

81.427

90.865

12.740

13.811

13.396

14.690

Regiunea Sud
Est

6796

7216

7374

8170

Judetul Galati

5446

5941

5768

6289

Judetul Galati

Sursa: INS, CNP – Prognoza in profil teritorial mai 2018(anul 2017 – estimări)

Conform celor mai recente publicaţii ale Comisiei Naţionale de Prognoză, indicatorii
macroeconomici, atât la nivel naţional, cât şi regional şi la nivelul judetului Galati au avut
o evolutie ascendentă:

Tabel 2-4: Evoluția pricipalilor indicatori macro-economici in perioada 2014 - 2017
Indicator
Creștere reală PIB- național

2014

2015

2016

2017

3,00%

3,80%

4,80%

6,10%
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Indicator

2014

2015

2016

2017

Creștere reală PIB - Regiunea
Sud Est

2,90%

2,60%

4,20%

4,30%

Creșterea reală PIB
Galați

2,30%

5,30%

3,20%

4,70%

Rata inflatiei (lei)

1,07%

-0,59%

-1,55%

1,34%

Cursul de schimb leu/euro

4,4446

4,445

4,49

4,56

- județ

Sursa: INS, CNP – Prognoza in profil teritorial mai 2018 (anul 2017 – estimări)

După cum se observă, indicatorii la nivelul județului Galați au o evoluție inferioară
trendului național și, relativ, atipică, fiind influențați de evoluția industriei din zonă.
In ceea ce priveste forța de muncă, Conform Balanţei Forţei de Muncă la 01.01.2016 3, la
nivelul judeţului Galaţi, principalii indicatori ai pieţei muncii au următoarele valori :
•

Resurse de muncă : 330400, (din care femei 154900);

•

Populaţia activã civilă :

•

198400, (din care femei 89500), formată din :

o

populaţia ocupată civilă 180600

(din care femei 82300);

o

şomeri înregistraţi 17800 (din care femei 7200);

Populaţia în pregatire profesională şi alte categorii de persoane în vârstă de muncă
: 132000 (din care femei 65400).

Evolutia ratei somajului la nivel regional și la nivelul județului Galați este prezentată în
tabelul următor.

Tabel 2-5: Evoluția ratei somajului în perioada 2014 - 2017
Indicator
Rata
somajului

2014

2015

2016

2017

Nivel national

5,40%

5,00%

4,80%

4,00%

Regiunea Sud
Est

6,90%

6,60%

6,70%

5,60%

Judetul Galati

9,50%

9,00%

9,70%

7,90%
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Sursa: INS, CNP – Prognoza in profil teritorial mai 2018 (anul 2017 – estimări)

3

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Balanţa Forţei de Mună judeţul Galaţi, la 01.01.2016
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Deși la nivel național somajul este în descreștere, în județul Galați acesta este la nivel
ridicat, în special din cauza declinului industriei siderurgice și de costrucții navale. Numărul
somerilor inregistrati a fost de 18.889 persoane în 2016 și de 15.245 persoane în 2017.

Veniturile şi cheltuielile populaţiei
Institutul Naţional de Statistică furnizează informaţii despre veniturile şi cheltuielile
populaţiei numai la nivel regional. Cele mai recente astfel de informaţii se referă la anul
2017. Tabelul următor sintetizează informațiile referitoare la veniturile gospodăriilor
populației pentru perioada 2014- 2017.

Tabel 2-6: Veniturile gospodariilor populației
Indicator
Veniturile

Nivel

populatiei -

national

venitul brut pe
gospdarie
medie

Regiunea

2014

2015

2016

2017

2.500,72

2.686,77

2.944,60

3.391,70

2.138,82

2.373,20

2.650,92

3.033,10

1.295,50

1.279,00

1.394,30

1.559,00

77,40%

78,10%

78,60%

77,90%

8,10%

11,30%

15,18%

Sud Est

(lei/luna)
Venitul brut pe gospodarie
– Decila 1 (lei/luna)
Ponderea venitului net in
total venituri
Cresterea reala a venitului
brut, fata de anul anterior
Sursa: INS publicatiile
Coordonate_ale_nivelului_de_trai_in_romania_veniturile_si_consumul_populatiei, anii 2015,
20016, 2017 și 2018

Veniturile gospodariilor populației au înregistrat o creștere și în termei reali: veniturile
reale au crescut in 2015 cu 8,1% fata de 2014, in 2016 cu 11,3% fata de 2015 și în 2017
cu 15,18% față de 2016.
Deoarece Institutul Național de Statistică nu furnizeaza informații privitoare la veniturile
gospodăriilor populației la nivel județean, acestea se determina cu ajutorul unui coeficient
de corecție calculat de catre Consultant pe baza evoluției câstigului salarial net și a
produsului intern brut.
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2.4.3

Tabelul următor prezintă evoluția câștigului salarial mediu net lunar în perioada 2014 2017

Indicator
Câştigul

Nivel

salarial

national

mediu net
lunar
(lei/salariat)

Regiunea

2014

2015

2016

2017

1697

1859

2046

2373

1473

1593

1727

1985

1576

1705

1740

2017

7,50%

8,20%

10,10%

16,00%

6,70%

8,10%

7,90%

14,90%

9,80%

8,20%

5,90%

15,90%

Sud Est
Judetul
Galati

Cresterea

Nivel

reală a

national

câştigului
salarial
mediu net
lunar

Regiunea
Sud Est
Judetul
Galati

Tabel 2-7: Evoluția castigului salarial mediu net
Sursa: INS, CNP – Prognoza in profil teritorial mai 2018 (anul 2017 – estimări)

Este de remarcat faptul că în județul Galați nivelul câstigului salarial mediu net este mai
ridicat decât nivelul mediu regional, dar mai scăzut decât cel național. Evoluția nu
urmărește nici tendința regională, nici pe cea națională. Creșterea din anul 2017 este
foarte apropiattă de cea de la nivelul economiei naționale.

2.5

Aspecte legislative
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Toate aceste informații au un impact important in determinarea nivelului maxim suportabil
al tarifului / taxei pentru serviciul de salubrizare și pentru sustenabilitatea SMID.

Legislaţia europeană privind deşeurile
Principalele acte de reglementare la nivelul Uniuniii Europene, în sectorul gestionării
deşeurilor municipale, relevante pentru prezentul proiect sunt:
•

•

•

Legislația cadru a deșeurilor:
-

Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor
directive (Directiva cadru privind deșeurile),

-

Decizia 2000/532/CE de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a
unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva
75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directive 94/04/CE a
Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul
articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului
privind deșeurile periculoase și 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 și a Consiliului –
aplicate ca atare in toate statele membre EU,

Legislaţia europeană privind operaţiile de tratare a deşeurilor:
-

Directiva 1999/31/CEE privind depozitarea de deşeurilor,

-

Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale,

Legislaţia europeană privind fluxurile speciale de deşeuri:
-

Directiva 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje,

-

Directiva 86/278/CEE privind protecţia mediului şi, în special, a
solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură.

Pachetul economiei circulare
În decembrie 2015, Comisia Europeană a adoptat un pachet de măsuri ce au ca scop
stimularea tranziţiei Europei către o economie circulară 4.

Pachetul privind economia circulară cuprinde patru directive adoptate de Parlamentul
European în data de 18 aprilie 2018 și de Consiliul UE din 22 mai 2018. Directivele au fost
publicate recent în Jurnalul Oficial (JO L 150, 14 iunie 2018) și a intrat în vigoare la 4 iulie
2018, iar statele membre ar trebui să pună în aplicare directivele în termen de doi ani.
Pachetul legislativ modifică:

4

•

Directiva-cadru privind deșeurile (2008/98 / CE),

•

Directiva privind depozitarea deșeurilor (1999/31 /CE),

•

Directiva privind deșeurile din ambalaje (94/62 /CE),

COM(2015) 614
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2.6

•

Directivele privind vehiculele scoase din uz (2000/53 / CE), privind bateriile și
acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori (2006/66 / CE) și privind
deșeurile de echipamente electrice și electronice (2012/19/CE).

Scopul general al directivelor este de a îmbunătăți gestionarea deșeurilor la nivelul UE.
Aceasta va contribui la protejarea, conservarea și îmbunătățirea calității mediului și va
încuraja utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale.

Modificări ale Directivei privind depozitele de deșeuri
Directiva (UE) 2018/850 impune statelor membre să reducă în mod semnificativ
eliminarea deșeurilor prin depozitare. Statele membre vor trebui să se asigure că,
începând cu anul 2030, deșeurile adecvate pentru reciclare sau alte recuperări, în special
conținute în deșeurile municipale, nu vor fi autorizate să fie eliminate în depozitele de
deșeuri.

În plus, până în 2035, cantitatea de deșeuri municipale eliminate în depozitele de deșeuri
se va reduce la 10% sau mai puțin din cantitatea totală de deșeuri municipale generate.
Insă statele membre care au utilizat depozitele de deșeuri pentru a dispune de mai mult
de 60% din deșeurile municipale în 2013, cum este și cazul României vor putea să amâne
termenul cu cinci ani, până în anul 2040.

Modificări la Directiva-cadru privind deșeurile
Directiva (UE) 2018/851 cere statelor membre să-și îmbunătățească sistemele de
gestionare a deșeurilor, să îmbunătățească eficiența utilizării resurselor și să se asigure
că deșeurile sunt evaluate ca resurse. Printre alte domenii de interes, amendamentele se
referă:
• Stimulente pentru aplicarea ierarhiei deșeurilor, cum ar fi taxele de depozitare și
incinerare sau schemele de plată,
• Cerințe minime de funcționare pentru sistemele extinse de responsabilitate a
producătorului,
• Obligația statelor membre de a institui o colectare separată pentru deșeurile de
hârtie, metal, plastic și de sticlă,
• Stabilește ținte de reciclare de minimum 55% din greutate până în 2025, 60%
până în 2030 și 65% până în 2035,
• obligativitatea organizării colectării separate a deșeurilor menajere periculoase
până la 1 ianuarie 2025.

Directiva (UE) 2018/852 vizează creșterea reciclării deșeurilor de ambalaje. Printre alte
domenii de interes, amendamentele se referă:
•

Instrumentele economice și alte măsuri ar trebui utilizate pentru a oferi stimulente
pentru implementarea ierarhiei deșeurilor,
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Amendamente la Directiva privind deșeurile de ambalaje

•

creșterea cotei de ambalaje reutilizabile introduse pe piață și a sistemelor de
reutilizare a ambalajelor într-o manieră ecologică,

•

până la sfârșitul anului 2025 (și 2030), cel puțin 65% (2030: 70%) din greutatea
tuturor deșeurilor de ambalaje trebuie să fie reciclate și trebuie îndeplinite
următoarele obiective minime pentru anumite materiale conținute în deșeurile de
ambalaje: 50% %) din material plastic, 25% (30%) din lemn, 70% (80%) din
materiale feroase, 50% (60%) din aluminiu, 70% (75%) din sticlă și 75% (85%
hârtie și carton. Unele state membre pot amâna aceste termene țintă cu până la
cinci ani, în anumite condiții.

Modificări ale directivelor privind vehiculele scoase din uz, privind bateriile și acumulatorii
și deșeurile de baterii și acumulatori și privind deșeurile de echipamente electrice și
electronice
Directiva (UE) 2018/849 instituie în primul rând cerințe de monitorizare și raportare pentru
statele membre în ceea ce privește obiectivele de refolosire și recuperare a vehiculelor
scoase din uz și obiectivele de colectare pentru bateriile, acumulatorii și echipamentele
electrice și electronice uzate.
O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară
Strategia privind materialele plastice5, adoptată de Comisia Europeană în ianuarie 2018,
se înscrie în eforturile de tranziție către o economie mai circulară. În acest document,
Comisia a identificat materialele plastice ca fiind o prioritate majoră și s-a angajat să
elaboreze „o strategie menită să răspundă provocărilor generate de materialele plastice
de-a lungul lanțului valoric și să analizeze întregul ciclu de viață al acestora”.
Strategia are ca obiectiv principal de a pune bazele unei noi economii a materialelor
plastice, în cadrul căreia proiectarea și producerea materialelor plastice și a produselor din
plastic să îndeplinească pe deplin nevoile de reutilizare, reparare și reciclare, și în care să
fie dezvoltate și promovate materiale mai durabile.
Prioritățile strategiei în ceea ce privește colectarea și sortarea deșeurilor de plastic,
relevante pentru proiectarea SMID în județul Galați, sunt:
•

Modificările la nivel de producție și concepție permit rate mai ridicate de reciclare
a materialelor plastice pentru toate aplicațiile-cheie. În 2030, peste jumătate din
deșeurile de plastic generate în Europa vor fi reciclate. Colectarea selectivă a
deșeurilor de plastic va atinge niveluri foarte ridicate. Reciclarea deșeurilor de
ambalaje din plastic va atinge niveluri comparabile cu cele corespunzătoare altor
materiale de ambalaj,

•

Capacitatea UE de reciclare a materialelor plastice va fi extinsă și modernizată în
ori față de 2015.

5

COM(2018)28
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mod semnificativ. În 2030, capacitatea de sortare și reciclare va crește de patru

Pentru atingerea priorităților stabile prin stategie, se propune un set de măsuri structurat
pe patru teme prioritare:
•

Îmbunătățirea aspectelor economice și a calității reciclării materialelor plastic:
o

proiectarea cu potențial de reciclare

o

stimularea cererii de materiale plastice reciclate

o

colectare separată și sortare, mai bune și mai armonizate, și anume:
Pentru a încuraja practici mai standardizate și mai eficace pe întreg teritoriul
UE, Comisia va emite noi orientări privind colectarea selectivă și sortarea
deșeurilor. De asemenea, Comisia sprijină cu fermitate PE în efortul de a
modifica normele privind deșeurile pentru a asigura o mai bună punere în
aplicare a obligațiilor existente privind colectarea selectivă a materialelor
plastic,

•

Reducerea deșeurilor din plastic și a aruncării deșeurilor pe domeniul public:
o

prevenirea generării de deșeuri din plastic în mediul înconjurător, prin
reducerea utilizării articolelor de unică folosință și reducerea deșeurilor marine,

o

instituirea unui cadru de reglementare clar pentru materialele plastice cu
proprietăți biodegradabile,

o

reglementarea microplasticelor,

•

Orientarea inovării și a investițiilor către soluții circulare,

•

Valorificarea acțiunii la nivel global.

Comisia Europeană a propus, în mai 2018, noi norme la nivelul UE care vizează cele 10
produse din plastic de unică folosință cele mai des întâlnite pe plajele și în mările Europei.

În 13 septembrie 2018, Parlamentul European a aprobat rezoluția privind o strategie
europeană pentru plastice într-o economie circulară6.

6

•

stimulentele pentru colectarea deșeurilor din mediul marin,

•

noi standarde și definiții privind biodegradabilitatea și compostabilitatea,

•

interdicția produselor din plastic de unică folosință,

•

o interdicție completă privind plasticul oxo-degradabil și interzicerea micromaterialelor plastice din produsele cosmetice până în 2020,

•

standarde de calitate pentru a construi încrederea și a stimula piața pentru
materiale plastice secundare. Statele membre ar trebui, de asemenea, să ia în
considerare reducerea TVA pentru produsele care conțin materiale reciclate,

•

Responsabilitatea extinsă a producătorului: în rezoluție se subliniază că există
modalități diferite de a obține rate ridicate de colectare și reciclare separată și

2018/2035 (INI)
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Printre propunerile stabilite în proiectul de rezoluție fără caracter obligatoriu se numără:

anume: scheme de responsabilitate extinsă a producătorilor (REP), sisteme de
rambursare tip depozit și o mai mare sensibilizare a opiniei publice. Cu toate
acestea, se propune opțiunea de a extinde aplicarea REP pe lângă ambalaje și la
alte tipuri de plastic.

Legislaţia naţională privind deşeurile
La nivel naţional, principalele acte de reglementare în sectorul gestionării deşeurilor
municipale sunt următoarele:
•

•

•

•

Legislația cadru privind deşeurile:
-

Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată 2014, cu
modificările și completările ulterioare

-

HG nr. 1061/2008 privind transportul
nepericuloase pe teritoriul României

deşeurilor

periculoase

şi

Legislația privind tratarea deșeurilor:
-

HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările și
completările ulterioare

-

Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale

Legislaţia privind serviciile de salubrizare:
-

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utililități publice, republicată,
cu modificările și completările ulterioare

-

Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată,
cu modificările și completările ulterioare

Legislația privind fluxurile speciale de deșeuri:
-

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a
deşeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare

-

Ordinul nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia
mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile 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 deșeurilor, 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 obligatiilor prevazute in pachetul de legi Economia Circulară.
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În continure sunt descrise principalele prevederi ale OUG 196/2005, a Legii 211/2011 și
a Legii 249/2015 cu evidențierea modificărilor aduse prin OUG 74/2018.

OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările
ulterioare
Fondul pentru mediu a fost înființat prin Legea 73/2000 ca instrument economico-financiar
destinat susţinerii şi realizării cu prioritate a proiectelor cuprinse în Planul naţional de
acţiune pentru protecţia mediului.
De-a lungul timpului legea a suferit numeroase modificări, fiind înlocuită de OUG 196/2005
privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare (OUG 196/2005),
care, la rândul său a fost modificată în repetate rânduri. Ultima modificare a fost realizată
prin OUG 39/28 iunie 2016 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență 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 susţinerii şi realizării proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului şi
pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene în domeniul mediului şi schimbărilor
climatice.
Unitatea care răspunde de gestionarea Fondului pentru mediu este Administraţia Fondului
pentru Mediu, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri
proprii, în coordonarea Ministerului Mediului.
Bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi al AFM se aprobă anual prin
hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului.
Principalele modificări aduse OUG 196/2005 prin apariția OUG 74/2018 sunt:
•

Se include contribuția pentru economis circulară încasată de la proprietarii sau,
după caz, administratorii de depozite pentru deșeurile municipale destinate a fi
eliminate prin depozitare, în cuantumul prevăzut în anexa 2 a OUG 74/2018,

•

Sumele încasate din aplicarea contribuțiilor se utilizează pentru finanțarea
dezvoltării infrastructurii gestionării deșeurilor în vederea atingerii obiectivelor
naționale în domeniu.

Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor
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Actul normativ transpune în legislația națională prevederile Directivei cadru 2008/98/EC.
Astfel, sunt stabilite materialele/categoriile de deșeuri care sunt excluse din domeniul de
aplicare și sunt promovate principiile care stau la baza unei gestionări a deșeurilor care să
asigure protecția mediului și a sănătăți populației.
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În ceea ce privește gestionarea deșeurilor municipale, legea cuprinde, în principal,
prevederi referitoare la responsabilități și prevederi referitoare la colectarea separată.
Autoritățile publice locale sunt responsabile cu gestionarea deșeurilor municipale, având
următoarele obligații conform art. 59, alin.(1):
• asigurarea implementării la nivel local a obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor
asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană;
•

asigurarea și urmărirea îndeplinirea prevederilor din PJGD;

•

elaborarea de strategii şi programe proprii pentru gestionarea deşeurilor;

•

asigurarea colectării separate, a transportului, valorificării şi eliminării finale a
deşeurilor, inclusiv a deşeurilor menajere periculoase, potrivit prevederilor legale
în vigoare;

•

asigurarea spaţiilor necesare pentru colectarea separată a deşeurilor, dotarea
acestora cu containere specifice fiecărui tip de deşeu, precum şi funcţionalitatea
acestora;

•

asigurarea informării prin mijloace adecvate a locuitorilor asupra sistemului de
gestionare a deşeurilor din cadrul localităţilor.

Astfel APL-urile pot hotărâ asocierea sau cooperarea cu alte APL, cu persoane juridice
române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali pentru
realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deşeurilor, în condiţiile prevăzute
de lege.

Pe lângă aceste obligații generale, legea cuprinde obligații specifice în legătură cu
colectarea separată, astfel:
• producătorii/deținătorii de deşeuri sunt obligaţi să colecteze separat cel puţin
următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă;
•

începând cu anul 2012 APL-urile au obligația să asigure colectarea separată pentru
cel puţin următoarele tipuri de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă;

•

biodeşeurile trebuie colectate separat, în vederea compostării şi fermentării
acestora;

•

deşeurile biodegradabile provenite din parcuri şi grădini trebuie să fie colectate
separat şi transportate la staţiile de compostare sau pe platforme individuale de
compostare. De asemenea, APLurile sunt responsabile cu încurajarea compostării
individuale în gospodării.

Principalele modificări aduse legii 211/2011 prin apariția OUG 74/2018 sunt:
• definirea obligațiilor autorității publice centrale pentru protecția mediului în ceea
ce privește schemele de răspundere extinsă a producătorului,
•

condițiile minime pe care trebuie să le îndeplinească producătorii sau organizațiile
care implementează obligațiile privind REP,
înființarea în cadrul Ministerului Mediului a unei Comisii de supraveghere a
răspunderii extinse a producătorilor,
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•

•

definirea

obligațiile autorităților administrației

publice locale ale

unităților

admisnitrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale
municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora și
anume:
o

să asigure colectarea separată pentru cel puțin deșeurile de hârtie, metal,
plastic și sticlă din deșeurile municipale;

o

să atingă, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru
reutilizare și reciclare de minimum 50% din masa totală generată, cel puțin
pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile
menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de
deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din gospodării;

o

să includă în caietele de sarcini și în contractele de delegare a gestiunii
serviciului de salubrizare:
-

tarife distincte pentru activitățile desfășurate
salubrizare pentru gestionarea deșeurilor,

de

operatorii

de

-

indicatori de performanță pentru fiecare activitate din cadrul serviciului
de salubrizare care să cuprindă atât indicatorii prevăzuți în anexa nr. 7
a OUG privind modificarea și completarea legii 211/2011, cel puțin la
nivelul prevăzut în aceasta, cât ți penalități pentru nerealizarea lor;

o

să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, instrumentul economic
„plătește pentru cât arunci“, bazat pe cel puțin unul dintre următoarele
elemente: (i) volum; (ii) frecvență de colectare; (iii) greutate; (iv) saci de
colectare personalizați;

o

să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele contribuția pentru
economia circulară prevăzută în OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru
mediu, cu modificările și completările ulterioare, numai pentru deșeurile
destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea indicatorilor de
performanță prevăzuți în contracte;

Potrivit OUG nr. 74/2018, colectarea separată, transportul, sortarea și după caz alte
operații de tratare a deșeurilor de ambalaje, colectarea separată a DEEE-urilor, a bateriilor
și acumulatorilor, care se regăsesc în deșeurile municipale în condițiile stabilite pentru
prestarea serviciului de salubrizare se fac fără costuri în sarcina cetățeanului sau a
persoanei juridice producător al respectivelor deșeuri. Costurile nete pentru aceste
activitati se suportă de către operatorii economici supuși regimului de răspundere extinsă
a producătorului prin persoanele juridice autorizate pentru operarea sistemelor colective
de îndeplinire a obligațiilor în regimul de răspundere extinsă a producătorului.

Deasemenea, OUG 74 introduce 4 noi definiții pentru deșeuri municipale, producător inițial
de deșeuri, rambleiere și schema de răspundere extinsă a producătorului.

”a) deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat de la gospodării, inclusiv hârtia și
cartonul, sticla, metalele, materialele plastice, biodeșeurile, lemnul, textilele, ambalajele,
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Astfel, deșeurilor municipale sunt definite ca fiind:

deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile de baterii și acumulatori și
deșeurile voluminoase, inclusiv saltelele și mobila;
b) deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat din alte surse în cazul în care deșeurile
respective sunt similare ca natură și compoziâie cu deșeurile menajere.
Deșeurile municipale nu includ deșeurile de producție, agricultură, silvicultură, pescuit,
fose septice și rețeaua de canalizare și tratare, inclusiv nămolul de epurare, vehiculele
scoase din uz și deșeurile provenite din activități de construcție și desființări."

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a
deșeurilor de ambalaje
Legea 249/2015 transpune în legislația națională prevederile Directivei 94/62/CE a
Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și
deșeurile de ambalaje, cu modificările 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 și a Consiliului
privind ambalajele și deșeurile provenite din ambalaje, Decizia 2005/270/CE a Comisiei
din 22 martie 2005 de stabilire a tabelelor corespunzătoare sistemului de baze de date, în
conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului și a Consiliului privind ambalajele și
deșeurile de ambalaje.

Principalele modificări aduse legii 249/2015 prin apariția OUG 74/2018 sunt:
• Clarificarea modului de marcare a ambalajelor pentru identificarea în vederea
îmbunătățirii activităților de recuperare și reciclare a deșeurilor de ambalaje;
•

Stabilirea condițiilor și obligațiilor care trebuie îndeplinite de către organizațiile
operatorilor economici responsabili din domeniul ambalajelor și a deșeurilor de
ambalaje;

•

Stabilirea obligațiilor pentru producătorii și importatorii de ambalaje și bunuri
ambulate

care

optează

să

își

îndeplinească

responsabilitatea

extinsă

a

producătorului în mod individual;
•

Stabilirea obligațiilor care revin autorităților administrației publice locale și
persoanelor care generează deșeuri de ambalaje;

•

Introducerea definițiilor pentru deșeurile de ambalaje municipale și deșeurile de
ambalaje din comerț și industrie.

Documente de planificare în sectorul deșeurilor municipale

Documentele de planificare în vigoare în sectorul gestionării deşeurilor sunt următoarele:
•

Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor pentru perioada 2014-2020,
aprobat prin HG 870/2013
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2.8

•

Planul Național de Gestionare a Deșeurilor pentru perioada 2018-2025, aprobat
prin HG 942/2017

De asemenea, un document strategic în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor îl
reprezintă Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM), ce conţine
obiective tematice, priorităţi de investitii şi obiective specifice pe baza cărora sunt alocate
fondurile europene

Principalele prevederi ale Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor
SNGD stabileşte politica şi obiectivele strategice ale României în domeniul gestionării
deşeurilor pentru perioada 2014-2020.
Strategia este structurată în 9 capitole şi cuprinde în ansamblu noţiuni generale care stau
la baza politicilor actuale privind dezvoltarea durabilă şi gestionarea responsabilă a
deşeurilor.
În capitolul 2 al strategiei este descrisă situaţia actuală a deşeurilor fiind prezentate date
aferente anului 2010 pentru deşeurile municipale (cu detalierea distinctă a deşeurilor de
ambalaje şi a deşeurilor biodegradabile), deşeurile din construcţii şi demolări, anvelope
uzate şi deşeuri industriale inclusiv deşeuri periculoase.
Capitolul 3 Analiza SWOT include o analiza generală succintă a punctelor forte respectiv a
oportunităţilor şi a punctelor slabe respectiv a ameninţărilor în ceea ce priveşe situaţia
actuală de ansamblu a deşeurilor la nivel naţional.

Capitolul 5 Utilizarea eficientă a resurselor, prezintă măsuri şi acţiuni a fi întrepinse în
următoarele domenii:
• Subcap. 5.2 Materiale - în cadrul acestei sectiuni sunt propuse o serie de acţiuni
generale pentru reciclarea si valorficarea hârtiei şi cartonului, aluminiului, sticlei,
plasticului si lemnului
• Subcap 5.3 Produse – ca măsura se prevede dezvoltarea conceptului de proiectare
ecologică
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În cadrul capitolului 4 O nouă strategie, în secţiunea 4.3 sunt formulate 8 obiective
strategice care reprezintă coordonatele principale ale viziunii strategice naţionale.
Conform prevederilor acestei secţiuni din SNGD detalierea acestor obiective se va face în
cadrul PNGD. Cele 8 obiective strategice sunt:
1. Îmbunătăţirea calităţii mediului şi protecţia sănătăţii populaţiei
2. Sprijinirea activităţilor de cercetare/dezvoltare în domeniul gestionării deşeurilor
3. Încurajarea investiţiilor verzi
4. Creşterea eficienţei utilizării resurselor
5. Gestionarea durabilă a deşeurilor
6. Corelarea prevederilor politicilor de gestionare a deşeurilor cu cele privind
schimbările climatice
7. Dezvoltarea comportamentului responsabil privind prevenirea generării şi
gestionării deşeurilor
8. Întărirea capacităţii instituţionale

•
•

•

•
•

Subcap 5.4 Tranziţia către o "economie verde – acest capitol prezintă cadrul
general a noţiunii de „economie verde” fără a se finaliza cu măsuri concrete
Subcap 5.5 Responsabilitatea producătorului – în cadrul acestui capitol sunt
analizate în mod concret anumite fluxuri de produse şi deşeuri, respectiv:
o Ambalajele – principalele măsuri se referă la proiectarea ambalajelor,
încurajarea utilizării materialelor reciclate în conţinutul ambalajelor şi
introducerea unui sistem „depozit” pentru acele tipuri de ambalaje pentru
care nivelul colectării şi reciclării se situează sub nivelul care în mod
rezonabil poate fi atins sau pentru care există riscul de neîndeplinire a
obiectivelor de reciclare şi valorificare
o DEEE – sunt prevăzute următoarele măsuri:
- crearea unor sisteme de colectare care să permită deţinătorilor şi
distribuitorilor finali să predea gratuit deşeurile la punctele de
colectare DEEE;
- asigurarea colectării de către distribuitori a DEEE de acelaşi tip şi în
aceeaşi cantitate cu echipamentul/echipamentele furnizate;
- asigurarea disponibilităţii şi accesibilităţii, pe întreg teritoriul tării, a
punctelor de colectare necesare
- monitorizarea îndeplinirii si creşterea acurateţei datelor raportate;
- combaterea colectării DEEE-urilor ca deşeuri metalice şi a tratării
necorespunzătoare a acestora;
- introducerea standardelor de reciclare.
o Anvelope uzate - nu sunt propuse măsuri fiind prezentată situaţia existentă
Subcap 5.6 Responsabilitatea extinsă a producătorului – prevede ca autoritata
centrală pentru protecţia mediului, pe baza unor studii de impact, să analizeze
oportunitatea aplicării răspunderii extinse a producătorului pentru următoarele
fluxuri de deşeuri: ambalaje şi deşeuri de ambalaje, EEE-uri, VSU şi baterii şi
acumulatori portabili.
Subcap 5.7 Deşeurile din construcţii şi demolări – recomandă implementarea unor
măsuri care să urmărească aplicarea ierarhiei deşeurilor
Sub. 5.8 Biodeşeurile - stabileşte următoarele măsuri:
o Autoritatea centrală pentru protecţia mediului va încuraja autorităţile
publice locale, în procesul de gestionare durabilă a deşeurilor alimentare
prin furnizarea de sprijin tehnic şi consiliere cu privire la modul de colectare
şi tratare
o Autoritatea centrală pentru protecţia mediului va urmări să facă procesul de
implementare a practicilor de prevenire cât mai uşor atât pentru mediul de
afaceri, cât şi pentru consumatori

În capitolul 6 Împărţirea responsabilităţilor se menţionează faptul ca pentru îndeplinirea
obiectivelor strategice în domeniul gestionării deşeurilor este necesară implicarea întregii
societăţi, care va trebui să îşi împartă responsabilităţile, fiind descrise responsabilităţie
generale ale actorilor în sectorul deşeurilor fără o corelare cu măsurile/acţiunile descrise
în secţiunile anterioare.
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Pentru toate acţiunile/măsurile prezentate mai sus nu sunt prevăzute termene limită de
realizare sau responsabili pentru implementare.

Capitolul 7 Recuperarea energiei (energii regenerabile) prezintă o scurtă descriere a
opţiunilor tehnice existente în prezent pentru valorificarea energetică cum ar fi
incinerarea/co-incinerarea, tratarea mecanico-biologică şi fermentarea (digestia)
anaerobă. În urma acestei analize se recomandă:
„Pentru a depăşi barierele reale din calea implementării 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 măsuri
care să sprijine acest sector”
Capitolul 8 Nămoluri face referire la Strategia Naţională de gestionare a nămolurilor de
epurare elaborată în cadrul altui proiect
Capitolul 9 Consideraţii finale subliniază importanţa SNGD

Principalele prevederi ale Planului Național de Gestionare a Deșeurilor
Scopul Planului Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD) este de a dezvolta un cadru
general propice gestionării deșeurilor la nivel național cu efecte negative minime asupra
mediului.
Principalele obiective al PNGD sunt caracterizarea situației actuale în domeniu (cantități
de deșeuri generate și gestionate, instalații existente), identificarea problemelor care
cauzează un management ineficient a deșeurilor, stabilirea obiectivelor și țintelor pe baza
prevederilor legale si a obiectelor strategice stabilite prin SNGD, precum și identificarea
necesităților investiționale.
Pentru caracterizarea situației existente au fost utilizate datele privind cantitățile de
deșeuri generate și gestionare aferente perioadei 2010 – 2014, precum și date și informații
privind instalațiile de gestionare a deșeurilor aferente anului 2016.
Proiecția cantităților de deșeuri a fost realizată pentru perioada 2015 – 2025, iar planul
de măsuri acoperă perioada 2018 – 2025.

•

Situația existentă (secțiunea Error! Reference source not found.) – cuprinde
datele socio-economice și date privind generarea și gestionarea deșeurilor pentru
fiecare dintre fluxurile de deșeuri care fac obiectul planificării;

•

Planificarea gestionării deșeurilor (secțiunea Error! Reference source not
found.) – sunt prezentate ipotezele privind planificarea, proiecția socio-economică
și proiecția deșeurilor, analiza alternativelor de gestionare a deșeurilor municipale,
descrierea alternativei selectate, măsuri de guvernanță privind gestionarea
deșeurilor și planul de acțiune. Analiza alternativelor este prezentată doar pentru
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PNGD cuprinde următoarele secțiuni:
• Cadrul general (secțiunea Error! Reference source not found.) – este prezentat
cadrul general al planificării, legislația națională și europeană și politica națională
privind deșeurile;

deșeurile municipale, fiind singurul flux de deșeuri pentru care în PNGD sunt
stabilite tipul și capacitățile instalațiilor noi;
•

Instrumente de politică a deșeurilor (secțiunea Error! Reference source not
found.) – este prezentată situația actuală privind instrumentele de politică a
deșeurilor, măsurile de îmbunătățire a eficacității acestora și sunt propuse noi
instrumente;

•

Programul național de prevenire a generării deșeurilor - PNPGD (secțiunea Error!
Reference source not found.) – sunt prezentate situația actuală privind
prevenirea generării deșeurilor, prioritățile și direcțiile strategice, măsurile de
prevenire a generării deșeurilor propuse și modalitățile de verificare a aplicării
măsurilor;

•

Indicatori de monitorizare (secțiunea Error! Reference source not found.) –
este prezentat modul de monitorizare a măsurilor cuprinse în PNGD și PNPGD.

Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor stabileşte un plan de măsuri a se implementa
la nivelul fiecărui judeţ pentru gestionarea deşeurilor municipale. Pentru judeţul Galaţi
sunt propuse următoarele:
Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile:
o

Rata de capturare va continua să crească, ajungând în anul 2020 la minim
52%. Până la sfârșitul perioadei de programare (2025), rata de capturare
va crește progresiv până la 75%;

•

Construirea unei noi staţii de sortare cu o capacitate de 24.000 tone/an

•

Extinderea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor:
o

Pentru județele care nu au în prezent prevăzută implementarea colectării
separate a biodeșeurilor, cum este cazul judeţului Galaţi, aceasta va fi
implementată începând cu anul 2020, astfel încât să se asigure o rată de
capturare de minim 40%. Rata de capturare va crește la 45% în anul 2021
și va rămâne la acest nivel până la sfârșitul perioadei de planificare;

•

Construirea unei instalţii de digestie anaerobă cu o capacitate de 19.000 t/an,

•

Construirea unei instalaţii de tratare biologică cu biouscare cu o capacitate de
35.000 t/an,

•

Închiderea depozitului neconform Tecuci Rateş,

•

Construirea unui noi depozit conform.

Principalele prevederi ale POIM
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•

Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM) a fost elaborat de către
Ministerul Fondurilor Europene şi aprobat de Comisia Europeana în anul 2014. POIM
stabileşte priorităţile de finanţare pentru patru sectoare: infrastructura de transport,
protecţia mediului, managementul risucurilor şi adaptarea la schimbările climatice,
energie şi eficienţă energetică, pentru utilizarea Fondurilor Europene Structurale cu
obiectivul global de a reduce discrepanțele de dezvoltare economică și socială între
România și statele membre ale UE.
Prin POIM s-au stabilit 8 axe prioritare pentru cele 4 sectoare menţionate mai sus, stabilind
pentru fiecare obiective tematice, priorităţi de investitii, obiective specifice, fondul din care
se finanţează şi suma alocată.
Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al
resurselor, prin prioritatea de investiții
6i - Investiții în sectorul deșeurilor, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de mediu
al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele
membre care depășesc aceste cerințe și
Obiectivul Specific (OS) 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme
şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România
vizează promovarea investițiilor în sectorul de deșeuri în vederea conformării cu
prevederile acquis-ului european şi a angajamentelor asumate prin sectorul de mediu.
Pentru sprijinirea solicitanţilor care doresc să obțină finanțare nerambursabilă pentru
proiecte de investiții și de sprijin pentru pregătirea proiectelor în sectorul de deșeuri, în
cadrul Axei Prioritare 3, în aprilie 2016 a fost publicat de către AM POIM un Ghid al
Solicitantului.

În ghid sunt enumerate şi categoriile de investiţii finanţate orientative, fără a fi însă
limitative, respectiv:
- implementarea sistemelor de colectare selectivă
- construcţia de instalații de transfer și valorificare/tratare, inclusiv platforme de
compostare şi unități de compostare individuală
- construcţia de staţii sortare și de tratare mecano-biologică etc.
- închiderea și reabilitarea de depozite neconforme
- deschiderea/extinderea de noi depozite
- asistenţă pentru managementul proiectelor, supervizare și publicitate;
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Conform acestui ghid, prin obiectivul specific 3.1 vor fi vizate următoarele tipuri de
proiecte și acţiuni:
A. Proiecte integrate de consolidare şi extindere a sistemelor integrate de management
al deşeurilor– aceste proiecte, în funcţie de stadiul de pregătire sunt impărţite în două
categorii:
A.1 Proiecte fazate integrate de consolidarea şi extinderea sistemelor integrate de
management al deşeurilor
A.2 Proiecte noi a căror pregătire a fost derulată în perioada 2007-2013, dar
nu au fost finalizate în timp pentru demararea implementării – în această
situație regăsinduse proiectul SMID întocmit pentru județul Galați,

Consolidarea capacităţii instituţionale a beneficiarilor în domeniul SMID, ca
parte integrantă a proiectelor individuale
B. Implementarea unui sistem integrat de management al deşeurilor la nivelul
municipiului Bucureşti - categoriile de investiţii finanţate
- proiect integrat ce va viza nevoile de investiții la nivelul municipiului București
luând în considerare respectarea ierarhiei deșeurilor, începând cu colectarea
separată până la eliminarea acestora
C. Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post
2020 (după caz)
- Nu face obiectul Ghidului solicitantului lansat in aprlie 2016
-

2.9

Deșeuri municipale

2.9.1

Generarea deșeurilor municipale

2.9.1.1

Surse de date
Pentru descrierea situaţiei actuale în ceea ce priveşte generarea și gestionarea deşeurilor
municipale au fost colectate și analizate date pentru perioada 2012-2017 și prima
jumătate a anului 2018.
Principalele surse de date și informații au fost următoarele:
•

Prelucrările statistice efectuate de APM Galaţi în perioada 2011-2017, respectiv:
o

Chestionare MUN – date furnizate de operatorii economici de salubritate,

o

Chestionare TRAT – fate furnizate de deținătorii instalațiilor de tratare a
deșeurilor,

o

Chestionare COL/TRAT – date furnizate de operatorii economici
colectori/valorificatori de deșeuri.

•

Operatorii de salubrizare din judeţul Galaţi, pe baza chestionarelor transmise de
Consultant, au furnizat informaţii privind cantităţile 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 informaţii privind infrastructura existentă pentru gestionarea deşeurilor
municipale inclusiv informaţii privind taxele/tarifele practicate şi gradul de

•

Contractele de salurbizare transmite de unităţile adiminstrativ teritoriale din judeţ,

•

EUROSTAT şi Institutul Naţional de Statistică,

•

Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor, 2014-2025 (PNGD),

•

Vizitarea amplasamentelor instalaţiilor de deşeuri existente precum şi a punctelor
de colectare din localităţile urbane,
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colectare a acestora,

•

Discuţii cu actorii implicaţi în gestionarea deşeurilor în perioada de pregătire a
studiului de fezabilitate.

Metodologie
În prima parte a secțiunii sunt prezentate cantitățile de deșeurile municipale generate și
colectate la nivelul județului Galați, conform datelor furnizate de APM (pe baza
chestionarelor statistice MUN) în perioada 2012-2017.
Datele privind deșeurile municipale colectate furnizate de APM, au fost analizate la nivel
de UAT sau de zonele deservite de operatorii de salubrizare și pe tip deșeuri municipale
colectate (deșeuri menajere, similare, piețe, parcuri și grădini și piețe). Din această analiză
au rezultat unele inconsistențe în special în ceea ce privește:
•

Evoluției deşeurilor municipale colectate în raport cu evoluţia PIB în judeţul Galaţi,

•

Evoluţia ratei de acoperire a serviciului de salubrizare în raport cu cantitatea
colectată,

•

Variaţia indicatorului de generare deşeuri menajere exprimat în kg/loc/an la nivel
de UAT și a ponderii deşeurilor similare raportat la cantitatea totală de deşeuri
menajere generate la nivel de UAT,

•

Variaţia cantităţilor de deşeuri din servicii municipale (pieţe, parcuri şi grădini) la
nivel de UAT.

De asemenea, din analiza datelor furnizate de colectori/valorificatori în chestionarele
COL/TRAT, a rezultat că o cantitate semnificativă de deșeuri reciclabile a fost preluată
direct de la persoanele fizice.
Astfel, plecând de la inconsistențele din datele furnizate de operatorii de salubrizare în
chestionarele statistice pentru anii 2012-2017 in ceea ce privește deșeurile municipale
colectate și a propunerilor pentru corectarea acestora s-a estimat cantitatea de deșeuri
municipale generată în județul Galați în anul 2017.
Informații privind gestionarea deșeurilor municipale au fost furnizate de APM Galați, pe
baza chestionarelor TRAT completate de deținătorii instalațiilor de tratare a deșeurilor în
conformitate cu prevederile legale. Informațiile prezentate în chestionarele TRAT au fost
verificate în raport cu informatiile prezentate in chestionarele statistice MUN.
Informatii privind gestionarea deșeurilor sunt prezentate pentru anii 2012-2017.
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În această secțiune informațiile sunt structurate astfel:
A. Prezentarea cantităților de deșeuri municipale generate în perioada 2012-2017,
conform date furnizate de APM pe baza chestionare statistice MUN,
B. Prezentarea deficiențelor identificate în datele furnizate de APM,
C. Prezentarea cantităților de deșeuri reciclabile (cod 15 și cod 20) preluate de
colectori/valorificatori în perioada 2012-2016, conform datelor furnizate de APM pe
baza chestionarelor COL-TRAT,
D. Estimarea cantității de deșeuri municipale generate în județul Galați în anul 2017

A. Deșeuri municipale generate în perioada 2012-2017, conform date furnizate
de APM pe baza chestionare statistice MUN
În tabelul de mai jos sunt prezentate cantitățile de deșeuri municipale generate în judeţul
Galaţi în perioada 2012-2017, conform datelor furnizate de APM Galaţi, pe baza
chestionarelor MUN.
Datele pentru anii 2012-2016 sunt validate de ANPM și APM în timp ce datele pentru anul
2017 nu sunt validate.

Tabel 2-8: Generarea deșeurilor municipale, 2012-2017
Judeţ Galaţi

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Tone
Deseuri menajere

110.060

102.352

100.870

104.713

107.704

103.036

Deseuri similare

17.080

20.358

21.180

14.579

16.364

18.182

Deseuri din piete

3.410

3.460

418

1.213

565

596

Deseuri din parcuri
si gradini

2.269

2.205

1.843

2.582

2.710

3.084

Deseuri stradale

4.701

3.545

3.117

3.352

3.262

2.856

TOTAL
Deșeuri
municipale
colectate

137.520

131.920

127.428

126.342

130.605

127.754

Deșeuri generate și
necolectate

8.937

5.955

1.969

1.716

1.383

1.037

TOTAL
deșeuri
municipale
generate

146.457

137.875

129.397

128.055

131.988

128.791

Indicator generare,
kg/loc/an

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 și pe baza UAT-urilor care
nu au încheiate contracte de salubrizare)
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2.9.1.3

Notă: cantițățile prezentate în tabelul 3-7 nu includ deșeurile municipale
colectate de către operatorii de salubrizare din alte județe sau neautorizați și
care nu au raportat date la APM.
Din datele de mai sus se observă o tendință descrescătoate a cantităților de deșeuri
municipale colectate, de circa 8% în anul 2017 față de anul 2012 (cu o mică creștere în
anii 2016 față de anul precedent).
Așa cum se observă din figura de mai jos, structura deșeurilor municipale este relativ
constanta în perioada analizată. Astfel, din total deșeuri municipale, 78-82% reprezintă
deșeuri menajere, 12 – 17% deșeuri similare (generate de operatorii economici și
instituții) și 4 – 8% sunt deșeuri din servicii publice.

Figura 2-10: Structura deșeurilor municipale, 2010-2017
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Sursa: Procente determinate pe baza tabel 4.1 pentru anii 2012-2016, si pe baza datelor din RSM
pentru anii 2010 şi 2011

B. Deficiențe identificate în datele furnizate de APM pe baza datelor raportate de
operatorii de salubrizare

•

Evoluţia deşeurilor municipale generate şi în raport cu evoluţia PIB pentru judeţul
Galaţi,

•

Evoluţia indicatorului de generare deşeuri municipale exprimat în kg/an în raport
cu indicatorul de generare la nivel national şi UE 28,
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Datele prezentate în tabelul 3.7 au fost analizate în raport cu:

•

Variaţia indicatorului de generare deşeuri menajere exprimat în kg/loc/an la nivel
de UAT,

•

Evoluţia ratei de colectare a deşeurilor în raport cu cantitatea colectată.

În continuare sunt evidenţiate rezultatelor tuturor aspectelor prezentate mai sus.
Evoluţia deşeurilor municipale generate şi în raport cu evoluţia PIB pentru judeţul Galaţi
În figura următoare este prezentată evoluţia cantității totale de deșeuri municipale
colectate în perioada 2012-2015 comparativ cu variația PIB.
Figura 2-11: Deşeuri municipale generate şi PIB în judeţ Galaţi, 2012-2015
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Sursa: INS (pentru PIB), APM Galaţi (pentru deşeuri municipale)

Se poate observa că deşeurile municipale scad cu cca. 8% din 2012 în 2015, cea mai
drastică scădere fiind în anul 2014. Această evoluţie este în contrast cu evoluţia PIB-ul,
care în aceaşi perioada creşte cu 10%, valoarea maximă fiind în anul 2014.
Astfel se apreciează că deșeurile municipale estimate a fi generate în județul
Galați au fost subestimate in raportarile transmise.
Evoluţia indicatorului de generare deşeuri municipale exprimat în kg/an/loc în raport cu
indicatorul de generare la nivel national şi UE 28

Pagina 70

Din graficul de mai jos se observă că indicatorul pentru judeţul Galaţ este similar cu cel la
nivel national, ambii fiind însă la jumătatea mediei europene.
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Figura 2-12: Indicatori generare deşeuri municipale

Sursa:

PNGD
(Romania),
EUROSTAT (EU 28),
calcule
consultant
(Jud. Galaţi)

După cum este menţionat şi în PNGD o explicaţie poate fi pe lângă un
consum mai mic inclusiv o subestimare a cantităţilor de deşeuri
municipale estimate a fi generate.

Variaţia indicatorului de generare deşeuri menajere exprimat în kg/loc/an la nivel
de UAT
În mediu urban
•

în Municipiul Galaţi a rezultat un indicator mediu de 0.85 kg/loc/an,

•

În localitățile Tecuci, Tg. Bujor și Berești a rezultat un indicator mediu de 1.1
kg/loc. Însă, această cantitate cuprinde inclusiv deşeurile din similare şi deşeurile
din pieţe.

În mediul rural, din analiza cantităților de deșeuri menajere și similare colectate la nivelul
UAT-urilor cu serviciu de salurbrizare și pentru care s-au raportat date în anii 2016 și
2017, a rezultat că 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 națională (0,36
kg/loc/zi, conform PNGD). Pentru circa 40% din UAT-uri, indicatorul de generare deșeuri
menajere a fost în jur de 0.32 kg/loc/zi în timp ce pentru mai putin de 10% din acestea,
indicatorul a fost de circa 0,63 kg/loc/zi.
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Din analiza datelor s-a observat că în acele UAT-uri cu un indicator de generare foarte
scăzut, echipamentele de colectare erau de asemenea intr-un număr redus de unde se
poate aprecia că o parte din deşeurile generate nu au fost colectate.
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Evoluţia ratei de colectare a deşeurilor
Conform datelor prezentate în RSM 2016 întocmit de APM Galaţi, începând cu anul 2013
rata de conectare la serviciului de salubrizare în mediul urban este de 100%.
În mediul rural rata de conectare a fost de 81% în anul 2012 și a crescut până la 96% în
anul 2017. Aceste procente sunt calculate pe baza contractelor de salubrizare existente la
nivel de UAT fără a ține seama dacă întreaga populație sau dacă agenții economici/instituții
sunt deserviți de către aceștia. Mai multe informații privind localitățile care sunt deservite
de servicii de salurbizare sunt prezentate în secțiunea 3.3.7.
Având în vedere că rata de acoperire cu servicii de salubrizare în mediul urban s-a
menţinut la 100%, în tabelul de mai jos, pentru o mai buna reprezentare, a fost
evidenţiată evoluția ratei de salubrizare din mediul rural comparativ cu evoluţia deşeurilor
municipale raportate a fi colectate în mediul rural.
Figura 2-13: Evoluția ratei de conectare la serviciul de salubrizare în mediul rural1 în raport
cu evoluția deșeurilor 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 20162017 pe baza contractelor de salubrizare puse la disoziție de UAT-uri

Se poate observa că în perioada 2015 - 2017 rata de conectare la serviciul de salubrizare
în mediul rural crește în timp ce cantitatea de deșeuri colectată scade. În anul 2017,
diferența este mai mare de 30% iar acest lucru poate fi explicat prin faptul că:
• în iulie 2017 depozitul Tecuci a sistat depozitarea,
• după închiderea depozitului Tecuci, nu toate UAT-urile au organizat transportul
deșeurilor în alte județe pentru eliminare iar pe de altă parte începând cu această
dată localitățile sunt deservite de operatori de salubrizare care nu raporteză date
la APM Galați.
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2: informații furnizate de APM pe baza chestionarelor MUN completate de operatorii de salubrizare

•

la nivel județului, s-au identificat soluții de depozitare la începutul anului 2018,
data la care Primăria Municipiului Galați a aprobat( prin Hotărârea nr. 285 din
15.05.2018), depozitarea pe perioada determinată, a deșeurilor municipale
colectate de pe raza județului Galați (detalii în secțiunea 3.3.5.5 Depozitare).
Prin urmare se apreciază că populația conectată la servicii la serviciile de
salubrizare sau populația pentru care se raportează 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 deșeuri menajere și similare de 0,40 kg/loc/an în
mediul rural și având în vedere cantitatea raportată a fi colectată în anul 2017 în mediul
rural (14.309 tone) rezultă o rată de acoperire de 50%. După cum am menționat mai sus,
diferența este reprezentată de cantități colectate dar care nu au fost raportate la APM
și/sau cantități generate și necolectate.

C. Deșeuri reciclabile preluate de colectorii autorizați 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 că deșeurile reciclabile având codurile 15 și 20 au fost
preluate din 3 surse, și anume:
• de la generatorii de deșeuri,
• de la colectori și
• de la persoane fizice.
În tabelul următor sunt prezentate cantitățile de deșeuri reciclabile raportate a fi colectate
de la populație.
Tabel 2-9: Deșeuri reciclabile preluate de colectori/valorificatori de la persoane fizice

2012

2013

2014

2015

2016

Deșeuri reciclabile (cod 3.590
20 și 15) preluate de la
persoane fizicie

3.088

4.307

6.557

3.955
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Sursa: chestionare COL/TRAT furnizate de APM

Master Plan Sistem de Management Integrat al deseurilor în județul Galați

D. Estimarea cantității de deșeuri municipale generate în județul Galați în anul
2017 (anul de referință pentru prognoză)
Din analiza prezentată la punctele A, B și C rezultă că pe lângă cantitățile de deșeuri
municipale colectate de operatorii de salurbrizare și raportate la APM în baza
chestionarelor MUN/TRAT, în anul 2017 s-a mai generat:
• o cantitate de circa 4.000 tone deșeurile municipale reciclabile, predată de
populație direct către reciclatori. Pentru anul 2017 nu există disponibile
chestionarele COL/TRAT, cantitatea a fost estimată având în vedere raportările din
anii precedenti,
• în mediul rural, după cum am evidențiat la punctul B, numărul UAT-urilor cu
contracte de salubrizare a crescut în timp ce cantitatea de deșeuri colectată a
scăzut. Din analiza cantităților raportate de fiecare operator de salurbizare a
rezultat un indicator de generare deșeuri menajere și similare de 0,4 kg/loc/zi.
Considerând acest indicator (0,4 kg/loc/zi) și având în vedere cantitatea raportată
a fi colectată în anul 2017 în mediul rural (14.309 tone) rezultă o rată de colectare
de 50%. Diferența de 18.649 tone este reprezentată de cantități colectate dar care
nu au fost raportate la APM și de cantități generate și necolectate.
Având în vedere aspectele prezentate mai sus, în tabelul următor sunt prezentate
deşeurile municipale estimate a se fi generat în judeţul Galaţi în anul 2017.

JUDET GALATI

Urban

Rural

Total

Deseuri menajere

89.842

13.194

103.036

Deseuri similare

17.067

1.115

18.182

3.084

0

3.084

Deseuri din piete

596

0

596

Deseuri stradale

2.856

0

2.856

Total deșeuri municipale
generate și colectate de
către
operatării
de
salubrizare

113.445

14.309

127.754

Deșeuri reciclabile generate
de către populație și predare
direct reciclatorilor

4.000

0

4.000

Deșeuri menajere generate
și neraportate/necolectate

0

18.649

18.649

TOTAL
deseuri
municipale generate

117.445

32.958

150.403

Deseuri din gradini si parcuri

Sursa: date APM pe baza chestionare MUN si COL/TRAT şi ipoteze consultant pentru cantități
generate și neraportate/necolectate
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Tabel 2-10: Deşeuri municipale generate în anul 2017, tone

Compoziţia deşeurilor municipale
La nivelul judeţului compoziţia deşeurilor s-a determinat doar pentru Municipiul Galaţi, în
anul 2014. În cadrul unui proiect pilot, Serviciul Public Ecosal a analizat compoziția
deșeurilor menajere şi similare colectate de pe raza municipiului Galați, pe tip de material.
Analiza s-a realizat pe probe de 500 kg preluate din 3 zone diferite și anume:
• Zona 1 – zona centrală a Municipiul Galați,
• Zona 2 – zona dintre centrul și periferia Municipiului Galați,
• Zona 3 – periferia Municipiului Galați.
Rezultatele acestor analize sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tabel 2-11: Compoziţia deşeurilor menajere şi similare în municipiul Galaţi

Material

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Medie

kg

%

kg

%

kg

%

%

314

63

324

64,8

346

69,2

65,6

57,8

11.5

55

10,9

51

10,2

10,9

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

3,2

12

2,2

10

2,1

2,5

Altele

41,7
5

8,3

41

8,3

24

4,7

7,1

TOTAL

500

100

500

100

500

100

100

Biodeşeuri
Hârtie
carton

şi

Sursa: SP Ecosal Galaţi
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2.9.2

Se observă că ponderea biodeşeurilor creşte cu 6% în zona 3 în comparaţie cu restul
zonelor, în timp ce ponderea deşeurilor reciclabile (hartie, carton, sticlă şi metal) scade,
însă într-o măsură mai mică, cu 1,3%.
Acest lucru se poate explica prin faptul că la periferia Municipiului Galați se regăsesc în
principal zone cu case unde, pe de o parte consumul de produse ambalate se apreciază a
fi mai redus comparativ cu zonele cu blocuri, iar pe de altă parte ca urmare a valorificării
energetice a deşeurilor de hârtie şi carton. Excepţia o reprezintă deşeurile de plastic a
căror pondere creşte, probabil tocmai din cauza că nu poate fi valorificat energetic.
Compoziția deșeurilor din zona 3 se estimează a fi similară cu compoziția deșeurilor din
mediul rural. De asemenea, având în vedere că ponderea deșeurilor din mediu rural
reprezintă 25% din întreaga cantitate generată, extrapoland de la graficul si tabelul de
mai sus s-a considerat că media compoziție deşeurilor menajere şi similare pentru cele
trei zone este reprezentativă pentru întreg județul.
Comparând aceste rezultate cu compoziţia la nivel naţional prezentată în PNGD, valorile
sunt comparabile. Având în vedere că în compoziţia furnizată de SP Ecosal nu s-au realizat
determinări pentru deşeurile din lemn şi voluminoase, valorile au fost preluate din
compoziţia la nivel naţional.
Tabel 2-12: Compoziţia deşeurilor menajere şi similare la nivel naţional şi judeţean

PNGD (medie
ani 2010-2014)

Mun. Galaţi
(medie 2014)

Judeţ Galaţi
(estimare 2014)

Biodeşeuri

57,9

65,6

65,6

Hârtie şi carton

11,9

10,9

10,9

Sticlă

5,1

3,9

3,9

Metale

2,7

0,8

0,8

Plastic

11,7

9,2

9,2

Textile

0,9

2,5

2,5

Lemn

2,2

0

2,2

Voluminoase

0,9

0

0,9

Altele

6,7

7.1

4,0

TOTAL

100

100

100

Material
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Sursa: PNGD şi SP Ecosal
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Compoziţia deşeurilor din pieţe, parcuri şi grădini şi deşeuri stradale a fost
preluată din PNGD, respectiv
•

compoziție deșeurilor din parcuri și grădini, fracția predominantă este
reprezentată de biodeșeuri – în perioada analizată procentul variază între 83,4%
și 99,8% cu o medie de 93%. Restul până la 100% sunt alte deșeuri,

•

Deșeurile din piețe cuprind în proporție de circa 70% biodeșeuri, restul fiind
reprezentat în cea mai mare parte de deșeuri reciclabile (hârtie/carton, plastic,
sticlă și într-o mai mică măsură metal),

•

Deșeurile stradale conțin o cantitate mai mică de biodeșeuri (în medie 60%),
restul fiind reprezentat în cea mai mare parte de deșeuri reciclabile (hârtie/carton,
plastic, sticlă și într-o mai mică măsură metal).

2.9.3

Infrastructura existentă pentru gestionarea deșeurilor municipale

2.9.3.1

Proiecte implementate
Infrastructura pentru gestionarea deșeurilor în județul Galați cuprinde:
•

Instalații pentru tratarea deșeurilor:2 statii sortare și 2 compostare și

•

Instalații pentru eliminarea deșeurilor: 2 depozite de deșeuri
nepericuloase.

Instalațiile de deșeuri sunt fie investiții realizate prin fonduri europene (programele ISPA
și Phare) fie investiții realizate prin sursele proprii ale autorităților publice locale.
În tabelul de mai jos sunt prezentate instalațiile de deșeuri existente în județ la nivelul
anului 2018.
Tabel 2-13: Instalaţii de deșeuri existente în judeţ Galaţi în anul 2018
Denumire instalație
Staţie

sortare

Anul
Galaţi

funcţiune

punerii

în

proiectată

Sursa
finantare

2012

6.000 t/an un

ISPA

(investiţie ISPA)

Capacitate

schimb

Două puncte verzi pentru
stocarea
deșeurilor
voluminoase,
menajere
periculoase, DEEE și deșeuri
din construcții și demolări

2012

-

ISPA

Staţie

Tecuci

Nu este în operare

-

Phare

Galati

2012

10.000 t/an

ISPA

sortare

de

Staţie

compostare

(investiţie ISPA)
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(investiţie Phare CES)

Denumire instalație
Staţie

de

compostare

Anul
Tg.

Bujor (investitie Phare CES)

punerii

funcţiune

proiectată

Sursa
finantare

2013

1.000 t/an

Phare

Staţia

nu

funcţionează

în

Capacitate

de

mai
din

2014
Depozit
conform
deșeuri
nepericuloase Tirigina (prima
celulă)

2011

920.000
(celula 1)

Depozit neconform pentru
deșeuri nepericuloase Tecuci

1950- iulie 2017

Nu este cazul

m3

ISPA

Primăria
Tecuci

Sursa: APM Galaţi, Aplicaţiile de Finanţare ale proiectelor

PROIECT ISPA
Denumire proiect: ”Sistem Integrat de Management al Deseurilor Solide in Municipiul
Galați și împrejurimi, Județul Galați, România”
Sursa de finanțare: Programul ISPA
Valoarea investițiilor: 23.000.000 Euro
Beneficiar: Primăria Municipiului Galați

•

Închiderea depozitului neconform de la Tirighina;

•

Construirea celulei 1 a noului depozit conform de la Tirighina, cu o capacitate de
920.000 m3;

•

Construirea unei stații de sortare (6.000 t/an/ 1 schimb),

•

Construirea unei stații de compostare (10.000 t/an/1 schimb);

•

Realizarea a două puncte verzi pentru stocarea deseurilor menajere periculoase si
a deseurilor uscate, reciclabile;

•

Echipamente de colectare și transport, respectiv:
o

1.220 containere de 1,1 m3, din care: 692 pentru colectarea separată a
deșeurilor reciclabile (plastic, sticlă și hârtie/carton), 176 pentru deșeuri
verzi și 352 buc pentru deșeuri din construcții și desfințări și deșeuri
voluminoase,

o

4 de vehicule de colectare.

Sistemul a devenit operational la sfârșitului anului 2011 o dată cu intrarea în operare a
instalațiilor de deșeuri. Toate investițiile realizate prin proiectul ISPA sunt operate sub
forma gestiunii directe de SERVICIUL PUBLIC ECOSAL, care este organizat în cadrul
Primăriei Galați.
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Investiții realizate prin proiect:

Proiectele PHARE CES
În județul Galati au fost implementate mai multe proiecte finanțate prin programul PHARE
CES, şi anume:
1. În Municipiul Tecuci proiectul PHARE RO 2004/016-772.04.01.04.01.01.17
“Valorificare deseuri menajere - Platforma de compostare, statie de sortare si
transfer”
Sursa de finanțare: Phare CES 2004
Valoarea investițiilor: 979.785 Euro
Beneficiar: Primăria Municipiului Tecuci
Investiții realizate prin proiect:
•

O stație de sortare,

•

Echipamente pentru colectarea și transportul deșeurilor respectiv: 340 containere
de 1,1 m3 pentru deșeurile reciclabile și 2.727 pubele de 120 l pentru deșeurile în
amestec.

2. Denumire proiect „Stație de compostare a deșeurilor din Tg. Bujor, Județul Galați”
Sursa de finanțare: Phare CES 2004
Valoarea investițiilor: 901.164 Euro
Beneficiar: Primăria Municipiului Tg. Bujor
Investiții: o stație de compostare cu o capacitate de 1.000 t/an

3. Denumire proiect “Colectarea și transportul deșeurilor din Orașul Tg. Bujor”
Sursa de finanțare: Phare CES 2006
Valoarea investițiilor: 378.378 Euro
Beneficiar: Primăria Municipiului Tg. Bujor
Investiții: echipamente de colectare și transport respective 32 containere de 1.100
m3 pentru deșeurile reciclabile, 800 pubele de 120 l pentru deșeuri reziduale și 1
autocompactor

4. Denumire proiect „Imbunatatirea colectarii si transportului deseurilor in comuna
Ivesti, judetul Galati”
Sursa de finanțare: Phare CES 2004
Valoarea investițiilor: 398.634 Euro

Investiții: echipamente de colectare și transport deșeuri respectiv: 42 containere de
1,1 m3 pentru deșeuri reciclabile, 2.700 pubele pentru deșeuri în amestec, 1
autocompactor de 16m3 și 1 încărcător frontal.
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Beneficiar: Comuna Ivesti

5. Denumire proiect „Imbunatatirea colectarii si transportului deseurilor in comuna
Bălășești, judetul Galati”
Sursa de finanțare: Phare CES 2006
Valoarea investițiilor: 411.000 Euro
Beneficiar: Comuna Bălăşeşti
Investiții: echipamente de colectare și transport deșeuri respectiv: 36 containere de
1,1 m3 pentru deșeuri reciclabile, 1.500 pubele pentru deșeuri în amestec , 1
autocompactor de 16m3 și 1 încărcător frontal.

6. Denumire proiect „Colectarea si transportul deseurilor municipale din Comuna Schela,
judetul Galați”
Sursa de finanțare: Phare CES 2006
Valoarea investițiilor: 648.300 Euro
Beneficiar: Comuna Schela
Investiții: echipamente de colectare și transport deșeuri respectiv: 125 containere de
1,1 m3 pentru deșeuri reciclabile, 1.400 pubele pentru deșeuri în amestec și 1
autocompactor de 16m3 .

7. Denumire proiect „Colectarea si transportul deseurilor municipale din Comuna
Foltești, judetul Galați”
Sursa de finanțare: Phare CES 2006
Valoarea investițiilor: 648.300 Euro
Beneficiar: Comuna Foltesti
Rezultat: echipamente de colectare și transport deșeuri respective 125 containere
pentru deseuri reciclabile și 1.400 pubele pentru deseuri reziduale, 2
autocompactoare, 2 prese, 1 încărcător-descărcător și 2 motostivuitoare.

Pe harta următoare sunt evidenţiate unităţile administrativ teritoriale care au beneficiat
de investiţii prin programele ISPA şi PHARE şi instalaţiile de tratare a deşeurilor realizate.
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Din analiza gestionării deșeurilor în localitățile beneficiare de fonduri ISPA/Phare în anul
2018, a rezulat că doar investițiile realizate prin programul ISPA în Municipiul Galați
functionează în conformitate cu obiectivele pentru care au fost prevăzute. După cum am
evidențiat în tabelul 3-12 stația de compostare Tg. Bujor și stația de sortare Tecuci nu
sunt funcționale iar colectarea separată a deșeurilor nu se realizează în localitățile
beneficiare de echipamente de colectate și transport.
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Figura 2-15: Infrastructura existentă în sectorul deşeurilor
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În continuare este descrisă infrastructura existenţă în judeţul Galaţi pentru fiecare
componentă a sistemului de gestionare a deşeurilor.

Colectare şi transport
Colectarea şi transportul deşeurilor menajere şi similare
În prezent, colectarea deşeurilor menajere şi similare se face preponderent în amestec.
Acest lucru este rezultatul cantităţilor mici de deşeuri reciclabile colectate separat la nivel
judeţean. În continuare este prezentat sistemul de colectare a deşeurilor menajere şi
similare la nivelul fiecărei localităţi urbane şi în mediul rural.
Municipiul Galaţi
La momentul elaborării studiului de fezabilitate, în Municipiul Galaţi, colectarea deşeurilor
menajere se realizeaza în patru fracţii astfel:
• Deșeurile în amestec:
o În zona blocurilor sunt colectate prin aport voluntar în puncte de colectare
stradală. Conform datelor furnizate de Ecosal, în anul 2018 au fost raportate
329 puncte de colectare și 1.433 containere de 1.100 l,
o În zona caselor, colectare din poartă în poartă în pubele de 120 l,
o Pentru transportul deșeurilor reziduale Ecosal deține 31 de vehicule cu un
volum cuprins între 6-12 m3. Mașinile au fost achiziționate în perioada 2003
– 2018 (26% fiind achiziționate înainte de anul 2010, deci au o vechime
mai mare de 8 ani).
•

Deşeurile reciclabile colectate pe 3 fracții (hârtie/carton, metal/plastic și sticlă):
o În zona blocurilor sunt colectate prin aport voluntar în puncte de colectare
stradală situate pe același amplasament sau în vecinătatea punctelor de
colectare deșeuri reziduale. Sunt colectate separat pe trei fracţii
(hartie/carton, plastic/metal şi sticlă) în containere tip igloo cu o capacitate
de 2,5 m3. Conform informaţiilor primite de la Ecosal, in Municipiul Galaţi în
prezent sunt disponibile 170 de puncte de colectare pentru deşeurile
reciclabile, fiecare punct fiind dotat cu câte 3 igloo-uri ( unul pentru
hârtie/carton, unul pentru plastic/metal și unul pentru sticlă.
o În zona caselor colectarea deşeurilor reciclabile se face prin aport voluntar
în punctele de colectare stradale situate în zona blocurilor,
o Ecosal deține 468 recipiente de tip igloo, 22 de containere tip plasă și 4
mașini de colectare, achiziționate prin proiectul ISPA în anul 2011.

La momentul vizitării amplasamentelor punctelor de colectare pentru deşeuri reciclabile,
în aprilie 2017, o parte din igloo-uri erau vandalizate cu scopul recuperării frauduloase a
reciclabilelor. Astfel, o parte din deşeurile colectate separat nu se regasesc in fluxul
deşeurilor raportate (după cum am precizat în secțiunea 3.3.4 punctul C).
Deşeurile colectate separat de către ECOSAL sunt transportate la staţia de sortare Galaţi
în vederea sortării şi valorificării materiale.
Colectarea separată a deşeurilor reciclabile similare şi din pieţe nu este implementată.
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2.9.3.2

Municipiul Tecuci
Prin proiectul Phare CES 2004 au fost achiziţionate, echipamente pentru colectarea
separată a deşeurilor reciclabile respectiv 340 containere de 1.100 litri şi 2.727 pubele de
120 l.
Însă având în vedere că staţia de sortare realizată prin proiect nu a fost operaţională,
conform informaţiilor furnizate de reprezentanţii municipiul Tecuci, confirmate cu ocazia
vizitei pe teren de către Consultant, containerele /pubele dedicate colectării separate a
deşeurilor reciclabile au fost transformate în recipiente pentru deşeuri reziduale.
La sfarsitului anului 2016, conform raportărilor operatorului de salubrizare către APM,
pentru colectarea deşeurilor reziduale în Tecuci sunt distribuite 3.390 pubele de 120 l,
4.201 pubele de 240 l şi 310 containere de 1.100 l.
Tg. Bujor
Colectarea deşeurilor menajere şi similare în localitatea Tg. Bujor se realizează în amestec,
colectarea fiind de tip „din poartă în poartă”.
Prin proiectul Phare CES au fost achiziţionate 800 pubele de 120 l pentru deşeurile
reziduale şi 32 containere de 1.100 l pentru deşeurile reciclabile. La sfarsitului anului 2016,
conform raportărilor operatorului de salubrizare către APM, existau 800 pubele de 120 l
pentru deşeurile reziduale şi 90 pubele de 120 litri pentru deşeurile reciclabile.
Bereşti
În localitatea Bereşti, deşeurile menajere şi similare se realizează exclusiv în amestec.
Echipamentele de colectare și transport sunt puse la dispoziție de către operatorul de
salubrizare.
Mediul rural
În mediul rural, colectarea se realizează în amestec, colectarea fiind de tip „din poartă în
poartă”.
Localităţile Iveşti, Bălăşeşti şi Schela au beneficiat de echipamente de colectare şi
transport pentru colectarea deşeurilor reciclabile și în amestec , respectiv containere de
1.100 l și pubele de 120 l. Cu toate acestea, sistemul de colectare separată a deșeurilor
reciclabile nu este implementat.

Colectarea şi transportul deşeurilor menajere voluminoase şi periculoase
Sistemul de colectare pentru transportul deșeurilor voluminoase și menajere periculoase
în Municipiul Galați este prin aport voluntar în două puncte verzi de stocare temporară
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înființate în anul 2012 prin proiectul ISPA
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Foto: amplasament punct verde Galați
Cele două puncte verzi sunt
situate pe Drumul Viilor 1 în
cartierul Micro 13 B și pe
strada Etna.

Amplasamentele sunt dotate cu 3 containere de 18 m 3, cinci containere de 32 m3 și 2
containere de tip presă.
Însă pe amplasamentul celor doua puncte verzi sunt stocate cu precădere deșeuri din
construcții și demolări și DEEE aduse în principal de operatori economici. Unul din motive
îl reprezinta lipsa informării și conștientizării populației relativ la existenta și utilitatea celor
două puncte.
În restul județului Galați, deșeurile voluminoase și menajere periculoase nu sunt colectate
separat.

Colectarea deșeurilor stradale, a deșeurilor din piețe, parcuri și grădini

•

În Mun. Galați colectarea deșeurilor verzi din parcuri și grădini este asigurată de
Administrația Domeniului Public al Municipiului Galați (ADP). ADP transportă
deșeurile verzi colectate la stația de compostare de la Tirighina și le predă pe baza
unui bon de cântar, fără a plăti un tarif. În cazul în care ADP utilizează compostul
rezultat din stația de compostare, plătește un tarif către ECOSAL. Colectarea
deșeurilor din piețe este asigurată de Administrația Piețelor Galați. Deșeurile din
piețe nu sunt colectate separat și sunt transportate direct la Depozitul de la
Tirighina în vederea eliminării.

•

În Mun. Tecuci serviciul de colectare a deșeurilor verzi din parcuri și grădini este
asigurat de societatea Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi, conform
contractului de delegare a gestiunii aprobat prin HCL nr. 38/28.02.2018.

•

În orașul Tg. Bujor, serviciul de colectare a desșurilor stradale, a deșeurilor din
piețe și a deșeurilor din parcuri și grădini publice este prestat de Administrația
Domeniului Public, un serviciu propriu organizat în cadrul primăriei.
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În județul Galați, serviciul de colectare a desșurilor stradale, a deșeurilor din piețe și a
deșeurilor din parcuri și grădini publice este prestat doar în mediul urban, astfel:

•

Sortare
În judeţul Galaţi există două staţii de sortare pentru tratarea deşeurilor reciclabile
colectate separat, respectiv:
•
•

Staţia de compostare Galaţi, capacitate 6.000 t/an (realizată prin fonduri ISPA),
Staţia de compostare Tecuci, capacitate 20.000 t/an (realizată prin fonduri Phare
CES).

În continuare sunt descrise cele două staţii.

Staţia de sortare de sortare Galaţi
Staţia, situată pe acelaşi amplasament cu staţia de compostare, a intrat în operare în anul
2012 şi funcţionează pe baza autorizaţiei de mediu nr. 63/30.03.2012 valabilă până la
data de 29.03.2022. Staţia este operată de SP Ecosal.
În conformitate cu informațiile din autorizație de mediu stația de sortare are o capacitate
de 6.000 t/an/1 schimb. Cu ocazia vizitelor pe amplasament, reprezentanții ECOSAL au
menționat o capacitate mai mică a stației de sortare însă în documentele furnizate
capacitatea stației este precizată a fi de 6.000 t/an/1 schimb.

Staţia de sortare se află în interiorul unei hale metalice în care sunt amplasate benzile
transportoare, cabinele de sortare şi presele de balotat materiale sortate.
Linia de sortare este prevăzută cu 8 posturi şi cuprinde:
•

Un buncăr – este de tipul unui canal prevăzut cu başă pentru colectarea levigatului
şi evacuarea acestuia cu o electropompă în sistemul de canalizare intern. În
interiorul acestui canal este montată o bandă orizontală care va prelua deşeurile
împinse cu ajutorul unui încărcător frontal din zona de descărcare spre bandă

•

Bandă recepţie deşeuri,

•

Banda transportatoare pentru sortare – preia deşeurile de pe banda de recepţe
canal şi alimentează banda de sortare,

•

Banda de sitare cu sistem de aspiraţie praf (ciclon),

•

Banda de sortare – aceasta este montată într-o cabină de sortare climatizată şi
prevăzută cu sistem de ventilaţie. Banda se sortare este prevăzută cu 8 posturi de
sortare. Sortarea deşeurilor se face pe catgorii de deşeuri reciclabile în containere
mobile prevăzute cu role.
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2.9.3.3

În orașul Berești, serviciul de colectare a desșurilor stradale, a deșeurilor din piețe
și a deșeurilor din parcuri și grădini publice este prestat de Administrația
Domeniului Public și Privat, un serviciu propriu organizat în cadrul primăriei.

Linia de recepţie/sortare sticlă este prevăzută cu:
•

Platformă hidraulică pentru basculare containere. Deşeurile de sticlă sunt aduse
intr-un container roll-on şi amplasat deasupra platformei hidraulice şi apoi
basculate în buncărul benzii înclinate cu recleţi

•

Buncăr,

•

Banda de alimentare înclinată cu racleţi,

•

Bandă de sortare sticlă prevăzută cu 3 posturi,

Figura 2-16: Staţia de sortare Galaţi

Linia de presare/procesare este compusă din presă de balotare automată şi sistem de
benzi transportoare de o parte şi de alta a presei.
Linia de procesare a deşeurilor din aluminiu – dozele de aluminiu respectiv ambalajele din
tabla de alumniu sunt descărcate în buncărul de alimentare al benzii transportatoare al
liniei de procesare a deşeurilor din aluminiu. Acestea sunt transportate cu ajutorul benzii
cu racleţi în cuva de alimentare a shrederului hidraulic de unde vor fi tocate şi vor cădea
gravitaţional printre valţurile shrederului direct în containerul amplasat sub mărunţitor.

Tabel 2-14: Evoluţia cantităţilor de deşeuri tratate în statia de sortare Galati
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Staţie sortare Galati (capacitate 6.000 t/an)
Intrări, tone

413

708

1.254

1.692

1.814

2.091

Ieşiri reciclablie, tone

303

565

1.055

1.392

1.579

1.831

Reziduuri, tone

110

143

199

207

235

252

Din tabelul de mai sus, se poate observa o creştere considerabilă a cantităților de deșeuri
reciclabile tratate în stația de sortare raportat la anul 2012. Este de aşteptat ca o dată cu
eficientizarea sistemului de colectare separată, intrările în staţia de sortare să crească
progesiv.
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Sursa: APM Galati pentru anii 2012-2016 şi SP Ecosal pentru 2017

Instalaţie tratare deşeuri Tecuci
Municipiul Tecuci a beneficiat de fonduri europene prin proiectul Phare CES 2004 pentru
realizarea investiţiei “Valorificare deseuri menajere - Platforma de compostare,
statie de sortare si transfer”, cod proiect RO 2004/016-772.04.01.04.01.01.17.
Construcţia acestei instalaţii a fost finalizată în anul
următoarele:
•
•
•
•
•
•
•
•

2012, dotarile efective fiind

Presa verticala de balotat deşeuri;
Electrostivuitor;
Mărunţitor de sticlă;
Banda transportoare 2 buc;
Încărcător frontal;
Platforma cântărire;
Semiremorcă autocompactoare;
Boxă reciclare cu o latură înclinată.

Instalaţia nu a fost operată niciodata din cauza nefuncţionării ansamblului de echipamente
achiziţionate. În staţie au fost receptionate cantităţi mici de deşeuri reciclabile (în medie
20 tone pe an) în vederea presării şi valorificării ulterioare.

Figura 2-17: Imagine hala staţiei de sortare
Tecuci

•

Deșeuri reziduale până la punerea în operarea a viitoarei instalații de tratare
mecano-biologică, respectiv anul 2023. Se estimează o reducere astfel cu
30% a cantității de deșeuri depozitate (ca urmare a valorificării materiale și
energetice a fracției reciclabile),
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În prezent Primăria Tecuci are în desfăşurare un proiect de modernizare a stației de
sortare, respectiv ,,Modernizare utilaje staţie de sortare si transfer deeuri menajere ,
propus a se realiza în municipiul Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr. 146C, judeţul
Galaţi.” Având în vedere lipsa capacităților de depozitare la nivelul județului, în stația de
sortare vor fi tratate:

•

Deșeuri reciclabile colectat separat în parelel cu deșeurile reziduale tratate
în instalație. Din anul 2023, în stație se vor trata exclusiv deșeuri reciclabile
colectate separat.

În prezent, noua instalație de sortare este în curs de autorizare, data estimată pentru
punerea în funcțiune fiind anul 2019.

Compostare

În judeţul Galaţi există două staţii de compostare la Galaţi şi Tg. Bujor.

Staţia de compostare Galați
Staţia de compostare este situată pe acelaşi amplasament cu staţia de sortare şi are o
capacitate proiectată de 10.000 tone/an. În prezent staţia de este operată de SP Ecosal
în baza autorizaţiei de mediu nr. 63/30.03.2012 valabilă până la data de 29.03.2022.

În stația de compostare sunt procesate deşeurile de natura vegetală provenite din grădini,
parcuri, spaţii verzi provenite exclusiv din Municipiul Galați.

Tehnica de compostare este denumită compostare
aerobă în brazde. Linia de compostare are o
platformă betonată, cu suprafaţa de 6000 m2
acoperită cu un acoperiş usor. Deşeurile colectate
sunt mai întâi mărunţite într-un tocator şi apoi
aşezate în hala de compostare, în brazde cu
înălţimea de 1,5 m. Un utilaj specializat întoarce şi
umectează periodic brazdele.După o perioda de
fermentare de aprox. 12-14 saptamani se obţine
compostul care este folosit ca pământ vegetal în
zonele unde se amenajează spaţii verzi, pe taluze
etc
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2.9.3.4
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Staţie este
echipamente:

dotată

cu

urmatoarele

•

Tocător deşeuri pentru compost,

•

Utilaj de întors compostul,

•

Tambur de irigare,

•

Încărcător frontal,

•

Sită rotativă-ciur compost

Figura 2-18: Staţia de compostare Galaţi

În tabelul următor este prezentată evoluţia cantităţilor de deşeuri tratate în staţia de
compostare Galaţi din primul an de funcţionare (2012) până în anul 2017. Precizăm că în
staţie au fost tratate exclusiv deşeuri din parcuri şi grădini.

Tabel 2-15: Evoluţia cantităţilor de deşeuri tratate în staţia de compostare Galaţi

2012

2013

2014

2015

2016

2017

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

Intrari

Sursa:Pe baza chestionarelor TRAT, MUN

Compostul rezultat în urma tratării biologice este folosit ca pământ vegetal în zonele din
domeniul public din Municipiul Galaţi unde se ameneajează spaţii verzi. Din analiza datelor
se observă anumite erori de raportare a fluxurilor, respectiv în anul 2016 intrările şi ieşirile
sunt egale, iar în anul 2015 cantitatea de compost rezultată reprezintă 95% din input.

În anul 2016, pe amplasamentul stației de compostare și de sortare a fost pusă în
funcțiune o instalație de produs bricheți de lemn, cu o capacitate de 7 tone/zi (600-700
kg/oră).
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Conform datelor furnizate de Ecosal, în anul 2016 nu s-au produs bricheți iar în anul 2017
s-au produs 12,28 tone.
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Staţia de compostare Tg. Bujor
Staţia de compostare de la Tg. Bujor, construită prin fonduri Phare CES 2004 a intrat în
funcţionare în anul 2009.
Capacitatea proiectată a staţiei este de 1.000 t/an. Conform proiectului tehnic şi a
autorizaţiei de mediu, staţia a fost prevăzută să trateze deşeuri din parcuri şi grădini,
deşeuri menajere şi similare în ametesc, deşeuri din pieţe, deşeuri stradale şi nămoluri de
la staţia de epurare orăşenească. Conform fluxului estimat de deseuri în faza de planificare
a proiectului ponderea nămolurilor din capacitatea totală a staţiei este de 60%.
Principalele dotări ale staţiei sunt:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Hală de compostare cu suprafaţă betonată de 1.134 m,
Cantar rutier tip basculă,
Staţie de tratare levigat compusă din bazin de levigat cu capacitatea de 40 m3 şi
staţia 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 şi
echipament hidraulic de ghidare. Capacitate întoarecere minim 1.200 mc/h
Încărcător frontal pe pneuri
Tocător de crengi cu o capacitate de 15 mc/h
Presă de balotat
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Figura 2-19: Poze staţia de compostare Tg. Bujor
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Însă începând cu anul 2014 staţia de compostare a fost închisă ca urmare a defectării
utilajelor specifice compostării (întorcător, tocător, sită rotativă).

Cantităţile de deşeuri tratare în staţie în perioada 2011-2013 sunt prezentate în tabelul
de mai jos.
Tabel 2-16: Cantitatea tratate în stația de compostare Tg. Bujor, 2011-2013
2011

2012

2013

Intrări (deşeuri menajere și
similare în amestec şi deşeuri
verzi)

990

1191

501

Ieşiri
(material
Compost

660

852

257

n.a.

n.a

n.a

Ieşiri (reziduuri)

stabilizat)

Sursa: APM Galaţi

Depozitare
În prezent în judeţul Galaţi există un singur depozit conform în funcţionare, Tirighina, care
deserveşte Municipiului Galaţi şi comunele limitrofe (Branistea, Smardan, Sendreni,
Tulucesti si Vanatori).
Depozitul neconform de la Tecuci, conform legislaţiei, a sistat depozitarea în iulie 2017.
În anul 2017, după închiderea depozitului Tecuci, deșeurile municipale colectate din județ
(mai puțin localitățile deservite de depozitul Tirighina) au fost eliminate la depozitul
Muchea (operat de TRACON) din județul Brăila.
La sfârșitului anului 2017 s-a încheiat un acord între CJ Vaslui și CJ Galați în vederea
depozitării deșeurilor din județul Galați la depozitul conform de la Roșiesti, județ Vaslui.
Astfel, la contractul nr. 16.452/19.12.2017 privind ”Delegarea gestiunii serviciului de
salubrizare a județului Vaslui” încheiat între CJ Vaslui și S.C. Romprest Energy SRL, a fost
completat de un act adițional care prevede la art 4, punctul c) acceptarea spre depozitare
a deșeurilor care provin din județul Galați se va face doar temporar pe depozitul Roșiești
– durată stipulată în cadrul contractului încheiat între operatorul Depozitului și operatorii
de colectare și transport deșeuri de pe raza județului Galați este de 1 an de la data intrării
în vigoare a acestuia. Însă, durata poate fi prelungită doar în condițiile în care CJ Galați
face dovada necesității prelungiri acceptării deșeurilor de depozitul CMID – Roșiești, cu
acceptul Delegatarului.
De asemenea, la începutul anului 2018, Primăria Municipiului Galați a aprobat Hotărârea
nr. 285 din 15.05.2018 privind aprobarea depozitării, pe perioada determinată, a
deșeurilor municipale colectate de pe raza județului Galați. Această hotărâre prevede la
art.1 acceptarea la depozitul ecologic de deșeuri nepericuloase Tirighina a deșeurilor
colectate de pe raza județului Galați, până la demararea activității depozitului conform din
comuna Roșiești, județ Vaslui, dar nu mai târziu de momentul atingerii a 75% din
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capacitatea proiectată 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 deșeuri colectate de pe raza județului Galați.
Începând cu 25 septembrie 2018 deșeurile colectate din județul Galați au început a fi
depozitate la depozitul Roșiesti, județul Vaslui.
În continuare este descris depozitul conform Tirighina precum şi depozitul neconform de
la Tecuci.
Depozit conform Tirighina
Depozitul conform tipul „b” de la Tirighina (Galaţi) a fost construit prin fonduri ISPA intrând
în operare în anul 2011. În prezent, depozitul este operat de S.C. Serviciul Public Ecosal
Galaţi S.A.. Mai multe informaţii privind operatorul sunt incluse in Raportul institutional
(Vol. IV.1).
Depozitul este operat în baza autorizației integrate de mediu nr. 2/12.06.2014 valabilă
până la 11.06.2024.
În conformitate cu informaţiile din Memorandul de Finanţare, depozitul a fost prevăzut cu
4 celule cu o suprafaţă totală de aproximativ 18 ha, din care, prin proiectul ISPA, s-a
construit doar prima celulă cu o capacitate de aproximativ 920.000 m 3 şi o suprafaţă
ocupată de 6.5 ha. În Memorandum este precizat că realizarea celulei 2 va depinde însă
de încheierea unui contract cu compania locală Electrica pentru înlocuirea stâlpilor de
înaltă tensiune aflaţi pe amplasament. Această înlocuire a fost identificată ca prelungire a
timpului estimat de funcţionare a depozitului.
Prim celulă a depozitului, aflată în funcţionare din noiembrie 2011, este prevăzută cu un
sistem de impermeabilizare a bazei depozitului (strat argilă, geomembrană, geotextil,
strat drenant) precum şi cu un sistem de colectare şi epurare a levigatului produs în
corpului depozitului, în conformitate cu legislaţia 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 staţia centrală de ardere unde are loc decondesanrea şi
arderea ulterioară a acestuia.
Caracteristicile depozitului Tirghina sunt prezentate în tabelul următor.
Tabel 2-17: Caracteristici depozit Tirighina
Suprafata totala depozit

Suprafaţa (ha)

Volum (m3)

Volumul total depozit

14,4

2.120.000

Celula 1

6,4

920.000

Celule 2-4

8

1.200.000
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Sursa: Memorandum de finanţare ISPA
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Conform Memorandului de Finanţare, depozitul deserveşte Municipiul Galaţi şi comunele
limitrofe (Branistea, Smardan, Sendreni, Tulucesti si Vanatori).

Figura 2-20: Imagine depozit
Tirighina

La depozit, pe lângă deşeuri municipale mai sunt depozitate deșeuri din construcții și
demolări, deşeuri industriale nepericuloase precum şi nămoluri rezultate de la staţia de
epurare a Municipiului Galaţi, după cum este prezentat mai jos.

DEPOZITARE

2012

2013

2014

2015

2016

2017

103.523

94.078

91.465

93.055

93.009

97.209

Deseuri municipale
colectate din Municipiul
Galați

99.080

90.107

87.820

88.524

88.348

92.617

Deșeuri municipale
colectate din cele 5
comune limitrofe

2.460

2.429

3.125

3.094

3.927

3.867

Deșeuri municipale
colectate din alte
localitati din judet

1.494

1.204

232

0

0

0

Reziduuri de la stațiile de
sortare și de compostare
Galați

489

338

288

1.437

734

725

Deșeuri din construcții și
desfințări

4.684

4.690

8.564

7.030

3.382

1.253

Total deșeuri municipale
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Tabel 2-18: Istoric deşeuri depozitate la depozit conform Tirighina, tone

DEPOZITARE

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Namoluri de la stațiile de
epurare orășenești

1.259

0

2.829

2.631

4.219

5.419

Deșeuri
industriale
nepericuloase

0

0

0

3.722

1.990

1.424

TOTAL deșeuri depozitate

109.466

98.768

102.858

106.438

102.600

105.305

Sursa: Chestionare TRAT pentru anii 2011-2016 şi Ecosal pentru anul 2017

Conform adresei primite din partea Primăria Municipiului Galaţi, în luna noiembrie 2017,
în urma măsurătorilor realizate de SP Ecosal Galaţi cu scopul determinării volumului
existent şi a volumului rămas până la cota maiximă admisibilă de umplutură a Celulei 1 a
rezultat că procentul de ocupare la data de 31.12.2017 a fost de 61,61% din capacitatea
autorizată a celulei de 920.000 m3.
Cantitatea totală de deșeuri depozitată, conform măsurătorilor din 31.12.2017 a fost de
603.828 tone iar volumul 566.822 m3.
Prin urmare, plecând de la premisa ca depozitul Tirighina va deservi excusiv
Municipiul Galaţi, se estimează că prima celulă îşi va epuiza capacitatea la
sfârşitului anului 2022.

Depozit neconform Tecuci

Denumirea depozitului

Rampa de depozitare a deseurilor Rates

Proprietarul depozitului

Primaria Municipiului Tecuci

Operatorul depozitului

SC Rampa Rateș SRL

Anul punerii in functiune

1950

An sistare depozitare conform HG
349/2005 privind depozitarea deseurilor

Iulie 2017

Suprafata depozitului

17 ha

Depozitul neconform Rates - Tecuci, este format din 2 zone distincte:
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Depozitul neconform tipul „b” de la Tecuci a sistat activitatea în iulie 2017 conform
prevederilor HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor. Operatorul depozitului SC
Rampa Rateș SRL a operat pe baza Autorizația de mediu 06/12.01.2015, valabilă până la
16.07.2017. Principalele caracteristici ale depozitului sunt:

•

zona activa pe care s-au depus deşeuri în ultimii ani, până la data sistării
activităţii în iulie 2017,

•

zona pasiva pe care nu s-au mai depus deşeuri de la momentul depozitării
deşeurilor în zona activă

Zona activă se află în continuarea zonei pasive, şi ocupă o suprafaţă de aproximativ 11
ha, fiind reprezentată de un masiv de deşeuri prevăzut cu mai multe drumuri cu rol de
delimitare a zonelor de depunere şi având o înălţime 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 până în canalul Rates.

Zona pasivă este reprezentată de zona în care sau depus initial deşeurile la începerea
activităţii de depozitare. Această zonă este situată între conul activ de depunere şi DJ
251, ce face legatura între Municipiul Tecuci şi 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) şi fotografie depozit (jos)

Tabel 2-19: Evoluţia cantităţilor de deşeuri eliminate la depozit neconform Tecuci-Raţeş,
tone
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Evoluţia cantităţilor de deşeuri eliminate la
depozitul neconform Tecuci Rateş în ultimii 7 ani este prezentată în tabelul de mai jos.

Depozit RATES

2012

2013

2014

2015

2016

Iulie
2017

TOTAL deșuri depozitate, din
care :

37.196

39.345

44.963

61.795

90.565

8.062

Deseuri
Galati)

municipale

31.416

34.866

31.197

29.670

34.162

7.940

Deseuri
judete)

municipale

5.432

2.560

11.847

32.097

56.403

122

348

0

0

0

0

0

și

0

1.534

104

0

0

0

Namoluri de la stațiile de
epurare orășenești

0

385

1.815

28

0

0

(jud.

(alte

Reziduuri de la SS Tecuci si SC
Tg. Bujor
Deșeuri din
desfințări

construcții

Sursa date: Chestionare MUN

După cum se poate observa din tabelul de mai sus, în anii 2015 şi 2016 mai mult de 50%
din cantitatea de deşeuri depozitate provine din alte judeţe respectiv din Vrancea, Botoşani
şi Vaslui.
În iulie 2017, în conformitate cu prevederile legale, depozitul Rateş-Tecuci a sistat
activitatea in luna iulie 2017.

Capacități reciclare
Reciclare/Valorificare
Conform datelor disponibile pe site-ul APM Galaţi în judeţul Galaţi există 17 operatori dețin
autorizație de mediu pentru colectarea deșeurilor de ambalaje în conformitate cu
prevederile legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor
de ambalaje.
În tabelul de mai jos sunt prezentați operatorii economici autorizați pentru valorificarea
deșeurilor reciclabile colectate separat.

Tabel 2-20: Operatori economici autorizaţi pentru valorificarea deşeurilor reciclabile în
judeţul Galaţi
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Nume operator

Operatii realizate

Capacitate
de
proiectata (t/an)

reciclare

ASPLASTIC,
Galati

Mun.

Fabricare furtun de gradina,
chedere, plasa utilizand granule
PVC

Masini de extrudat 12 t/an
granule PVC

BANGSONIC
com.Vanatori

SRL,

Fabricare fibre textile prin
destramare, cardare, brichetare
textile

Instalatie
textile

Eco-Metal Production,
Com.Smârdan,

Macinare si granulare deseuri
de plastic si fabricare furtune,
tuburi, benzi, folii, saci/pungi,
lazi/cutii/recipiente

Instalatie
100kg/h,
spalare,
injectie

FURTUNTEC SRL, Mun.
Tecuci,

Fabricarea de mobilier sau
produse
din
PVC
folosind
granule din deseuri PVC

FURTUNTEC
Mun. Tecuci

Macinare si granulare deseuri
de plastic si extrudare tevi PVC

Masina extrudat tevi PVC
437 t/a
tocator tip Shredder 285
kg/h

GALTEXMED, Galati

Destramare
si
deseuri textile

1800 t/an

MATT ECOINVEST SRL,
Galati,

Macinare/granulare
plastic,
demontare
/dezmembrare
deseuri lemn, tocare.

SRL

procesare

de

brichetat

de
granulare
instalatie
de
instalatie
de

34 t/luna granule plastic

Moara de macinat 300 kg/h
schredder
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-galati/deseuri-de-ambalaje

Astfel, În judeţul Galaţi există capacităţi pentru reciclare a deşeurilor de plastic de
aproximativ 4.400 t/an, considerând instalaţiile de granulare a deşeurilor de plastic. Însă,
atât pentru plastic cât şi pentru hârtie, carton, plastic, sticlă şi metal există capacităţi de
reciclare la nivelul regiunii 2 SE din care face parte judeţul Galaţi sau în restul regiunilor.

În cazul deșeurilor de hârtie/carton, reciclarea este asigurată de următoarele fabrici de
hârtie: ECOPAPER S.A. Zărnești, AMBRO S.A. Suceava, Vrancart S.A. Adjud, COMCEH
S.A. Călărași, PETROCART S.A. Piatra Neamț, cu o capacitate totală de reciclare de
665.000 tone/an. Fabrica de la Vrancart se află la o distanţă de cca 120 km de Municipiul
Galaţi, iar în prezent, conform datelor furnizate de APM, o parte din deşeurile de hârţie şi
carton sunt reciclate aici.
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Pentru reciclarea deșeurilor de plastic și metal, conform PNGD, numărul operatorilor
economici autorizați la nivel naţional este foarte mare, asigurându-se o capacitate de
reciclare de cca. 284.000 tone/an pentru deșeurile de plastic şi respectiv 2.700.000
tone/an pentru deșeurile metalice. După am menţionat anterior, inclusiv în judeţul Galaţi
există operatori care asigura reciclarea plasticului.

Reciclarea deșeurilor de sticlă este asigurată de mai mulți operatori economici, principalii
fiind S.C. STIROM S.A. București (35.000 tone/an), S.C. GreenGlass Recycling S.R.L.
Popești Leordeni (110.00 tone/an) și S.C. TC ROM GLASS S.R.L. București (12.000
tone/an cu posibilități de extindere la 24.000 tone/an).

Valorificarea energetică
În ceea ce privește valorificarea energetică a deșeurilor, conform datelor din PNGD, la
nivel național există 7 fabrici de ciment autorizate pentru coincinerarea deșeurilor, inclusiv
a deșeurilor municipale. Capacitatea totală de procesare existentă la nivelul anului 2016
este de cca. 1,1 milioane tone.

Figura 2-22: Fabrici de ciment autorizate pentru coincinerarea deșeurilor

Sursa: PNGD

Cea mai apropriată instalaţie faţă de Municipiul Galaţi este Fabrica de ciment de la
Medgidia aparţinând CRH România.

Gestionarea deșeurilor municipale
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În judeţul Galați, salubrizarea localităţilor se realizează fie de operatori economici privaţi
pe baza unui contract de concesiune/delegare încheiat între operator şi Primărie fie de
către structuri (direcţii, servicii etc) din cadrul primăriilor.
În anul 2017, din totalul deșeurilor municipale colectate de către operatorii de salubrizare
cea mai mare parte a fost depozitată (93% din total) în timp ce diferența este reprezentată
de deșeuri reciclabile și biodeșeuri din parcuri și grădini colectate separat în vederea
valorificării materiale. După cum am menționat în secțiunea 3.3.3 la punctul C, pe lângă
deșeurile colectate se către operatorii de salubrizare, o cantitate de aproximativ 4.000
tone de deșeuri reciclabile a fost raportată ca fiind predată de populație direct
reciclatorilor.
Această situație este rezultatul gradului redus de implementare a colectării separate la
nivelul județului (doar populația Municipiului Galați beneficiază de servicii pentru
colectarea separată a deșeurilor reciclabile).
Informații detaliate privind infrastructura existentă în județul Galați este prezentată în
secțiunea 3.3.6.
Pentru o mai bună reprezentare, în figura 3-17 sunt evidențiate cantitățile de deșeuri
gestionate în anul 2017 iar în tabelul 3-19, sunt prezentate cantitățile gestionte în
perioada 2012-2017.

Tabel 2-21: Gestionarea deșeurilor municipale, 2012-2017

Master Plan Sistem de Management Integrat al deseurilor în județul Galați

Pagina 99

Figura 2-23: Gestionarea deșeurilor în anul 2017, județ Galați

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Tone/an
Deșeuri municipale
colectate, din care:

140.570

135.008

131.735

129.528

134.559

131.754

Deșeuri municipale
colectate de
operatorii
salurbizare

137.520

131.920

127.428

126.342

130.605

127.754

Deșeuri reciclabile
direct la reciclatori

3.050

3.088

4.307

3.186

3.955

4.000

33.433

32.039

31.172

30.678

31.740

30.932

4.263

3.929

5.497

5.029

5.833

6.071

370

524

1.055

1.392

1.579

1.839

3.590

3.088

4.307

3.186

3.955

4.000

303

317

135

451

300

232

2.551

2.346

1.843

1.442

2044

2.640

2.551

2.346

1.843

1.442

2044

2.640

135.090

128.989

124.387

124.182

127.171

123.516

Deșeuri reciclabile
din
deseuri
municipale
Valorificare
Reciclare materială
R12 si R4
Reciclabile
rezultate de la SS
De la colectori
De la operatori
salubrizare direct
Compostare, R3
Biodeșeuri tratate
în SC
Eliminare
Depozitare D1 şi D5

După cum se poate observa din tabelul de mai sus, în perioada analizată cantitatea totală
de deșeuri municipale valorificată are o evouție crescătoare, rata de reciclare crescând cu
circa 50% în anul 2017 față de anul 2012 (conform metoda 2). Această creștere se
datorează în principal creșterii ratei de capturare a deșeurilor reciclabile în Municipiul
Galați.
Astfel, în anul 2017, din întreaga cantitate de deșeuri valorificată, 97% a provenit din
Municipiul Galați (respectiv 8.479 tone din care 5.839 deșeuri reciclabile și 2.640
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Sursa: Pe baza chestionarelor TRAT, MUN și COL/TRAT

biodeșeuri din parcuri și grădini colectate separat). În estimare s-a plecat de la ipoteza că
întreaga cantitate de deșeuri reciclabile colectate direct de persoane fizice și predate direct
la colectori/valorificatori, provin din Municipiul Galați.

25
20
18
15
13

12

5

5

2012

2013

20

18
16

10
5

6

5

2014

2015

6

7

2016

2017

Figura
2-24:
Evoluția
ratei
de
capturare
deșeuri
reciclabile
în
Municipiul
Galați conform
Metoda 2 și
Metoda 4.

0
Metoda 2, %

Finanţarea serviciului de salubrizare
Din datele primite de la autoritățile publice locale din județ, majoritatea unităților
administrativ-teritoriale din județul Galați beneficiază de serviciu de salubrizare prestat
sub diverse forme.
În ceea ce privește modalitatea de plată a serviciului de salubrizare, aceasta se pate
realiza în mai multe feluri, respectiv:
• Taxă instituită de autoritățile publice locale și plătită de utilizatorii persoane fizice
și persoane juridice direct în bugetul local;
• Tarif plătit de utilizatorii persoane fizice și persoane juridice direct operatorilor de
salubrizare;
• Sistem mixt:
o Taxă instituită de autoritățile publice locale și plătită de utilizatorii persoane
fizice direct în bugetul local și
o Tarif plătit de utilizatorii persoane juridice direct operatorilor de salubrizare.
În județul Galați majoritatea unităților administrativ-teritoriale au instituit o taxă pentru
plata serviciilor de salubrizare, atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice.
În comuna Buciumeni și comuna Oancea plata serviciilor de salubrizare se face pe bază
de tarif plătit atât de persoanele fizice cât și de persoanele juridice.
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Metoda 4, %

În municipiile Galați și Tecuci, orașul Tg. Bujor și comunele: Brăhășești, Grivița, Matca,
Nămoloasa, Slobozia Conachi, Tulucești și Vânători plata serviciilor de salubrizare se face
prin taxă colectată de la persoanele fizice și tarif plătit de persoanele juridice.
În tabelul următor este prezentat nivelul taxelor și tarifelor practicate la nivelul anului
2018, pe baza raspunsurilor la chestionare, răspunsuri primite in perioada februrie –
martie 2018.

Tabel 2-22 Nivelul taxelor și tarifelor practicate la nivelul anului 2018
No.

UAT

Operator

Taxa /
tarif
pentru
populatie

Anul
apro
barii

1

Mun. Galati

Public service
ECOSAL

tarif 87,56
lei/to

2017

2

Mun. Tecuci

CUP Tecuci

4 lei/pers/
luna

2017

3

Oras Targu
Bujor

S.C. BUJOR
PRESTSERV
SRL

taxa 39
lei/pers/an

4

Oras Beresti

SC LEONMAR
SRL COROD

3 lei/luna/
apart.;
5 lei/luna/
casa

Taxa/ tarif
persoane
juridice

Tarif
operator
Colectare
87,56
lei/tona pt
populatie
Colectare
47,96 lei/mc
pt PJ;
Depozitare
pers fizice
60,57
lei/tona;
Depozitare
pers juridice
27,53
lei/tona,
Compostare
126,73
lei/tona

Obser
vatii

tarif 47,96 lei/mc

14 lei/pers/luna

RURAL
UAT

Operator

1

Balabanesti

SC LEONMAR
SRL

2

Balasesti

Serviciu public

3

Baneasa

Anul
apro
barii

2015

Taxa/ tarif
persoane
juridice

Tarif
operator

2200
lei/cursa

taxa habitat 5
lei/luna

2016
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No.

Taxa /
tarif
pentru
populatie
gosp cu 1
pers 0,5
lei/luna;
gosp cu 2
pers 1
leu/luna;
gosp cu
mai mult
de 2 pers
2 lei/luna
3 lei/luna/
gosp

4

UAT

Baleni

Operator

SC LEONMAR
SRL

5

Barcea

SC LEONMAR
SRL

6

BerestiMeria

SC LEONMAR
SRL

7

Brahasesti

SC ECOPREST
BRAHA 2015
SRL

8

Branistea

9

Buciumeni

10

Taxa /
tarif
pentru
populatie
30lei/pers/
an dar nu
mai mult
de 100
lei/an/
gosp
3,5
lei/gosp
de 1
pers/luna;
14 lei
/gosp> =
2 pers/
luna
3 lei/luna/
apart.;
5 lei/luna
/ gosp la
case

Anul
apro
barii

Tarif
operator

2018

1900
lei/transport

2017

1300
lei/cursa plus
TVA;
60,75
lei/tona
(fTVA)
depozitare

2017

2000
lei/cursa plus
TVA

tarif 5 lei

2017

tarife direct
la operator

SC
COSMESIRET
SRL

6 lei/pers/
luna

2017

Cavadinesti

SC LEONMAR
SRL

nu se
percepe
taxa

2018

11

Certesti

SC LEONMAR
SRL

8 lei/gosp

2017

12

Corni

13

Corod

6 lei/pers/
luna
2500
lei/cursa plus
TVA
1900
lei/cursa plus
TVA

Taxa/ tarif
persoane
juridice

Obser
vatii

ag economici
comert cu
amanuntul 150
lei/an;
alte PJ 60 lei/an

contracte
individuale cu
diferiti operatori

contracte
individuale cu
diferiti operatori
tarif 100 lei/PJ;
205 lei/scoala

70 lei/pers juridica
/ luna
nu se percepe
taxa
30 lei /PJ

Serviciu public

Gemina
Servexim SRL

14

Cosmesti

15

Costache
Negri

LEONMAR

16

Cuca

LEONMAR

5 lei/pers/
luna

2 lei/pers/
luna, dar
nu mai
mult de 5
pers/gosp
25 lei/pers
/an;
max. 75
lei/fam/an

2017

1.800lei/
transport
60,75
lei/tona
(fTVA)
depozitare

2017

1700
lei/cursa plus
TVA

2017

1700
lei/cursa plus
TVA

17

Cudalbi

LEONMAR

4 lei/pers/
luna

18

Cuza Voda

Gemina
Servexim SRL

3 lei/pers/
luna

2011

19

Draganesti

20

Draguseni

LEONMAR

3 lei/pers/
luna

2018

21

Firtanesti

2011

1547
lei/cursa plus
TVA;
9,5 to/cursa
1900 lei/
cursa plus
TVA;
50 lei/to
depozitare
2000 lei/
cursa plus
TVA

30 lei/mc (f. TVA)

contracte directe

15 lei/PJ/luna

6 lei/PJ/luna
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No.

UAT

Operator

22

Foltesti

Serviciul Public

23

Frumusita

procedura
delegare in
derulare

24

Fundeni

Gemina
Servexim SRL

25

Ghidigeni

26

Gohor

27

Grivita

28

Ivesti

29

Independenta

Taxa /
tarif
pentru
populatie
40
lei/fam/an
(pentru
familii de
2-4 pers
sau mai
multi);
20 lei/an
pentru
familii de
o
persoana

120/an/
gosp
locuita

Gemina
Servexim SRL

24 lei/pers
/an

Gemina
Servixim SRL

2,4
lei/pers/lu
na, TVA
inclus

S.C. LEONMAR
SRL COROD

15
lei/pers/
an

31

Liesti

Serviciu public

5 lei/pers/
luna

32

Mastacani

33

Matca

35

Munteni

36

Namoloasa

37

Negrilesti

-

2010

Obser
vatii

50 lei/an

contracte directe

32,26 lei/mc

Jorasti

Movileni

2010

Taxa/ tarif
persoane
juridice

Tarif
operator

SC
COSMESIRET
SRL

30

34

Anul
apro
barii

SC
COSMESIRET
SRL

5 lei/pers
/luna

SC RELRIAN
SRL

3,60
lei/pers/
luna

2016

2017

2017

1800 lei/
cursa plus
TVA;
60,75 lei/to
depozitare

contracte
individuale cu
diferiti operatori

2,4
lei/pers/luna,
TVA inclus

contracte
individuale cu
diferiti operatori

2618
lei/cursa, TVA
inclus

140/
pers.juridica/an

pentru
depozit
are:
48,36
lei/to
in
2017
68,75
lei/to
in
2018

25 lei/mc

2017

1600
lei/transport
pentru
rezidual,
100
lei/transport
pentru
reciclabile

35 lei/mc

70 lei/tona

40 lei/luna
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No.

38

Nicoresti

SC
COSMESIRET
SRL

Taxa /
tarif
pentru
populatie
15
lei/an/fami
lie

39

Oancea

Gemina
Servixim SRL

3 lei/pers/
luna

2017

40

Pechea

LEONMAR

2 lei/pers/
luna

2017

41

Piscu

42

Poiana

SC
COSMESIRET
SRL

42/an/
locuinta

2017

43

Priponesti

LEONMAR

1
leu/pers/
luna

2013

1700
lei/cursa

44

Radesti

2018

1900
lei/cursa plus
TVA

No.

UAT

Operator

45

Rediu

LEONMAR

46

Schela

serviciu public

47

Scinteiesti

48

Sendreni

1 leu/pers
/luna;
max 4
pers/
familie
60
lei/gosp/
an

serviciu public
pana la
31.08.2017
apoi SC
Salubrizare
Sendreni SRL
cu asociat unic
UAT Sendreni

3 lei/pers/
luna plus
TVA

49

SloboziaConachi

Gemina
Servixim SRL

3 lei/pers/
lua

50

Smardan

SC RER
ECOLOGIC SRL
BRAILA

51

Smulti

Gemina
Servixim SRL

10
lei/gosp/
luna
25
lei/pers/
luna

52

Suceveni

Suhurlui

LEONMAR

54

Tepu

Serviciu public

Taxa/ tarif
persoane
juridice

Tarif
operator

1000 lei/tona

32,36 lei/mc

1800
lei/cursa plus
TVA

20 lei /PJ/luna

100 lei/an/PJ

2018

50 lei/luna

2017

3 lei/luna/angajat,
plus TVA

2016

2125,82
lei/transport
plus TVA

2017

40,58 lei/mc
plus TVA

au contracte
individuale

2017

1700 lei

10 lei/luna

2018

1900
lei/cursa fara
TVA

200 lei/pers
juridica

2017

Obser
vatii

30 lei/PJ/luna;
15 lei/PFA, II
/luna
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53

20 lei/
persoana,
dar nu mai
mult de 4
pers/
familie
4 lei/adult
/ luna;
2 lei/copil/
luna

Anul
apro
barii
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No.

UAT

Operator

Taxa /
tarif
pentru
populatie

Anul
apro
barii

Tarif
operator

2018

213,45 lei/to,
plus TVA

39,6 lei/an/
pers fizica;
248 lei/mc PJ

55

Tudor
Valdimirescu

SC RER
Ecologic SRL

5 lei/pers/
luna pt
gosp cu 1
membru;
10 lei/luna
/gosp cu
mai multi
membrii;
20 lei/luna
/ locuinta
nelocuita

56

Tulucesti

Serviciul Local
de salubrizare
Tulucesti

20 lei/pers
60 lei/casa

2017

57

Umbraresti

SC LEONMAR
SRL

3,5
lei/pers
/luna

2018

SC LEONMAR
SRL COROD

40 lei/an
pers
singure
100 lei/an
familii cu 2
pers sau
mai multi

Gemina
Servixim SRL
Gemina
Servixim SRL

2 lei/pers
/luna
1 leu/pers
/luna

58

Valea
Marului

59

Vinatori

60

Virlezi

61

Vladesti

2018

1500
lei/cursa;
60,75
lei/tona plus
TVA depozitare

2012

1800 lei
salubrizare

2017

1595 lei

Taxa/ tarif
persoane
juridice

Obser
vatii

248 lei/mc

•

compostarea în vederea recicalării deșeurilor predominant vegetale;

•

deșeuri menajere produse de persoane fizice depozitate în Rampa Tirighina;

•

deșeuri menajere produse de persoane juridice depozitate în Rampa
Tirighina;

•

precolectare, colectare și transport a deșeurilor municipale, inclusiv a
deșeurilor toxice și periculaose din deșeuri menajere, cu excepția celor cu
regim special;

•

precolectare, colectare și transport a deșeurilor produse de agenți
economici.

În urma analizării fișei de fundamentare a tarifelor s-a observat că pentru activitatea de
colectare și transport ponderea cea mai mare o au costurile cu munca vie (cu personalul)
– 33%, apoi costurile cu combustibilul – 32%, ceea ce reflectă specificul acestei activități.
In cazul tarifului de depozitare, linia de combustibil include si energia electrica
tehnologica; această categorie de costuri constituie ponderea cea mai mare – 41%.
Similar este si pentru tariful de compostare – 45%. Acestă pondere ridicată în costuri ne
conduce la căutarea unor procese tehnologice cu recuperare energetică, astfel încât aceste
costuri să poată fi reduse.
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Serviciul public ECOSAL Galați are fundamentate tarifele utilizate, pe activități, în
conformitate cu Ordinul Președintelui ANRSC nr. 109/2007, pentru următoarele activități:

La nivelul municipiului Galati s-au instituit următoarele taxe și tarife:
•

taxă specială de habitat pentru persoanele fizice – 67 lei/persoană/an;

•

tarif pentru depozitare:
o

60,57 lei/to pentru depozitarea deșeurilor provenite de la persoane fizice;

o

27,53 lei/mc pentru depozitarea deșeurilor provenite de la persoane
juridice.

•

tarif pentru compostare – 157,14 lei/to

•

tarif pentru colectarea și transportul deșeurilor:
o

87,56 lei/to pentru persoane fizice

o

47,96 lei/mc pentru agenți economici

După cum se poate observa, deși nu există o bază legală în acest sens, tariful pentru
activitatea de colectare și transport a deșeurilor de la personae fizice și tariful pentru
depozitarea deșeurilor provenite de la personae fizice diferă față de tarifele percepute de
la persoanele juridice pentru aceleași activități.
În ceea ce privește activitatea de compostare a deșeurilor, deși este stabilit un tarif,
modalitatea de plată a acestuia nu este stabilită, iar în ceea ce privește activitatea de
sortare a deșeurilor, aceasta nu are un tarif stabilit, prin urmare această activitate prestată
de ECOSAL nu este încasată.
În concluzie, se recomandă instituirea tarifului pentru activitatea de sortare a deșeurilor,
iar pentru activitatea de compostare se recomandă stabilirea modalității de plată a acestei
activități.

Aspecte instituţionale
În această secţiune este prezentat cadrul instituţional în ceea ce priveşte gestionarea
deşeurilor la nivelul judeţului Galați.
În conformitate cu datele primite de la autorităţile locale, există 63 de localităţi care sunt
deservite de servicii de salubrizare. Pentru 45 dintre acestea serviciile de salubrizare sunt
furnizate de către operatori privaţi, 2 localități sunt deservite de operatori cu capital
integral public si 16 localitati sunt deservite de către o structură specializată din cadrul
administraţiei publice locale.
Tabelul următor prezintă denumirea operatorilor de salubritate şi datele disponibile legate
de licenţa acestora de operare (www.anrsc.ro).
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Tabel 2-23: Operatori de salubrizare

1

2

3

4

Denumire
operator

Activitate autorizată

Localitățideservite

Licență ANRSC

Colectare
separate
şi
transport
separat
al
deşeurilor municipal şi al
deşeurilor
similar
provenind din activităţi
comerciale din industrie şi
instituţii, inclusive fracţii
colectate separat, fără a
adduce atingere fluxului
de deşeuri de echipamente
electrice şi electronice,
baterii şi acumulatori

Berești,
Barcea,
Bâlbănești,
Bălășești,
Băleni,
Berești-Meria,
Căvădinești,
Certesti,
Corni,
Costache
Negri,
Cuca,
Cudalbi,
Dragușeni,
Frumusita, Jorăști,
Pechea, Priponești,
Rediu,
Scînteiești,
Suhurlui,
Tudor
Vladimirescu,
Umbrărești,
Valea
Mărului

Licenţă nr. 4130/

Colectarea separate şi
transportul
separat
al
deşeurilor municipal şi al
deşeurilor
similar
provenind din activităţi
comerciale din industrie şi
instituţii, inclusive fracţii
colectate separat, fără a
adduce atingere fluxului
de deşeuri de echipamente
electrice şi electronice,
baterii
şi
acumulatori
(precolectare)

Buciumeni, Gohor,
Movileni, Nicorești,
Poiana, Smulti

Licenţă
nr.
3830/29.08.2016
clasa 3

SERVICIUL
PUBLIC
ECOSAL
GALAȚI

Salubrizare a localităţilor

Galați

COMUNA
SCHELA

Colectare
separată
şi
transport
separat
al
deşeurilor municipale şi a
deşeurilor
similare
provenind din activităţi
comerciale din industrie şi
instituţii, inclusive fracţii
colectate separat, fără a
adduce atingere fluxului
de deşeuri de echipamente
electrice şi electronice,
baterii şi acumulatori

LEONMAR
S.R.L.

COSMESIRET
S.R.L.
Cosmești

15.01.2018 clasa
3
Valabilă până la
data
de
31.12.2018
Operatorul
depune
documentatia
prelungire
licentei cu 30
zile inainte
expirare.

va
de
a
de
de

Valabilă până la
data
de
29.08.2021

Licenţă
nr.
3051/25.11.2014
clasa 2
Valabilă până la
data
de
25.11.2019

Schela
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nr.
3780/22.06.2016
clasa 3
Valabilă până la
data
de
22.06.2021
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Nr. crt.

Nr. crt.

Denumire
operator

Activitate autorizată

5

COMUNA
DRĂGĂNEȘTI

Colectare
separată
şi
transport
separat
al
deşeurilor municipal şi al
deşeurilor
similarep
rovenind
din
activităţi
comerciale din industrie şi
instituţii, inclusive fracţii
colectate separat, fără a
adduce atingere fluxului
de deşeuri de echipamente
electrice şi electronice,
baterii şi acumulatori

Drăgănești

ECOPREST
BRAHA 2015
SRL
Brăhășești

Colectare
separată
şi
transport
separat
al
deşeurilor municipal şi al
deşeurilor
similarep
rovenind
din
activităţi
comerciale din industrie şi
instituţii, inclusive fracţii
colectate separat, fără a
adduce atingere fluxului
de deşeuri de echipamente
electrice şi electronice,
baterii şi acumulatori

Brăhășești

COMUNA
ȘENDRENI

Colectare
separată
şi
transport
separat
al
deşeurilor municipal şi al
deşeurilor
similarep
rovenind
din
activităţi
comerciale din industrie şi
instituţii, inclusive fracţii
colectate separat, fără a
adduce atingere fluxului
de deşeuri de echipamente
electrice şi electronice,
baterii şi acumulatori

Șendreni

Colectare
separată
şi
transport
separat
al
deşeurilor municipal şi al
deşeurilor
similarep
rovenind
din
activităţi
comerciale din industrie şi
instituţii, inclusive fracţii
colectate separat, fără a
adduce atingere fluxului
de deşeuri de echipamente
electrice şi electronice,
baterii şi acumulatori

Ivești

7

8

COMUNA
IVEȘTI

Licență ANRSC

Licenţă
nr.
3703/16.05.2016
clasa 3
Valabilă până la
data
de
16.05.2021

Licenţă
nr.
3662/15.12.2017
clasa 3
Valabilă până la
data
de
19.04.2021

Licenţă
nr.
3810/21.07.2016
clasa 3
Valabilă până la
data
de
21.07.2021
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nr.
3425/19.10.2015
clasa 3
Valabilă până la
data
de
19.10.2020
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6

Localitățideservite

9

10

11

12

Denumire
operator
COMUNA
ŢEPU

COMUNA
COROD

COMUNA
BRANIȘTEA

Compania de
Utilități
Publice S.R.L.
Tecuci

Activitate autorizată

Localitățideservite

Colectare
separată
şi
transport
separat
al
deşeurilor municipal şi al
deşeurilor
similarep
rovenind
din
activităţi
comerciale din industrie şi
instituţii, inclusive fracţii
colectate separat, fără a
adduce atingere fluxului
de deşeuri de echipamente
electrice şi electronice,
baterii şi acumulatori

Țepu

Colectare
separată
şi
transport
separat
al
deşeurilor municipal şi al
deşeurilor
similarep
rovenind
din
activităţi
comerciale din industrie şi
instituţii, inclusive fracţii
colectate separat, fără a
adduce atingere fluxului
de deşeuri de echipamente
electrice şi electronice,
baterii şi acumulatori

Corod

Colectare
separată
şi
transport
separat
al
deşeurilor municipal şi al
deşeurilor
similarep
rovenind
din
activităţi
comerciale din industrie şi
instituţii, inclusive fracţii
colectate separat, fără a
adduce atingere fluxului
de deşeuri de echipamente
electrice şi electronice,
baterii şi acumulatori

Brăniștea

Colectare
separată
şi
transport
separat
al
deşeurilor municipal şi al
deşeurilor
similarep
rovenind
din
activităţi
comerciale din industrie şi
instituţii, inclusive fracţii
colectate separat, fără a
adduce atingere fluxului
de deşeuri de echipamente
electrice şi electronice,
baterii
şi
acumulatori
măturat, spălat, stropirea
şiîntreţinerea
căilor
publice

Tecuci

Licență ANRSC

Licenţă
nr.
2919/23.07.2014
clasa 3
Valabilă până la
data
de
23.07.2019

Licenţă
nr.
3700/16.05.2016
clasa 3
Valabilă până la
data
de
16.05.2021

Licenţă
nr.
3387/09.09.2015
clasa 3
Valabilă până la
data
de
09.09.2020
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4232
4233/22.05.2018
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3
Valabilă până la
data
de
01.07.2022
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Nr. crt.

Nr. crt.

Denumire
operator

Activitate autorizată

Localitățideservite

Licență ANRSC

curăţareşi transport al
zăpezii de pe căile publice
şimenţinerea în funcţiune
a acestora pe timp de polei
sau îngheţ
13

Serviciul
public
de
salubrizare
Tg.Bujor

-

Tg. Bujor

Fără licență

14

Gemina
Servexim
S.R.L.

Colectare
separată
şi
transport
separat
al
deşeurilor municipal şi al
deşeurilor
similarep
rovenind
din
activităţi
comerciale din industrie şi
instituţii, inclusive fracţii
colectate separat, fără a
adduce atingere fluxului
de deşeuri de echipamente
electrice şi electronice,
baterii şi acumulatori

Cosmești,
CuzaVodă,
Fundeni,
Grivița,
Independența,
Mastacani, Oancea,
Piscu,
Slobozia
Conachi,
Vîrlezi,
Vlădești

Licenţănr.
3508/16.12.2015
clasa 3 Valabilă
până la data de
16.12.2020

15

Recorwood
S.R.L.

-

Nămoloasa

Licenţă
nr.
4346/08.08.2018
clasa 3

16

Relrian S.R.L.

-

Negrilești

Fără licență

17

Compania de
Uitilități
Publice
S.A.
Bârlad

salubrizare a localităţilor

Rădești, Băneasa

Licenţă
nr.
4128/15.01.2018
clasa 2 Valabilă
până la data de
17.12.2022

18

Rer Ecologic
Service Brăila
S.R.L.

salubrizare a localităţilor

Smârdan

Licenţă
nr
2616/21.10.2013
clasa 2 Valabilă
până la data de
11.11.2018

19

Serviciul local
de salubrizare
TULUCEȘTI

colectare
separată
şi
transport
separat
al
deşeurilor municipale şi al
deşeurilor
similare
provenind din activităţi
comerciale din industrie
şiinstituţii, inclusiv fracţii
colectate separat, fără a

Tulucești

Licenţă
nr.
4140/05.02.2018
clasa 3
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Valabila pana la
31.03.2020

Nr. crt.

Denumire
operator

Activitate autorizată

Localitățideservite

Licență ANRSC

aduce atingere fluxului de
deşeuri de echipamente
electrice şi electronice,
baterii şi acumulatori
20

Ghidigeni

colectare
separată
şi
transport
separat
al
deşeurilor municipale şi al
deşeurilor
similare
provenind din activităţi
comerciale din industrie
şiinstituţii, inclusiv fracţii
colectate separat, fără a
aduce atingere fluxului de
deşeuri de echipamente
electrice şi electronice,
baterii şi acumulatori

Ghidigeni

Licenţă
nr.
4381/06.09.2018
clasa 3 Valabilă
până la data de
06.09.2023

21

Serviciul Local
de salubrizare
Matca

-

Matca

Procedura
de
obtinere a licentei
in derulare

22

Munteni

-

23

Serviciul
Public
Local
de Salubritate
Foltesti

salubrizare

Foltesti

Procedura
de
obtinere a licentei
in derulare

24

Serviciul Local
Salubritate
Liesti

Precolectare,
colectare,
transport
deseuri
municipale,
sortare
deseuri
municipale,
maturat, spalat, stropit
caile publice, curatarea si
transportul
zapezii,
colectare,
transport
deseuri din constructii si
demolari.

Liesti

Procedura
de
obtinere a licentei
in derulare

Procedura
de
obtinere a licentei
in derulare

Sursa: pe baza contractelor de salubrizare şi www.anrsc.ro

Rezumând datele prezentate în capitolul 4.3 din Analiza Instituțională (Volumul IV.1), în
ceea ce priveşte evaluarea contractelor de salubrizare existente aferente serviciilor de
colectare a deşeurilor menajere din judeţul Galați, concluziile sunt următoarele:
În judeţul Galați, salubrizarea localităţilor se realizează în modul următor:
de către un operator economic privat - pe baza
concesiune/delegare încheiat între operator şi Primărie;
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•

•

de către o structură (direcţie, serviciu etc.) din cadrul Primăriei – pe baza unei
Hotărâri a Consiliului Local de atribuire a serviciului de salubrizare în gestiune
directă.

În ceea ce privește acoperirea cu servicii de salubrizare, din datele furnizate de către
unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Galați in luna noiembrie 2018, se poate
observa că acestea beneficiază de servicii de salubrizare, după cum urmează:
În 45 de UAT serviciul de salubrizare este prestat în baza unor contracte încheiate
cu operatori de drept privat, a căror durata încetează astfel:
o

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: Berești, Barcea, Bălabănești, Bălășești, Băleni, Berești-Meria,
Certesti, Cosmești, Cuca, Cudalbi, Drăgușeni, Frumusita, Fundeni, Grivița,
Jorăști, Movileni, Nicorești, Pechea, Priponești, Rediu, Radesti, Smârdan,
Smulți, Suhurlui, Tudor Vladimirescu, Vârlezi, Vlădești, Umbrărești

o

În 11 UAT durata contractului de salubrizare va înceta în anul 2019:
Băneasa, Cavadinești, Corni, Costache Negri, Gohor, Mastacani,
Nămoloasa, Oancea, Poiana, Scanteiesti, Valea Marului.

o

În 5 UAT durata contractelor de salubrizare va înceta după anul 2020:
Independența si Slobozia Conachi (2020), Cuza Vodă si Piscu (2021),
Buciumeni (2023).

o

În 1 UAT contractul de salubrizare nu prevede o dată de încetare a acestuia:
Negrilești.

•

În 2 UAT serviciul de salubrizare este prestat de societăți comerciale cu capital
integral public în baza unor contracte atribuite direct: Tecuci, Brăhășești.

•

În 16 UAT serviciul de salubrizare este prestat în baza gestiunii directe de serviciul
propriu de salubrizare înființat în acest scop: Galați, Brăniștea, Corod, Drăgănești,
Foltești, Ghidigeni, Ivești, Liești, Matca, Munteni, Schela, Șendreni, Tulucești, Țepu
și Vânători. In orasul Tg. Bujor este in curs de infiintare un serviciu propriu de
salubrizare, colectarea si transportul spre eliminare a deseurilor realizandu-se cu
personalul si mijloacele tehnice ale primariei.

•

În 1 UAT nu este încheiat contract pentru prestarea serviciului de salubrizare:
Fârțănești.

•

1 UAT se află în faza de contractare deoarece durata contractelor precedente a
expirat: Suceveni.

O parte dintre contractele de salubrizare existente în unitățile administrativ-teritoriale
menționate mai sus, deși au sau nu o durata determinată, în cuprinsul lor este prevăzută
o clauză de încetare înainte de termen a acestora, la data atribuirii de către ADI ECOSERV
a noului contract de delegare în cadrul proiectului SMID. Acestea sunt: Berești, Barcea,
Bâlbănești, Bălășești, Băleni, Baneasa, Berești-Meria, Buciumeni, Căvădinești, Corni,
Cosmești, Costache Negri, Cuca, Cudalbi, Cuza-Vodă, Frumusita, Fundeni, Gohor, Grivița,
Independența, Jorăști, Mastacani, Movileni, Nămoloasa, Negrilești, Nicorești, Oancea,
Pechea, Piscu, Poiana, Priponești, Rădești, Rediu, Scînteiești, Slobozia Conachi, Smîrdan,
Smulți, Suceveni, Suhurlui, Tudor Vladimirescu, Umbrărești, Valea Mărului, Vârlezi,
Vlădești.
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•

În 2 UAT durata contractelor de salubrizare va înceta la data atribuirii noului
contract de delegare de către ADI ECOSERV: Rădești și Negrilești.

•

În 15 UAT serviciul de salubrizare este prestat în baza gestiunii directe de serviciul
propriu de salubrizare înființat în acest scop: Brăniștea, Corod, Drăgănești, Foltești,
Ghidigeni, Ivești, Liești, Matca, Munteni, Schela, Șendreni, Tulucești, Țepu și
Vânători),

•

În 2 UAT nu sunt încheiate contracte pentru prestarea serviciului de salubrizare:
Fartanesti și Suceveni.

Aspecte care necesită îmbunătăţire
Principalele probleme identificate în actualul sistem de gestionare a deşeurilor municipale
în judeţul Galati sunt:
COLECTARE SI TRANSPORT
•

Nu întreaga cantitate de deșeuri municipale generate este colectată,

•

Din intreaga cantitate de deşeuri municipale colectate doar 7 % este colectata
separat în vederea reciclării,

•

Lipsa infrastructurii pentru colectarea si transportul deseurilor reciclabile menajere
si similare în majoritatea localităţilor din judeţ,

•

În prezent în Municiul Galati colectarea separată a deşeurilor reciclabile nu este
asigurată pentru operatorii economici. De asemenea, infrastructura pentru
colectarea deşeurilor reciclabile nu este suficientă pentru a asigura creşterea
cantităţii colectate,

TRATAREA DEŞEURILOR
•

Aproximativ 93% din cantitatea de deşeuri municipale colectată este depozitată
fără a o pretratare prealabilă a deşeurilor conform prevederilor legale,

•

În judeţ nu există instalaţii de sortare care să permită tratarea deşeurilor colectate
separt din toate localităţile. Din cele două staţii de sortare, cea de la Galaţi
deserveşte exclusiv Municipiul Galaţi iar cea de la Tecuci va trata deșeuri
municipale colectate în amestec colectate eclusiv din municipiul Tecuci,

•

În judeţ nu există instalaţii de compostare care să permită tratarea deşeurilor verzi
din parcuri şi grădini colectate separat. Din cele două staţii de compostare, cea de
la Galaţi deserveşte exclusiv Municipiul Galaţi iar cea de la Tg. Bujor este
nefuncţională,

DEPOZITAREA DEŞEURILOR
Depozitul existent de la Tirighina deserveşte exclusiv Municipiul Galaţi și 5 comune
limitrofe, pentru restul localităţilor neexistând în prezent o soluţie definitiva pentru
depozitarea deşeurilor.
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3

PROIECȚII

3.1

Metodologii și ipoteze
Metodologie și ipoteze privind proiecția socio-economică
Proiecțiile socio-economice iau in considerare cele mai recente prognoze publicate de
Comisia Națională de Prognoză (Prognoza 2018 – 2022 varianta intermediară de vară,
iulie 2018 și Proiecţia principalilor indicatori economico – sociali în profil teritorial pana in
2022 – mai 2018), recomandările 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 dispoziție alte informații oficiale, au fost luate
în calcul urmatoarele ipoteze din Anexa 1 a HG 677/2017:
•

cresterea PIB in termini reali, față de anul anterior, va fi de 3,5% în fiecare an;

•

pentru rata inflației anuale, prognoza va lua în considerare o medie stabilă 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 judeţean,
consultantul considera o evoluţie similara a indicatorilor socio-economici cu cea de la nivel
naţional.

Ipotezele utilizate la realizarea prognozei veniturilor pe gospodărie sunt următoarele:
•

Venitul mediu al unei gospodării medii crește cu o rată mai mică decât cresterea
nominală a PIB;

•

Venitul mediu al unei gospodării medii in regiunea Sud Est este 90,03% față de
media naționala;

•

Venitul mediu al unei gospodării medii in judetul Galați este 101,62% fata de
media pe regiunea Sud Est;

•

Creșterea venitului disponibil al gospodăriei este egală cu produsul dintre rata
inflației și rata de creștere reală a PIB, amendată cu un procent ( corecție);
pentru județul Galați această corecție este determinata după cum urmează:
o

corecția regiunii Sud-Est față de nivelul national C1 = 89,43%

o

corecția județului Galați față de nivelul regiunii Sud-Est C2 = 102,31%
Notă: aceste corecții au fost determinate de Consultant prin analiza ritmurilor
de creștere naționale, regionale și județene, pe baza Prognozei în profil teritorial
mai 2018 – elaborate de CNP;

o

- corecția județului Galați față de evoluția PIB la nivel national C = C1 x C2 =
91,49%;
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•

Venitul mediu al unei familii 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
creștere a venitului pentru familia medie (ipoteză folosită și în CBA a aplicatiei de
finanțare, factor de crestere a veniturilor decila 1 = 96,63%) ;

•

Venitul in mediul urban reprezinta 112,975% fata de cel mediu; venitul in mediu
rural reprezinta 83,92% din cel mediu .

Metodologie și ipoteze privind proiecția generării deșeurilor municipale
Proiecţia generării deşeurilor municipale pentru perioada de planificare (2018-2047)
reprezintă baza de calcul pentru estimarea capacităţilor viitoarelor obiective necesar a fi
realizate în cadrul sistemului integrat de gestionare al deşeurilor.
În această secțiune este prezentată proiecția deșeurilor municipale estimate a se genera
pe perioada de planificare cu evidențierea fluxurilor speciale de deșeuri din deșeurile
municipale respectiv deșeuri bidegradabile, deșeuri menajere periculoase și deșeuri
voluminoase.
Pe lângă deșeurile municipale este prezentată și evoluția generării deșeurilor din
construcții și demolări generate de populație. Această categorie de deșeuri nu face obiectul
Master Planului însă având în vedere că o parte din cantitatea generată va fi depozitată
este importantă cunoașterea evoluției cantităților pe perioada de planificare.
Metologia și ipotezele considerate pentru evoluția deșeurilor municipale
Evoluția deșeurilor municipale s-a determinat distinct pentru fiecare categorie de deșeuri
și anume deșeuri menajere, deșeuri similare, deșeuri din piețe, deșeuri din parcuri și
grădini și deșeuri stradale.
Evoluția deșeurilor menajere s-a derminat pe baza:
•

evoluția populației - prezentată în secțiunea 3.2.1,

•

ratei de conectare la servicii de salurbizare – conform obiectivelor prezentate în
secțiunea 4, rata de conectare va ajunge la 100% în anul 2021,

•

indicatorului de generare deşeuri menajere – determinat pe baza datelor privind
situația existentă și a căror evoluție depinde pe de o parte de creșterea economică
din județ iar pe de altă parte de implementarea măsurilor privind prevenirea
generării deșeurilor. În estimări s-a conținut cont de asemenea de prevederile
Planului Național de Gestionare a Deșeurilor.

Deșeurile similare s-au determinat având în vedere ponderea în deșeurile menajere.
Valoarea ponderii s-a estimat având în vedere dezvoltarea economică din județ.
Deșeurile din piețe, deșeurile din parcuri și grădini și deșeurile din piețe au fost estimate
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în anul 2018 dat fiind că înafara Municipiului Galați, restul localităților urbane nu furnizat
date distincte pentru aceste categorii de deșeuri din deșeurile muncipale, acestea fiind
raportate în amestec cu deșeurile menajere și similare. Conform prevederilor PNGD
evoluția acestora este de așteptat să rămână constantă pe perioada planificării.
Metologia și ipotezele considerate pentru evoluția fluxurilor speciale de deșeuri
Proiecţia cantităţii generate de deşeuri biodegradabile se calculează pe baza proiecţiei
cantităţii de deşeuri municipale generate şi a ponderii fracțiilor biodegradabile pentru
fiecare tip de deșeuri care intră în componența acestora (deșeuri menajere și similare,
deşeuri din parcuri şi gradini, deşeuri stradale şi deseuri din pieţe). Categorii de deșeuri
biodegradabile considerate în determinări sunt deșeurile alimentare, deșeurile de
hârtie/carton și deșeurile de lemn.
Proiecţia de generare a deşeurilor municipale periculoase se calculează pe baza
indicatorilor de generare estimați de consultant şi a proiecţiei populatiei. Întrucât
indicatorii mentionaţi reprezintă o medie europeană actuală, se consideră că aceştia
rămân constanţi pe toată perioada de planificare.
Evoluția cantității de deșeuri voluminoase a fost determinată pe baza evoluției deșeurilor
menajere și similare și a compoziției deșeurilor (respectiv evoluția ponderii deșeurilor
voluminoase din deșeurile menajere și similar).

3.2

Proiectii socio-economice
Acestă secţiune curpinde proiecţia socio-economică pentru judeţul Galaţi pe perioada de
planificare a proiectului şi anume 2018-2047.

Proiecţia populaţiei
Prognoza privind populația elaborată de Consultat pentru județul Galați se bazează pe
următoarele elemente:
•

populația rezidentă la 01.01. 2017, furnizată de către INS la nivelul județului
Galați, pe medii de rezidență;

•

populația de domiciliu, la 01.01.2017, pe localități, pentru orasele și
municipiile din județ;

•

rata de creștere recomandată în Anexa 1 la HGR nr. 677/2017 privind
aprobarea Metodologiei de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în
infrastructura de apă, pentru perioada 2018 – 2047 (-0,10% pe an, atât în
mediul urban cât și în mediul rural).

Tabelul următor prezintă evoluția populației, elaborată pe baza ipotezelor mentionate
anterior:
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Populatie
rezidenta judet
Galati
282.893

2016

235.553

278.876

2017

514.150

235.553

278.597

2018

513.871

235.553

278.318

2019

513.593

235.553

278.040

2020

513.315

235.553

277.762

2021

513.037

235.553

277.484

2022

512.760

235.553

277.207

2023

Tabel 3-1: Evolutia estimata a populatiei judetului Galați

Urban
236.827
514.429

==> PROIECTIA

Rural
519.720

276.930

2024

235.553

276.653

2025

511.929

235.553

276.376

2026

511.653

235.553

276.100

2027

511.377

235.553

275.824

2028

511.101

235.553

275.548

2029

510.825

235.553

275.272

2030

510.550

235.553

274.997

2031

510.275

235.553

274.722

2032

510.000

235.553

274.447

2033

509.726

235.553

274.173

2034

509.452

235.553

273.899

2035

AN BAZA

Total

Urban
235.553
512.206

PROIECTIA (CONTINUARE)

Rural
512.483

Populatie
rezidenta judet
Galati

Total

Urban

235.553

273.625

2036

508.904

235.553

273.351

2037

508.631

235.553

273.078

2038

508.358

235.553

272.805

2039

508.085

235.553

272.532

2040

507.812

235.553

272.259

2041

507.540

235.553

271.987

2042

507.268

235.553

271.715

2043

506.996

235.553

271.443

2044

506.725

235.553

271.172

2045

506.454

235.553

270.901

2046

506.183

235.553

270.630

2047

PROIECTIA (CONTINUARE)

Rural

509.178

Populatie
rezidenta judet
Galati

Total
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Proiecţia indicatorilor economici
Pe baza ipotezelor prezentate în secțiunea 4.2, au fost estimați principalii indicatori
macro-economici. Sinteza valorilor acestora este prezentata in tabelul de mai jos:

Tabel 3-2: Evoluția estimată a indicatorilor macro-economici

Indicator

2017

2018

2019

2020

2021

(an de baza)
Creștere reală PIB
Romania

6,10%

5,50%

5,70% 5,70% 5,00%

Regiunea Sud Est

4,30%

5,80%

5,60% 5,60% 5,00%

Județ Galați

4,70%

5,90%

5,80% 5,90% 5,30%

Romania

4,00%

3,80%

3,70% 3,40% 3,50%

Regiunea Sud Est

5,60%

5,40%

5,30% 4,80% 5,10%

Județ Galați

7,90%

7,70%

7,60% 7,30% 7,40%

Rata somajului inregistrat

Cresterea reala a salariilor
Romania

16,00%

Regiunea Sud Est

14,90%

8,80%

7,10% 7,00% 7,10%

Județ Galați

15,90%

6,60%

6,80% 6,10% 7,10%

Rata inflatiei (lei)

1,34%

3,70%

2,30% 2,20% 2,00%

Cursul
de
leu/euro

4,5681

4,66

schimb

11,00% 8,40% 7,50% 7,30%

4,58

4,56

4,54

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 Galați crește ceva mai rapid decât PIBul Regiunii Sud-Est, dar mai lent decât cel național. Se estimează că acest ritm se va
menține aproximativ constant, astfel incât va ajunge și chiar va depăși ritmul de
creștere la nivel național. De altfel, judetul Galați este al doilea cel mai dezvoltat
economic județ al regiunii, dupa județul Constanța. Cu toate acestea, rata șomajului
înregistrat este cu mult mai mai mare decat nivelul regional, păstrând aceasta
tendință pe perioada analizată. Creșterea reală a câștigului salarial se păstrează mai
mică decât creșterea la nivel regional, respectiv național. În anul 2021 se estimează
că va avea aceleași valori cu creșterea reală a salariului net de la nivel regional.
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Proiectia privind veniturile populaţiei
Ca baza pentru estimarea capacităţii potențiale de contribuție a gospodăriilor și
agenților economici, a fost utilizat venitul mediu disponibil (net) pe gospodărie (fără
taxa pe venit și contribuțiile sociale) și cifra de afaceri a intreprinderilor. Datele
Statistice pentru proiecţia acestor indicatori au fost obținute de la Institutul Național
de Statistică (INS) și Comisia nationala de Prognoza (CNP). Acolo unde nu s-au gasit
informații oficiale, acele date au fost estimate pe baza celor disponibile la nivel
național și 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% din venitul unei
gospodării din decila 1 de venit (veniturile cele mai scăzute).
Pentru a fundamenta politica tarifară este necesar să se estimeze evoluția veniturilor
gospodăriilor populației. Ultimul an pentru care au fost disponibile date statistice de
la INS privind venitul gospodăriilor la nivel naţional şi regional este 2017, deci anul
de baza pentru previziunile privind veiturile gospodăriilor populației este anul 2017.
Rezultatele previziunilor pe termen lung sunt prezentate în tabelul următor.
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Cresterea PIB - judet
Galati

Crestere PIB - Regiunea
Sud-Est

Crestere PIB- national,
real

3,2%

1,00

4,49

-1,55%

3,20%

4,20%

4,8%

2016

13,7%

13,7%

1,00

4,56

1,34%

4,70%

4,30%

6,1%

2017

6,7%

6,7%

1,00

4,66

3,70%

5,90%

5,80%

5,5%

2018

5,5%

5,4%

1,02

4,58

2,30%

5,80%

5,60%

5,7%

2019

5,0%

4,8%

1,04

4,56

2,20%

5,90%

5,60%

5,7%

2020

5,0%

4,7%

1,05

4,54

2,00%

5,30%

5,00%

5,0%

2021

4,9%

4,6%

1,07

4,50

2,00%

5,00%

5,10%

4,5%

2022

4,6%

4,2%

2,00%

4,20%

4,20%

4,2%

2023

3,9%

3,5%

1,11

4,50

2,00%

3,50%

3,50%

3,5%

2024

4,0%

3,5%

1,13

4,50

2,00%

3,50%

3,50%

3,5%

2025

4,0%

3,5%

1,15

4,50

2,00%

3,50%

3,50%

3,5%

2026

4,1%

3,5%

1,17

4,50

2,00%

3,50%

3,50%

3,5%

2027

4,2%

3,5%

1,20

4,50

2,00%

3,50%

3,50%

3,5%

2028

4,3%

3,5%

1,22

4,50

2,00%

3,50%

3,50%

3,5%

2029

4,3%

3,5%

1,24

4,50

2,00%

3,50%

3,50%

3,5%

2030

4,4%

3,5%

1,26

4,50

2,00%

3,50%

3,50%

3,5%

2031

Tabel 3-3 : Proiecția veniturilor gospodăriilor populației din județul Galați

Rata inflatiei (lei)

Indicator

veniturilor
3,2%

Venit mediu net lunar
familie medie - judet
Galati, mediul urban

Venit mediu net lunar
familie medie - judet
Galati

2.238,
6

3.043,
8

2.693,
9

1.459,
4

2.561,
3

3.482,
6

3.082,
2

27,06

1.503,
6

2.724,
7

3.688,
1

3.271,
2

28,38

1.576,
7

2.861,
7

3.873,
6

3.435,
7

29,63

1.646,
0

2.992,
0

4.049,
9

3.592,
1

30,93

1.718,
2

3.127,
7

4.233,
6

3.755,
0

32,28

1.793,
2

3.269,
1

4.425,
0

3.924,
7

33,59

1.866,
0

3.406,
4

4.610,
9

4.089,
6

34,74

1.930,
3

3.527,
8

4.775,
2

4.235,
4

35,96

1.997,
9

3.655,
8

4.948,
4

4.389,
0

37,25

2.069,
2

3.790,
8

5.131,
2

4.551,
1

38,60

2.144,
4

3.933,
4

5.324,
1

4.722,
2

40,03

2.223,
7

4.083,
9

5.527,
9

4.903,
0

41,53

2.307,
4

4.243,
0

5.743,
3

5.094,
0

43,13

2.395,
9

4.411,
3

5.971,
1

5.296,
1

44,81

2.489,
4

4.589,
5

6.212,
2

5.509,
9

1,09

Venit mediu net lunar
familie medie - judet
Galati, mediul rural
1.275,
5

26,27

indice inflatie

4,50

venituri

Venit mediu net lunar
familie decila 1 - judet
Galati

22,96

schimb

cresterea
reale

Cursul
de
leu/euro

crestere
nominale

Disponibil lunar pentru
salubrizare (1,8% din
venitul
unei
familii
decila 1 - medie judetul
Galati)

Continuare
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Cursul de schimb
leu/euro

Crestere
PIB
Regiunea Sud-Est

Crestere
PIBnational, real

Indicator

-

3,5%

1,28

4,50

2,00%

3,50%

3,50%

3,5%

2032

3,5%

1,31

4,50

2,00%

3,50%

3,50%

3,5%

2033

3,5%

1,33

4,50

2,00%

3,50%

3,50%

3,5%

2034

3,5%

1,35

4,50

2,00%

3,50%

3,50%

3,5%

2035

3,5%

1,38

4,50

2,00%

3,50%

3,50%

3,5%

2036

3,5%

1,40

4,50

2,00%

3,50%

3,50%

3,5%

2037

3,5%

1,43

4,50

2,00%

3,50%

3,50%

3,5%

2038

3,5%

1,45

4,50

2,00%

3,50%

3,50%

3,5%

2039

3,5%

1,48

4,50

2,00%

3,50%

3,50%

3,5%

2040

3,5%

1,51

4,50

2,00%

3,50%

3,50%

3,5%

2041

3,5%

1,53

4,50

2,00%

3,50%

3,50%

3,5%

2042

3,5%

1,56

4,50

2,00%

3,50%

3,50%

3,5%

2043

3,5%

1,59

4,40

2,00%

3,50%

3,50%

3,5%

2044

3,5%

1,62

4,40

2,00%

3,50%

3,50%

3,5%

2045

3,5%

1,65

4,40

2,00%

3,50%

3,50%

3,5%

2046

3,5%

1,68

4,40

2,00%

3,50%

3,50%

3,5%

2047

Rata inflatiei (lei)

Cresterea PIB
judet Galati

indice inflatie

Venit mediu net
lunar
familie
medie
judet
Galati,
mediul
rural

Venit mediu net
lunar
familie
medie
judet
Galati,
mediul
urban

Venit mediu net
lunar
familie
medie
judet
Galati

crestere
nominale

2.588,2

4.778,1

6.467,6

5.736,4

4,5%

48,47

2.692,9

4.978,1

6.738,2

5.976,5

4,6%

50,47

2.803,7

5.190,1

7.025,3

6.231,1

4,7%

52,58

2.921,2

5.415,2

7.329,9

6.501,3

4,7%

54,83

3.045,9

5.654,3

7.653,5

6.788,3

4,8%

57,21

3.178,1

5.908,4

7.997,5

7.093,4

4,9%

59,74

3.318,6

6.178,7

8.363,4

7.417,9

5,0%

62,42

3.468,0

6.466,5

8.752,9

7.763,4

5,1%

65,28

3.626,9

6.773,1

9.167,9

8.131,5

5,2%

68,33

3.796,0

7.100,0

9.610,4

8.523,9

5,3%

71,57

3.976,2

7.448,8

10.082,
6

8.942,8

5,4%

75,03

4.168,4

7.821,4

10.586,
9

9.390,1

5,5%

78,72

4.373,5

8.219,7

11.126,
0

9.868,2

5,6%

82,67

4.592,6

8.645,8

11.702,
7

10.379,
7

5,7%

86,88

4.826,8

9.102,0

12.320,
3

10.927,
5

5,8%

91,39

5.077,3

9.590,9

12.982,
1

11.514,
5

5,9%

cresterea
veniturilor reale

Venit mediu net
lunar familie decila
1 - judet Galati

46,59

venituri

Disponibil
lunar
pentru salubrizare
(1,8% din venitul
unei familii decila
1 - medie judetul
Galati)
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La nivel județean, prognoza face diferența între zonele urbane și cele rurale și, pe lângă
analiza veniturilor unei gospodării medii, prezintă de asemenea nivelul veniturilor
gospodăriilor cu venitul cel mai scăzut (decila 1 de venit).
Ca bază pentru estimarea venitului net al gospodăriilor, s-a presupus că odată cu
majorarea salariilor, cheltuielile aferente impozitelor și altor contribuții salariale,
exprimate ca procent din venitul brut al gospodăriilor, după o perioada de descreștere
anunțată de politica în domeniu, nu vor mai cunoaște creșteri în timp.
Proiecțiile veniturilor gospodăriilor din decila 1 de venit stau la baza determinării
tarifului maxim suportabil pe tona de deșeu, care include toate operațiile din cadrul
SMID, de la colectare până la eliminare.

Proiectia generării deșeurilor municipale
Pentru proiecţia generării deşeurilor municipale în perioada 2018-2047, s-au utilizat
următoarele ipoteze:
•

Rata de conectare la servicii de salurbizare va ajunge la 100% în anul 2021
(data la care se estimează că va fi atribuit contractului pentru noul operator de
colectare și transport delegat de ADI),

•

Indicele de generare deşeuri menajere în anul 2018:
o

în mediul rural este de 0.35 kg/loc/zi,

o

în mediul urban este: 0,82 kg/loc/zi în Municipiul Galaţi și 0,70 kg/loc/zi
în restul localităţilor urbane (Tecuci, Tg. Bujor şi Bereşti)

Acești indicatori rezultă din datele raportate de operatorii de salubrizare din care
s-au scăzut deșeurile similare și din piete,
Indicatorii de generare rămân constanţi pe perioada de planificare. Conform
PNGD, indicatorii de generare se estimează că vor scade cu cca 10% ca urmare
a aplicării măsurilor de prevenire. Însă, având în vedere prognoza de creştere
economică în judeţul Galaţi este de aşteptat că indicatorul de generare deşeuri
menajere să crească. Prin urmare, considerând impactul cumulat a celor două
ipoteze, se apreciază că indicatorii de generare vor rămâne constanţi pe
perioada de planificare,
•

Deşeurile similare, se estimează a reprezenta:
o

30 % din deşeurile menajere generate în Municipiul Galaţi,

o

25% din deşeurile menajere generate în Tecuci, Tg. Bujor şi 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 Galați cantitatea de deșeuri din piețe se
estimează a rămâne constantă pe perioada planificări (596 tone). Pentru restul
localităților din urban, cantitatea s-a estimat considerând că deșeurile din piețe
reprezintă 2% din deșeurile menajere colectate. În mediul rural nu se generează
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3.3

deșeuri din piețe. Pe perioada planificării cantitătea de deșeuri din piețe se
estimează a rămâne constantă,
•

Deşeurile din parcuri şi grădini – în Municipiul Galați cantitatea de deșeuri
stradale se estimează a rămâne constantă pe perioada planificări (3.084 tone).
În localitățile Tecuci, Tg. Bujor și Berești deșeurile din parcuri și grădini nu sunt
raportate distinct însă în conformitate cu datele istorice raportate de acestea
precum și în urma răspunsurilor la chestionare transmise de consultat, a rezultat
o cantitate de

896 tone deșeuri din parcuri și grădini colectate din cele 3

localități. Astfel în anul 2018 se estimează ca s-au generat 3.980 tone deșeuri
din parcuri și grădini. Pe perioada planificării cantitatea de deșeuri din parcuri și
grădini se estimează a rămâne constantă,

•

Deșeuri stradale – în Municipiul Galați cantitatea de deșeuri stradale va rămâne
constantă pe perioada planificări (2.856 tone). Cantitatea de deșeuri stadale
generate în Tg. Bujor și Berești a fost estimată considerând ponderea deșeurilor
stradale raportate de Municipiul Galați din total menajere colectat (4%). Astfel,
cantitatea totală de deșeuri stradale estimată a se genera în anul 2018 este de
3.410 tone. Pe perioada planificării cantitatea de deșeuri din parcuri și grădini
se estimează a rămâne constantă.

Estimarea cantității de deșeuri de municipale generate în judeţul Galaţi, realizată pe
baza proiecției populației, a gradului de conectare a populației la serviciile de
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salubrizare și a ipotezelor prezentate mai sus, este prezentată în tabelul următor.
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Tabel 3-4: Proiecţia generării deşeurilor municipale în judeţul Galaţi, tone
JUDET GALATI

2018

2022

2027

2030

2035

2040

2047

Deseuri menajere

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
generate
si
colectate

143 291

148 096

147 572

147 259

146 739

146 222

145 502

Deseuri generate
si necolectate sau
neraportate

4 525

0

0

0

0

0

0

Deseuri
reciclabile
generate in M.
Galati si predate
direct colectorilor

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Total
deșeuri
municipale
generate dar care
nu intra in sistem

8 525

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

TOTAL deseuri
municipale
generate

151.816

152.096

151.572

151259

150739

150222

149502

295

296

296

296

296

296

295

Indicator
generare,
kg/loc/an

Pagina 125

Sursa: Estimări consultant
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Proiecția compoziției deșeurilor municipale
La realizarea proiecției compoziției deșeurilor municipale au fost considerate
următoarele ipoteze:
•

•

Deșeurile menajere și similare – din analiza compoziţiei specifice judeţului Galaţi
se observă că valoarea ponderii deşeurilor de ambalaje de hârtie, carton, plastic,
metal şi sticlă este de 25,2%. Această valoarea este mult mai mică comparativ
cu media la nivel naţional conform datelor din PNGD de 35%. Acest lucru se
poate explica ca urmare a nivelului veniturilor mai scăzute comparativ cu media
naţională. Prin urmare, având în vedere micşorarea decalajului economic dintre
judeţul Galaţi şi media naţională, în estimarea proiecţiei compoziţiei s-a plecat
de la premisa că ponderea deşeurilor de ambalaje va creşte treptat ajungând la
30,8 în 2030 și la 31,6% în 2040:
o

procentul deșeurilor de plastic va prezenta o creştere de la 9,3% în 2017 la
10,3% în anul 2040 ca urmare a creşterii genarele a consumului de produse
ambalate (chiar dacă consumului de produse de plastic şi de ambalaje de
plastic va scade) după care va rămâne constant până la sfârşitul perioadei
de planificare,

o

procentul deșeurilor de sticlă va prezenta o creştere până la 4,7% în anul
2035;

o

procentul de deșeuri de hârtie/carton va prezenta o creștere etapizată până
la 14,3 pânâ în anul 2040%;

o

procentul de deșeuri de metal va prezenta o creștere etapizată până la
2,3%;

o

procentul de biodeșeuri va prezenta o scădere de la 65,6 în anul 2017 până
la 61,7% pe de o parte ca urmare a schimbării comportamentului populaţiei
respectiv creşterea consumului de produse ambalate iar pe de altă parte ca
urmare a implementării măsurilor de prevenire a generării deșeurilor
alimentare prevăzute în PNGD;

o

procentul de deșeuri de lemn se va menține la o valoare constantă de 2,2%.

Deșeurile din servicii publice (parcuri și grădini, piețe și stradale) – în perioada
de planificare compoziția rămâne constantă pe perioada de planificare.

Pornind de la ipotezele prezentate anterior, în tabelele de mai jos sunt
prezentate rezultatele proiecțiilor privind compoziția pentru fiecare categorie
de deșeuri în parte.
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Tabel 3-5:Evoluţia compoziţiei deşeurilor menajere şi similare
2018

2022

2027

2030

2035

2040

2047

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

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

Hârtie și carton

Biodeseuri

Sursa: Estimări pe baza ipotezelor prezentate la începutul secţiunii

Compoziţia deşeurilor din pieţe, parcuri şi gradini şi stradale, estimată a rămâne
constantă pe perioada de planificare, este prezentată în tabelul următor.

Tabel 3-6: Compoziţia deşeurilor din pieţe, parcuri şi grădini şi stradale
Pondere (%)
Deşeuri din
pieţe
7.9

Deşeuri din parcuri
si gradini
0.0

Deşeuri stradale

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

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

Hartie si carton

Biodeseuri

Sursa: PNGD
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Tip material

3.5
3.5.1

Proiectia fluxurilor speciale de deșeuri
Proiecția deșeurilor biodegradabile
Deșeurile biodegradabile din deșeurile municipale sunt reprezentate de deșeuri
alimentare, deșeuri de lemn și deșeuri de hârtie și carton din deșeurile menajere, similare,
piețe, parcuri și grădini și stradale.
Proiecția generării acestora s-a determinat pe baza evoluției generării deșeurilor
municipale și a compoziției acestora, distinct pentru fiecare categorie de deșeuri.

2018

2022

2027

2030

2035

2040

2047

Deseuri
biodegradabile
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

111.187

115.966

114.434

113.769

112.529

111.987

111.426

Total deseuri
biodegradabile
generate

Sursa: calculat pe baza tabele 3.6, 3.7 și 3.8

Proiectia privind generarea deseurilor menajere periculoase
Deșeurile periculoase generate de populație se regăsesc în deșeurile menajere estimate
a se genera. Având în vedere că:
•

ponderea acestora nu este evidențiată distinct în compoziția deșeurilor menajere
și similare,

•

în prezent, la nivelul județului deșeurile periculoase nu sunt colectate separat
neexistând astfel informații la nivel local privind cantitățile generate,

pentru proiecție s-au utilizat indicatori de generare distinct pentru mediul urban și rural,
estimați pe baza experienției la nivel național. Pe perioada de planificarea se estimează
că indicatorii de generare vor rămâne constanți.
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3.5.2

Tabel 3-7: Proiecția generării deșeurilor menajere periculoase
2022

2027

2030

2035

2040

2047

Indicator generare deșeuri
menajere periculoase, urban,
kg/loc/an

2

2

2

2

2

2

2

Indicator generare deșeuri
menajere, mediul rural, kg/loc/an

1

1

1

1

1

1

1

Deșeuri menajere periculoase
generate, urban, tone

557

555

552

551

548

545

541

Deșeuri menajere periculoase
generate, mediul rural, tone

236

236

236

236

236

236

236

Total deșeuri menajere periculoase
generate, tone

793

791

788

786

783

781

777

Proiecția privind generarea deșeurilor voluminoase
Deșeurile voluminoase generate de populație și de agenții economici și instituții se
regăsesc în cantitățile totale de deșeuri menajere și similare prezentate în secțiunea
3.4. Proiecția s-a determinat astfel pe baza evoluției generării deșeurilor menajere și
similare și a compoziției acestora pe perioada de planificare.

Tabel 3-8: Proiecția generării deșeurilor voluminoase

Deșeuri
menajere și
similare
generate, tone
Ponderea
deșeurilor
voluminoase din
deșeuri menajere
și periculoase, %
Deșeuri
voluminoase
generate, tone

2018

2022

2027

2030

2035

2040

2047

135.057

139.861

139.337

139.024

138.504

137.987

137.267

0,9

1,0

1,1

1,2

1,5

1,5

1,5

1.216

1.399

1.533

1.668

2.035

2.070

2.059
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3.6

Proiecţia deşeurilor din construcţii şi desfințări (de la populaţie)
În cazul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare
reabilitare interioară

şi

şi /sau exterioară a acestora, nu există date reale privind

indicatorii de generare, acestea nefiind colectate în integralitate. Astfel, proiecția de
generare s-a calculat pe baza indicatorilor de generare estimați pentru zona delegată.
Tabel 3-9: Proiecția de generare a deşeurilor provenite din locuinţe, generate de
activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi /sau exterioară a acestora

4.1

2022

2027

2030

2035

2040

2047

Indicator generare
urban (kg/loc/an)

40

40

40

40

40

40

40

DCD
generate
urban, tone

11.280

11.235

11.179

11.146

11.090

11.035

10.958

Indicator generare
rural, (kg/loc/an)

22

22

22

22

22

22

22

DCD
generate
rural, tone

5 182

5 182

5 182

5 182

5 182

5 182

5 182

DCD TOTAL JUDET
, tone

16 463

16 418

16 361

16 328

16 272

16 217

16 140

OBIECTIVE ŞI ŢINTE

Obiective si tinte la nivelul judetului
Obiectivele specifice privind gestionarea deșeurilor municipale în judeţul Galaţi s-au
stabilit pe baza următoarelor considerente:
•

Principalelor

probleme

identificate

în

gestionarea

actuală

a

deşeurilor

municipale;
•

Prevederilor legislative europene și naționale în vigoare;

•

Prevederilor Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor 2014-2025;

•

Termenului de implementare a prezentului proiect.

Pentru fiecare obiectiv sunt prezentate ținte și termene de îndeplinire și, de asemenea,
justificările referitoare la stabilirea acestora.
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Tabel 4-1: Obiective specifice, ţinte și termene
Nr.
Crt.

Obiectiv

Ținta

Justificare

Grad de acoperire cu
serviciu de salubrizare și
rata capturare deșeuri
reziduale este de 100%

Data estimată pentru delegarea
seviviilor de colectare și transport
la nivelul întregului județ mai puțin
Municipiile Galați și Tecuci este
anul 2021.

Obiective tehnice

2

Toată populația judeţului,
atât din mediul urban cât
și din mediul rural, este
conectată la serviciu de
salubrizare
Creșterea gradului de
pregătire
pentru
reutilizare și reciclare prin
aplicarea ierarhiei de
gestionare a deșeurilor

Termen: 2021
•

50% din cantitatea
de deşeuri din
hârtie, metal,
plastic, sticlă și lemn
din deșeurile
menajere și
deșeurile similare,
inclusiv din servicii
publice
Termen: 2021

Conformarea cu cerințele naționale
și europene în vigoare (Legea nr.
211/2011,
respectiv
Directiva
2008/98/CE)
Termenul conform legislaţiei şi a
PNGD
este
de
2020.
Însă
obiectivul va fi atins numai după
delegarea serviciului de colectarea
și
transport
și
furnizarea
echipamentelor de colectare și
transport
achiziționate
prin
proiect.
Conformarea
2018/851

•

50% din cantitatea
totală de deșeuri
municipale generate
Termen: 2027

•

•

3

Reducerea
cantității
depozitate de deșeuri
biodegradabile
municipale

cu

Directiva

Prima ţintă de 50% are ca termen
anul 2025. Insă având în vedere că
sistemul devine operațional în anul
2023 iar în județul Galați nu există
experiență în ceea ce privește
colectarea separată a deșeurilor
reciclabile s-a estimat că ratele de
capturare
necesare
atingerii
tintelor vor ajunge la nivelul dorit
în anul 2027.

55% din cantitatea
totală de deșeuri
municipale generate
Termen: 2030
60% din cantitatea
totală de deșeuri
municipale generate
Termen: 2035

La 35% din cantitatea
totală,
exprimată
gravimetric, produsă în
anul 1995
Termen: 2023

Termenul conform legislaţiei şi a
PNGD
este
de
2020.
Însă
obiectivul va fi atins numai după
realizarea
prezentului
proiect
având ca termen de punere in
functiune a instalatiilor anul 2023
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1

Nr.
Crt.

Obiectiv

Ținta

Justificare

4

Interzicerea la
depozitare a deșeurilor
municipale colectate
separat

Termen: permanent

Este obiectiv necesar pentru
stimularea reciclării deșeurilor

5

Depozitarea
numai
a
deșeurilor
supuse
în
prealabil unor operații de
tratare

Depozitarea
deşeurilor
municipale este permisă
numai dacă acestea sunt
supuse în prealabil unor
operaţii
de
tratare
fezabile tehnic

Conformarea cu prevederile HG nr.
349/2005
Odata
cu
implementarea
prezentului proiect

Termen: 2023
6

Depozitarea
numai
în
conforme

61

Depozitarea
20%
din
municipale

a

maxim
deșeurile

Depozitarea
10%
din
municipale

a

maxim
deșeurile

7

deșeurilor
depozite

Colectarea separată și
tratarea corespunzătoare
a deșeurilor periculoase
menajere

Termen: începând
iulie 2017

Termen: 2035

cu

Acest obiectiv este în conformitate
cu prevederile HG nr. 349/2005

Conformarea prevederile Directivei
2018/850

Termen:2040

Termen:
2021

Directiva
2018/851
prevede
obligativitatea organizării separate
a deșeurilor menajere periculoase
până în ianuarie 2025.
În judetul Galați va fi implementat
începând cu anul 2021, odată cu
atribuirea contractului de colectare
și
transport
și
organizarea
activității în cazul operatorilor
existenți.

9

Colectarea
separată,
pregatirea
pentru
reutilizare sau, dupa caz,
tratarea corespunzătoare
deșeurilor voluminoase

Termen:

Încurajarea utilizării în
agricultură a materialelor
rezultate de la tratarea
biodeșeurilor
(compostare și digestie
anaerobă)

Termen: permanent

2021

Odată cu atribuirea contractului de
colectare
și
transport
și
organizarea activității în cazul
operatorilor existenți

Creșterea capacităților de tratare a
biodeșeurilor impune asigurarea
utilizării
în
agricultură
a
materialului rezultat în urma
tratării (compost, digestat)

Obiective instituționale și organizaționale
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8

Nr.
Crt.
10

Obiectiv

Creșterea
capacității
instituționale
a
autorităților
locale
și
asociațiilor de dezvoltare
intercomunitară

Ținta

Termen: 2019

Justificare

Deficiență identificată în analiza
situației actuale

Obiective financiare și investiționale
11

Analiza
posibilității
existenței unui mecanism
unic de plată a serviciului
de salubrizare

Termen: 2018

Deficiență identificată în analiza
situației actuale
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Sursa: prevederi legislaţie, PNGD și plan implementare proiect
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ANALIZA ALTERNATIVELOR

Analiza alternativelor s-a realizat din trei perspective diferite şi anume:
•

Analiza alternativelor pentru fiecare componentă a sistemului de gestionare a
deșeurilor municipale. Prin urmare în cadrul acestei analize sunt prezentate
opțiunile disponibile și opțiunea identificată a fi optimă ,

•

Analiza alternativelor pentru sistemul de management integrat al deşeurilor în
judeţul Galaţi – în cadrul acestei analize s-au studiat două alternative
considerând un concept integrat al componentelor sistemului de gestionare a
deşeurilor de la colectare şi tratare până la eliminare,

•

Alternative de amplasament pentru viitoarele instaţii de deşeuri

În cele ce urmează sunt descrise cele trei analize de opţiuni.

5.1

Alternative tehnologice

5.1.1

Colectare și transport

5.1.1.1 Colectare și transport deșeuri reziduale menajere
Situația existentă
Rata de capturare a deșeurilor reziduale în județul Galați este de 93% în anul 2018.
Obiectiv
Toată populația judeţului, atât din mediul urban cât și din mediul rural, este conectată
la serviciu de salubrizare în anul 2021.
Opțiuni tehnice privind colectarea deșeurilor reziduale
Următoarele opțiuni tehnice au fost analizate pentru colectarea deșeurilor reziduale
menajere:
•

Opţiunea 1:

din poartă în poartă /la rigolă, în saci

•

Opţiunea 2:

din poartă în poartă /la rigolă, în pubele individuale

•

Opţiunea 3:

prin aport voluntar în puncte de colectare stradale

Opţiunea 1 Colectare din poartă în poartă /la rigolă, în saci
Deşeurile sunt pre-colectate în saci din plastic și amplasaţi în faţa clădirilor, la stradă,
la momentul colectării. Sacii sunt colectaţi manual de către muncitori şi sunt aruncaţi
în cuva maşinii de colectare.

În cazul sistemului de colectare la casele individuale, fiecărei gospodării i se atribuie
câte o pubelă pentru deșeurile reziduale. Proprietarul acestor pubele şi containere poate
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Opţiunea 2 Colectare din poartă în poartă /la rigolă in pubele individuale

fi municipalitatea, operatorul colectării deșeurilor sau proprietarul gospodăriei.
Avantajul acestui sistem este că o persoană răspunde pentru pubelă, iar dacă aceasta
este şi proprietarul, intră în sarcina lui ca pubelele vor fi păstrate, întreţinute şi curăţate.

Opţiunea 3 Colectare ”prin aport propriu”în puncte de colectare stradale
În acest sistem de puncte de pre-colectare, sunt amplasate containere în toată zona.
Generatorii de deșeuri îşi vor aduce singuri deșeurile la punctele de pre-colectare.

Evaluarea opțiunilor tehnice privind deșeurile colectate în amestec
În tabelul următor sunt evaluate diferitele opţiuni enumerate mai sus.
Tabel 5-1: Evaluare opțiuni tehnice privind colectare deșeuri reziduale menajere
Opţiunea 1 Colectare din

Opţiunea 2 Colectare din

Opţiunea 3 Colectare

poartă în poartă, în saci

poartă în poartă, în

”prin aport propriu” în

pubele

puncte de colectare
stradal

Aspecte tehnice
Dimensiuni

În mod obişnuit sacii au 50

80 l, 120 l, 240 l și 360 l

Containerele de 1,1 - 5

disponibile

sau 60 l.

sunt

m³ sunt disponibile în

disponibile

în

varianta plastic.

variantele din plastic şi
metal.

Colectarea

Este necesară o frecvenţă

Este necesară o frecvenţă

Este

mare de colectare.

mare de colectare.

frecvenţă

Efort

fizic

sporit

mica

o
de

colectare.

la

încărcare.

necesară

Probleme legate de spaţiu

Probleme legate de spaţiu

pentru

pentru depozitarea sacilor.

pubelelor.

depozitarea

Efort fizic la încărcare.
Probleme

legate

spaţiu

de

pentru

containerele stradale.
Aspecte sociale şi grad de acceptare
Confort

utilizatorului

utilizatori

sporit
în

pentru
ceea

ce

Confort
utilizatori

sporit
în

pentru
ceea

Confort redus în ceea

ce

ce priveşte colectarea

colectarea

în zona blocurilor de

priveşte colectarea pentru

priveşte

că deşeurile sunt colectate

pentru că deşeurile sunt

locuinţe

direct de la fiecare casă.

colectate

deşeurile trebuie duse

Confort scăzut în ceea ce
priveşte

spaţiul

pentru depozitare.

necesar

direct

de

la

pentru

fiecare casă.

la container.

Confort mediu în ceea ce

Lipsa

priveşte spaţiul necesar

zona

pentru depozitare.

individuale,

confortului

distanţelor
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Confortul

Opţiunea 1 Colectare din

Opţiunea 2 Colectare din

Opţiunea 3 Colectare

poartă în poartă, în saci

poartă în poartă, în

”prin aport propriu” în

pubele

puncte de colectare
stradal
care

trebuie

duse

deşeurile la container.
Confort sporit în ceea
ce priveşte spaţiul de
care este nevoie în
incintă.
Probleme previzibile (de mediu)
Probleme

Dacă

deşeurile

previzibile

depozitate la colţul străzii

discuta

cu

cu mai

alegând

locul

mult

sunt

de

o

oră

Administratorul

va
locatarii
cel

mai

înaintea ridicării, sacii pot fi

potrivit pentru depunerea

răscoliţi

deşeurilor.

de

animale

şi

Roti

rupte

containere

ruginite

dupa

anumita

o

perioada de timp.
Capace

deşeurile împrăştiate.

si

adesea

ne-

închise.
Deşeuri

amplasate

langa container.
Cost
Costuri de

La o frecvenţă de colectare

Cost cu mult mai scăzut

Cost

investiţie –

de o intervenţie la două

decât în cazul alternativei

scăzut decât în cazul

vehicule de

zile, este necesar un număr

1,

alternativelor 1 și 2,

colectare

de vehicule de două sau

unei frecvenţe scăzute de

datorită

trei ori mai mare decât

colectare.

scăzute de colectare şi

numărul

Costuri

de

datorită

posibilităţii

vehicule

cu

mai

frecvenţei

a numărului mai mic

necesar la o frecvenţă de o

de

dată pe săptămână.

încărcare.

de Numai costuri de achiziţie a

mult

Costuri: 21-30 €/ pubelă;

Costuri:

120

€/

sacilor. În cazul în care sacii

120

din

container din plastic

saci/contai-

sunt

plastic (1100 l) și 350 €/

(1100 l) şi 350 €/

nere

generatorii de deşeuri, nu

container din metal

container

direct

de

există costuri de investiţie.
mare

cost

de

(1100 l).
Costuri

din

metal

(1100 l).

Costuri de

Cel

operare

operare datorită frecvenţei

aproximativ 50 - 70 % din

aproximativ 70 - 90 %

(inclusiv

mari de colectare.

costurile

din costurile necesare

CAPEX)

mai

container

de

investiţie

procuraţi

€/

puncte

de

operare

de

necesare

alternativei 1.

Costuri de operare de

alternativei 2.

1.

Mediul

urban
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Aplicabilitatea pentru zonele tipice de locuinţe

Opţiunea 1 Colectare din

Opţiunea 2 Colectare din

Opţiunea 3 Colectare

poartă în poartă, în saci

poartă în poartă, în

”prin aport propriu” în

pubele

puncte de colectare
stradal

1.1 Blocuri

Acest sistem de colectare

Acest sistem de colectare

Acest

de locuinţe

nu este fezabil pentru BL.

nu este fezabil pentru BL.

colectare este fezabil

(BL)
1.2

sistem

de

pentru BL.
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

datorită

deoarece un container

spaţiului

suficient

de 1,1 m³ poate servi

pentru

aprox. 30 până la 60

Rozătoarele, pisicile și câini
ar putea să rupă pungile și
să împrăștie deșeurile.

disponibil
amplarea pubelei.

de

individuale,

case,

ceea

ce

înseamnă o distanță
mare

până

la

containere.
2.

Mediul

rural

Acest sistem de colectare

Acest sistem de colectare

Acest

este fezabil pentru mediul

este fezabil doar pentru

colectare este fezabil

rural.

acele

pentru mediul

Acest sistem este scump
deoarece

greutatea

deșeurilor

reziduale

generate

de

fiecare

gospodărie

este

scăzută

localităţi

rurale

sistem

de
rural,

unde există drumuri de

pentru că containerul

acces în stare bună.

de 1,1 m³ poate fi
amplasat la marginea
străzii/drumului.

(0,4 kg/locuitor și an).

Ţinând cont de situaţia reală din judeţ şi de rezultatele evaluării opţiunilor de mai sus,
opţiunea 2 (colectare prin sistemul ”din poartă în poartă”, cu pubele individuale) şi
opţiunea 3 (punct de colectare stradale in zonele de blocuri de locuinte) sunt
recomandate pentru acest judeţ.

Opțiunea tehnică propusă
Ținând cont de toate aceste criterii, nu se poate recomanda un sistem standard de
colectare a deşeurilor pentru întreg judeţul. Se recomandă următorul sistem:

•

•

Zona blocurilor de locuinţe: se recomandă colectarea deşeurilor reziduale prin
intermediul punctelor de colectare amplasate în zona blocurilor (Opţiunea 3 –
aport voluntar),
Zona caselor individuale: fiecare gospodărie va fi dotată cu pubele pentru
deşeurile reziduale (Opțiunea 2).
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Mediul urban

Mediul rural
•

Zona caselor individuale: luând în considerare că starea drumurilor și casele
individuale din mediul rural a județului diferă dintr-un capăt la altul, este
imposibil să se implementeze un singur sistem. Astfel, se recomandă
implementarea a două sisteme, după cum urmează:
-

colectarea deşeurilor reziduale prin sistemul din poartă în poartă. Fiecare
gospodărie individuală va fi dotată cu pubelă individuală;

-

Casele cu acces dificil la drum vor fi dotate cu puncte de pre-colectare
amplasate la cea mai apropiată intersecţie cu drumul. Punctele de
precolectare vor fi dotate cu containere de 1,1 m³.

Pentru mai multe detalii referitoare la sistemul de colectare, în ceea ce
privește numărul echipamentelor de colectare și de transport, precum și
ipotezele utilizate în calcule, a se consulta subcapitolul 8.2.1.

5.1.1.2 Colectarea și transportul deșeurilor reciclabile menajere
Situația existentă
Sistemul de colectare separată a deșeurilor reciclabile este implementată doar în
Municipiul Galați (doar pentru populație).

Obiective
Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile la nivelul întregului
județ – termen, anul 2021

Opțiuni tehnice privind colectarea separata a deșeurilor reciclabile
Din punct de vedere tehnic, există trei posibilităţi de organizare a colectării separate a
deşeurilor reciclabile, și anume:

•
•
•

Sistem de colectare separată ”din poartă în poartă”,
Sistem de colectare separată prin aport voluntar în puncte de colectare stradală,
Centre de colectare.
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Alegerea uneia dintre alternative depinde, în principal, de ratele de colectare care vor
fi atinse, dar şi de modul în care este organizat sistemul de colectare a deşeurilor
reziduale, de sistemul de tarifare existent, de comportamentul populaţiei, de prezenţa
persoanelor neautorizate şi de costuri.
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De asemenea, alegerea sistemului de colectare are un impact semnificativ asupra
calităţii materialelor colectate. Calitatea deșeurilor reciclabile, în funcție de sistemul de
colectare ales, poate fi afectată de:
•

Contaminarea cu materiale nereciclabile care ar trebui să se afle în fluxul de
deșeuri 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 opțiunilor, s-a ținut 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 20062012 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 privește schemele pentru
colectarea separată a deșeurilor sunt:
•

Colectare din poartă în poartă. Procentul de materiale reciclabile crește atunci
când autoritățile publice introduc sistemul de colectare din poartă în poartă.
Acest sistem duce la realizarea celor mai ridicate rate de capturare și 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
și veniturile sunt, de asemenea, de obicei mai ridicate, iar ratele de impurități
(greșeli și deșeuri reciclabile contaminate) și costurile de tratare sunt mai mici.

•

Colectare prin puncte de colectare stradale. Acest sistem, în multe cazuri
descurajează locuitorii să iși separe deșeurile și duce în general la un procent
mai mare de impurități. Prin urmare, cantitatea finală de deșeuri municipale
reciclate este mai mică comparativ cu cantitatea obținută cu sistemul de
colectare din poartă în poartă. De asemenea, veniturile ar putea fi mai scăzute,
din cauza calității mai slabe a reciclabilelor. Cu toate acestea, aceste sistem
reprezintă o soluție rezonabilă pentru anumite fracții (de exemplu, pentru

•

Colectarea în comun a reciclabilelor (2,3 sau 4 fracții în același recipient de
colectare). Acest sistem este implementat în mai multe state membre și tinde

7

Reference: 070201/ENV/2014/691401/SFRA/A2
http://www.expra.eu/uploads/downloads/20151015%20Analysis%20of%20Eurostat%20packaging%20rec
ycling%20data%201%200%20with%20cover26.10.pdf
8
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sticlă).

să conducă la reducerea costurilor. Amestecarea mai multor fracții împreună
poate totuși să aibă ca rezultat o incidență mai mare a contaminării încrucișate,
calitatea reciclabilelor tinde să fie mai mică, iar ratele de respingere să fie mai
ridicate.
În cazul în care deșeurile de hârtie sunt amestecate cu alte fluxuri de deșeuri
(în special sticlă, dar și metal și plastic) rata de contaminare este mai mare
decât cazul in care acestea sunt colectate intr-un recipient distinct. În cazul
amestecării hârtiei cu alte fluxuri rata de contaminare-încrucișată este cuprinsă
în intervaulul 5-20% în comparație cu 1% în colectării unui singur flux. Riscul
de contaminare face ca acesta să nu fie adecvat pentru amestecarea unor
materiale, de exemplu, sticla nu trebuie amestecată cu hârtia. De obicei,
separarea plasticului și a metalelor colectate, nu conduce la dificultăți de
sortare.

În tabelul de mai jos este prezentată cantitatea medie de deșeuri colectată pe cap de
locuitor per sistem de colectare și pe material în cele 28 de capitale din UE.
Table 5-1: Rata colectare materiale per sistem de colecare în cele 28 capitale ale UE
Sistem de colectare

Hârtie/cart

Sticlă

Plastic

Metal

on
Kg/loc/an
Colectare din poartă în poartă (o fracție

29

6

9

1

31

5

6

3

12

12

7

2

3

2

1

2

per recipient)
Colectare din poartă în poartă (2,3 su 4
fracții pe recipient)
Colectare prin aport voluntar în puncte
de colectare stradală
Centre de colectare

După cum se poate observa, cea mai mică cantitate de deșeuri reciclabile s-a obținut
în cazul colectării prin centre de colectare urmată de colectarea prin aport voluntar în
puncte de colectarea stradală.

Conform studiului, deși reciclarea deșeurilor de ambalaje este opțiunea preferată în
gestionarea deșeurilor, există un nivel maxim. Astfel, pentru rate de captuare mai mari
de 80%, reciclarea este considerată mai puțin fezabilă din punct de vedere economic
și contribuie mai puțin la mediul înconjurător. Nivelul maxim de reciclare, pe tip de
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În cazul studiului elaborat de EXPRA, sunt prezentate informații privind gradul de
reciclabilitate a deseurilor de ambalaje, respectiv % din total deșeuri colectate separat
pentru care există tehnici fezabile de reciclare.

material, se estimează după cum urmează: 98% pentru metale, 95% pentru
hârtie/acrton și sticlă și 60% pentru plastic.

Aceste rate maxime, variază însă în funcție de sistemul de colectare. De exemplu, după
cum am menționt în cazul studiului realizat de CE, calitatea hârtiei este afectată în cazul
colectării în amestc cu alte fracții, putând ajunge de la 95% la 70% în cazul colectării
în același recipient cu alte fracții de deșeuri cum ar fi plasticul și metalul.

Având în vedere toate informațiile prezentate mai sus, pentru aceste proiect s-au
analizat mai multe opțiuni și anume:
•

Opțiunea 1: sistem de colectare din poartă în poartă, separat, pentru fiecare
flux de deșeuri reciclabile. Această opțiune presupune ca fiecare gospodărie să
fie dotată cu câte 3 recipienți (pubele/saci) pentru colectarea deșeurilor
reciclabile pentru:

•

o

Deșeurile de hârtie și carton,

o

Deșeurile de plastic/metal,

o

Deșeurile de sticlă.

Opțiunea 2: sistem de colectare prin aport voluntar în puncte de colectare
stradale, dotate cu câte 3 recipienți(containere, igloo) pentru:

•

o

deșeurile de hârtie/carton,

o

deșeurile de plastic/metal,

o

deșeurile de sticlă.

Opțiunea 3: un mix între primele două opțiuni respectiv:
o

colectare din poartă în poartă pentru deșeurile de hârtie, carton, plastic
și metal. Toate fracțiile vor fi colecate în același recipient (pubele),

o

Sistem de colectare prin aport voluntar prin puncte de colectare stradale
pentru deșeurile de sticlă (containere/igloo),

•

Opțiunea 4: un mix între primele două opțiuni respectiv:
o

colectare din poartă în poartă pentru deșeurile de hârtie/carton și plastic
și metal (pubele/saci),

o

Sistem de colectare prin aport voluntar prin puncte de colectare stradale

Evaluarea opțiunilor tehnice pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile.
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pentru deșeurile de sticlă (containere, igloo).

Tabel 5-2: Evaluare opţiuni tehnice pentru colectarea separată a deşeurilor reciclabile
Opţiunea 1
colectare din
poarta poartă,
pe 3 fracții
(H/C, P/M, S)

Opţiunea 2 colectare
prin aport voluntar în
puncte de colectare
stradale, pe 3 fracții
(H/C, P/M, S)

Opțiunea 3 colectare
din poartă în poartă
pe 1 fracție
(H/C/P/M) și
colectare prin aport
voluntar pt. sticlă

Opțiunea 4 din
poartă în poartă pe
2 fracții (H/C și
P/M) și colectare
prin aport voluntar
pentru sticlă

Flexibilitate medie în
ceea
ce
priveşte
frecvenţa de colectare.

Flexibilitate mare în
ceea
ce
priveşte
frecvenţa
de
colectare.

Flexibilitate mare în
ceea ce priveşte
frecvenţa
de
colectare.

Sistemul
implică
amplasarea
unei
pubele
în incinta
gospodăriei și a unui
recipient în puncte
stradale.

Sistemul
implică
amplasarea a doi
recipienți
(pubele/saci)
în
incinta gospădăriei
și a unui recipient
în puncte stradale.

Aspecte tehnice
Colectare

Flexibilitate
mare în ceea ce
priveşte
frecvenţa
de
colectare.
Sistemul
implică
amplasarea a 3
recipienți
în
incinta
gospodăriei.
Posibile
probleme
legate de spaţi.

Sistemul
implicaă
amplasarea
a
3
recipienți în puncte
stradale.
Probleme legate de
spaţiu
pentru
amplasarea
containerelor în spațiul
public

Spatiul
necesar
pentru depozitarea
recipientelor este cel
mai
mic
în
comparație cu restul
alternativelor.

Spatiul
pentru
amplasarea
recipientelor este
mai
mic
în
comparație
cu
opțiunea 1 însă mai
mare
comparativ
cu opțiunea 3

Rată
de
capturare

Cea mai marde
capturare

Cea mai mică rată de
captuare

Rate de
mare

capturare

Rate de capturare
mare

Rata
de
reciclabilit
ate

Cea mai mare
rată
de
reciclabilitate

Rata de reciclabilitate
mare

Rată
de
reciclabilitate
scăzută
în
cazul
hârtiei
(în
urma
contaminării
cu
deșeurile de plastic și
metal
potențial
murdare)

Rata
de
reciclabilitate mare

Rata
impuritări

Scăzută

Mare

Scăzută

Scăzută

Confort înalt în cazul
deșeurilor
de
P/M/H/C și scăzut în
cazul sticlei

Confort
înalt
în
cazul deșeurilor de
P/M/H/C și scăzut
în cazul sticlei

Confortul
utilizatoru
lui

Confort
înalt
datorită faptului
că materialele
reciclabile sunt
colectate direct
de la casele
individuale.

Confort scăzut datorită
faptului că generatorii
de deşeuri trebuie să
se
deplaseze
la
containere.

Aspecte de mediu
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Aspecte sociale şi grad de acceptare

Opţiunea 1
colectare din
poarta poartă,
pe 3 fracții
(H/C, P/M, S)
Probleme
previzibile

Probleme
mediu
minime

de
sunt

Opţiunea 2 colectare
prin aport voluntar în
puncte de colectare
stradale, pe 3 fracții
(H/C, P/M, S)

Opțiunea 3 colectare
din poartă în poartă
pe 1 fracție
(H/C/P/M) și
colectare prin aport
voluntar pt. sticlă

Opțiunea 4 din
poartă în poartă pe
2 fracții (H/C și
P/M) și colectare
prin aport voluntar
pentru sticlă

Containere distruse ca
urmare a vandalizării
acestora
pentru
recuperarea
materialelor.

Probleme de mediu
sunt minime

Probleme de mediu
sunt minime

Investiții medii

Investiții medii

> fata de optiunea 2

> optiunile 2,3

< fata optiunile 1,4

< fata optiunea 1

Deşeuri
amplasate
lânga container.
Cost
Costuri de
investiţie
–vehicule
de
colectare

Cele mai mari
investiții

Cele mai mici investiții

Nr.mare
de
vehicule
(pentru fiecare
din
cele
3
fracții)

Nr mașini cele mai mici
,
ca
urmare
a
numărului
mic
de
puncte de colectare

dat fiind că mașina
de
transport
se
deplasează de două
ori.

dat fiind că mașina
de transport se
deplasează de trei
ori.

Costuri de
investiţie
pubele/co
ntainere

36-60
€/pubelă;

120 €/container din
plastic şi 500 €/
continer din metal

Sistemul implică un
mix de pubele și
containere

Sistemul implică un
mix de pubele și
containere

Costurile de investiții pentru opțiunea 1 sunt cele mai mari, urmate de opțiunea 4 și
apoi 3. Pe ultimul loc, optiunea cu cele mai mici costuri o reprezintă opțiunea 2.
Costuri de
operare,
costuri de
sortare

Deşi
sistemul
necesită
un
număr
mai
mare de pubele
şi
vehicule,
totuşi,
existenţa
pubelelor
pentru fiecare
fracţie
are
avantajul de a
diminua
costurile
de
sortare.

Această opţiune are
avantajul costurilor de
colectare mai mici, dar
costurile de sortare
sunt mai mari cu cele
in cazul alternativei 1.

Costuri de operare
pentru colectarea si
transpotul deseurilor
mai mai mici în
comparație
cu
alternativa 1 insă
costurile de sortare
sunt mai mari

Costuri de operare
pentru colectarea si
transpotul
deseurilor mai mici
în comparație cu
alternativa 1 iar
costurile de sortare
sunt similare

Aplicabilitatea pentru zonele tipice de locuinţe/atingerea ţintelor
1. Mediul urban:
Acest sistem de
colectare
nu
este
fezabil
pentru BDL.

Acest
sistem
de
colectare este fezabil
pentru BDL.

Acest
sistem
de
colectare nu este
fezabil pentru BDL.
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1.1
Blocuri de
locuinţe
(BDL)

Opţiunea 1
colectare din
poarta poartă,
pe 3 fracții
(H/C, P/M, S)

Opţiunea 2 colectare
prin aport voluntar în
puncte de colectare
stradale, pe 3 fracții
(H/C, P/M, S)

Opțiunea 3 colectare
din poartă în poartă
pe 1 fracție
(H/C/P/M) și
colectare prin aport
voluntar pt. sticlă

Opțiunea 4 din
poartă în poartă pe
2 fracții (H/C și
P/M) și colectare
prin aport voluntar
pentru sticlă

1.2 Case
individual
e (CI)

Potrivit pentru
casele
individuale.

Potrivit pentru casele
individuale.

Potrivit pentru casele
individuale

Potrivit
pentru
casele individuale

2. Mediul
rural

Aplicabil
doar
pentru mediul
rural
numai
dacă drumurile
permit accesul
vehiculelor
speciale.

Aplicabil pentru mediul
rural,
întrucât
containerul poate fi
amplasat la marginea
străzii şi vehiculele
speciale pot descărca
containerele în scurt
timp, fapt care va
reduce costurile de
colectare.

Aplicabilpentru
mediul rural numai
dacă
drumurile
permit
accesul
vehiculelor speciale.

Aplicabilpentru
mediul rural numai
dacă
drumurile
permit
accesul
vehiculelor speciale

Sistemul
este
scump datorită
faptului
că
densitatea
deşeurilor
menajere este
mică în aceste
zone.

Optiunea tehnica propusă pentru județul Galați
În urma evaluării opţiunilor discutate mai sus, a fost stabilit sistemul pentru colectarea
separată a deșeurilor reciclabile în județul Galați.
După cum am menționat în cele mai de sus, în mediul urban în zona blocurilor sistemul
de colectare din poartă în poartă prezintă unele incoveniente și nu este recomandat.
Astfel s-a ales sistemul de colectare prin aport voluntar în puncte de colectare stradale
echipate cu câte 3 recipienți. Volumul acestora depinde de densitatea populației și de
numărului de locuitori deserviti de punctul de colectare.

În general, în proiectele SMID s-a ales varianta colectării prin aport voluntar în puncte
de colectare stradale (opțiunea 2). Acest sistem prezintă însă unele dezavantaje,
esențiale pentru proiect, cum ar fi:
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În mediul rural și în mediul urabn în zona caselor sunt fezabile toate din cele 4 opțiuni
analizate. Opțiunea 1, având în vedere pe de o parte costurile mari de investiții și de
operare iar pe de altă parte faptul că până în prezent sistemul de colectare al deșeurilor
reciclabile nu s-a mai implementat în aceste zone, s-a considerat a fi nepotrivită pentru
județul Galați.

•

Rata de capturare a deșeurilor reciclabile este redusă. Având în vedere țintele
propuse

a fi atinse prin proiect, acest sistem este posibil să nu asigure

îndeplinirea acestor rate,
•

Rata de impurități, respectiv materiale nereciclabile care ar trebui să se afle în
fluxul de deșeuri reziduale reziduale și/sau materiale reciclabile puse greșit este
mare.

Astfel, pentru zona caselor atât din mediul rural cât și urban s-au considerat ca fiind
optime opțiunile 3 și 4 care presupun sistemul de colectate din poartă în poartă pentru
deșeurile de hârtie/carton, plastic și metal și colectare prin aport voluntar pentru
deșeurilor din sticlă. După cum am menționat mai sus, în cazul acestor doua opțiuni
ratele de capturare sunt mari ceea ce poate asigura atingerea țintelor de reciclare
prevăzute de legislație.
Prin urmare, sistemul de colectare a deșeurilor reciclabile propus pentru județul Galați
este următorul:
Mediul urban:
•

•

Zona blocurilor de locuinţe: un punct de pre-colectare echipat cu 3 recipienți de
colectare:
o

Un recipient pentru deşeurile din hârtie şi carton;

o

Un recipient pentru deşeurile din plastic și metal;

o

Un recipent pentru deşeurile din sticlă.

Zona caselor individuale:
o Sistemul de colectare ”din poarta in poarta”. Fiecare gospodărie va primi
câte o pubelă de de 80 l pentru deșeuri din plastic/metal și câte un sac
de 60 l pentru deșeurile de hârtie/carton;
o

puncte de colectare echipate cu un recipient de colectare pentru
deșeurile din sticlă.

Mediul rural:
•

Sistemul de colectare ”din poarta in poarta”. Fiecare gospodărie va primi câte o
pubelă de 80 l pentru deșeuri din hârtie/carton/plastic/metal;

•

puncte de colectare stradale echipate cu un recipient de colectare pentru
deșeurile din sticlă.

5.1.1.3 Colectarea și transportul biodeșeurilor menajere
Situația existentă
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Recomandarea consultantului privind cea mai bună opţiune se bazează pe
caracteristicile specifice ale judeţului. Aspectele specifice judeţului, precum şi
informatiile detaliate referitoare la sistemul de colectare şi transport, inclusiv
parametrii de proiectare pentru echipamentul necesar (vehicule, containere,
ipoteze de calcul) sunt prezentate în detaliu în subcapitolul 8.2.2.

În prezent sistemul de colectare separată a biodeșeurilor menajere, similare și din piețe
nu este implementat în județul Galați.

Obiective
Implementarea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor începând cu anul 2027

Evaluarea optiunilor tehnice privind colectarea separată a biodeșeurilor
În funcţie de amplasarea pubelelor şi containerelor pentru colectarea biodeşeurilor au
fost analizate următoarele opţiuni tehnice:
•

Opţiunea 1: sistem de colectare “din uşă în uşă”/la rigolă

•

Opţiunea 2: sistem de colectare prin aport voluntar, în puncte de colectare
stradale

Evaluarea celor două opțiuni este prezentată în subcapitolele 7.1.1.1 și 7.1.1.2.
Evaluarea diferitelor opțiuni enumerate mai sus este efectuată mai jos în detaliu pentru
medii de rezidență și tipuri de locuințe.
Colectarea de deșeuri din mediul rural nu dă rezultate, deoarece cantitatea generată
este scăzută, iar resturile sunt date la animale sau compostotate individual.
O situație diferită se întâmplă în zonele urbane, unde oamenii nu cresc animale și nu
există spațiu mare pentru compostarea individuală. Astfel, colectarea biodeșeurilor este
o măsură importantă în zonele urbane. Astfel, în zonele cu case individuale ar trebui
pusă în aplicare opțiunea 2 cu recipiente individuale (o altă pubelă maro).
În zona blocurilor din mediul urban colectarea separată a biodeșeurilor nu este fezabilă.

Optiunea tehnica propusă pentru colectarea selectivă
Ca urmare a celor analizate mai sus, pentru judeţul Galați se propune implementarea
colectării separate în zona caselor din mediul urban, colectare de tip din poartă în poartă
în pubele de 80 l.
Opțiunea recomandată mai sus a fost aleasă pe baza situației specifice actuale
din județ. Caracteristicile specifice judeţului şi recomandările privind sistemul
de colectare şi transport a biodeşeurilor, inclusiv echipamentele necesare
(vehicule, containere) sunt detaliate în subcapitolul 8.2.3.

5.1.1.4 Colectarea și transportul deșeurilor similare

•

Deșeuri din plastic și metal

•

Deșeuri din hârtie și carton;

•

Deșeuri din sticlă;
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Instituțiile și agenții economici vor colecta deşeurile similare celor menajere într-o
primă fază astfel:

•

Deșeuri voluminoase;

•

Deșeuri în amestec.

Începând cu anul 2027 unitățile economice/instituțiile care dețin cantine și restaurante
vor asigura colectarea separată a biodeșeurilor produse.
Instituțiile și agenții economici vor folosi, de regula, recipientele pe care operatorul
de salubrizare ii va pune la dispoziție conform prevederilor legale în vigoare.

5.1.1.5 Colectarea și transportul deșeurilor din piețe
Administrația piețelor va asigura precolectarea deșeurilor într-o primă etapă astfel:
•

Deșeuri din plastic și metal

•

Deșeuri din hârtie și carton;

•

Deșeuri din sticlă;

•

Deșeuri în amestec.

Începând cu anul 2027 se va asigura colectarea separată a biodeșeurilor.
Se vor folosi, de regula, recipientele pe care operatorul de salubrizare le va pune la
dispoziție conform prevederilor legale.

5.1.1.6 Colectarea și transportul deșeurilor voluminoase
Situația existentă
Sistemul de colectare separată a deșeurilor voluminoase nu este implementat în județul
Galați.

Obiective
Colectarea separată, pregatirea pentru reutilizare
corespunzătoare deșeurilor voluminoase - termen 2021

sau,

dupa

caz,

tratarea

Evaluarea opțiunilor tehnice pentru colectarea deșeurilor voluminoase
Există diferite sisteme de colectare a deşeurilor voluminoase:

În mod obişnuit vehiculul trece şi colectează deşeurile voluminoase asezate lângă
containere, uneori ca urmare a cererii telefonice primite din partea cetăţenilor.
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Opţiunea 1: Colectarea la rigolă

Opţiunea 2: Colectarea la rigolă, la cerere
In anumite oraşe europene s-a implementat o schemă de colectare la cerere (în
Germania, Austria, Luxemburg, etc.). Cetăţenilor li se cere să apeleze municipalitatea
sau operatorul de colectare cu o anumită perioadă de timp înainte (circa 2 săptămâni)
sau să trimită o scrisoare, e-mail, cerând municipalităţii să ridice deşeurile
voluminoase. Generatorul deşeurilor trebuie să menţioneze în detaliu tipul de deşeuri
(lemn, metal, mobilier, etc.) şi să precizeze numărul de obiecte din fiecare tip. Costurile
de colectare a deşeurilor voluminoase este inclus, în mod obişnuit, în sistemul de
tarifare.

Opţiunea 3: Centre/sisteme de colectare prin aport voluntar (centre de
reciclare)
In anumite ţări din UE centrele de colectare prin aport voluntar (centrele de reciclare)
sunt pregătite pentru primirea de deşeuri voluminoase de tipul mobilei, DEEE, etc.
Centrele de reciclare nu-l taxează pe generator.

Opţiunea 4: Sistem combinat: opţiunile 1 şi 3
Tabelul de mai jos prezintă evaluarea opţiunilor prezentate anterior.
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Tabel 5-3: Descriere obțiuni colectare și transport deșeuri voluminoase
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Colectare și
transport
deşeuri
voluminoase

Confortul
şi
participarea la
sistem

Opțiunea 1

Opțiunea 2

Opțiunea 3

Opțiunea 4

Colectarea la rigolă

Colectarea la
rigolă, la cerere

Centre de primire
(reciclare)

Sistem mixt
centre de
reciclare şi
colectare la
rigolă

Confort sporit în
ceea ce priveşte
depunerea
deşeurilor
voluminose.

Confort
scăzut,
datorită faptului
că
generatorul
trebuie
să
programeze
colectarea
deşeurilor şi să
aştepte un timp
până
îi
sunt
colectate
deşeurile

Confort
foarte
scăzut,
datorită
faptului
că
generatorul
trebuie să-şi ducă
personal
deşeurile
voluminoase
la
centrul
de
reciclare. Trebuie
uneori
să
fie
folosite vehicule
mari
pentru
transportul
acestor deşeuri.

Combinaţie
între opţiunile 1
şi 3.

Sistem de colectare
care nu asigură pe
deplin
protecția
mediului, datorită
faptului
că
vehiculele
de
colectare trebuie să
circule prin oraş să
verifice dacă sunt
deşeuri
voluminoase lăsate
la
punctele
de
colectare.

Sistem
de
colectare
care
asigură în mare
măsură protecția
mediului datorită
faptului
că
personalul
de
colectare are un
plan clar referitor
la
rutele
de
parcurs şi tipurile
de
deşeuri
ce
trebuie colectate.

Sistem
de
colectare
care
asigură în mare
măsură protecția
mediului datorită
faptului
că
generatorul
aduce
personal
deşeurile
la
centru,
iar
acestea vor fi
reciclate şi nu
eliminate
prin
depozitare.

Combinaţie
între opţiunile 1
şi 3.

50 - 100

70 - 130

110 - 217

90 - 140

Confort scăzut în
ceea ce priveşte
spatiul necesar în
incintă, în cazul în
care deşeurile nu
sunt colectate timp
de
câteva
săptămâni.

Aspecte
mediu

de

Costuri
de
colectare
&
transport €/t

Pentru județul Galați opțiunea 1 Colectarea la rigolă se estimează a fi cea mai protrivită.
Sistemul presupune introducere a unui sistem prestabilit de colectare a deşeurilor
voluminoase, trimestrial în mediul urban și semestrial în mediul rural, dată pana la care
cetăţenii trebuie să-şi depoziteze deşeurile voluminoase în locuinţe. Colectarea se va
face în sistemul la rigolă. Primăria sau operatorul de salubritate ar trebui să distribuie
un calendar cu zilele în care se colectează deșeurile voluminoase, iar municipalitatea
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Optiunea tehnica propusă

ar trebui să sprijine colectarea obișnuită prin emiterea avertismentelor sau amenzilor
în cazul în care cei care nu respectă sistemul sunt identificați.

Detalii suplimentare referitoare la sistemul propus sunt prezentate în
subcapitolul 8.2.4.

5.1.1.7 Opțiuni tehnice
periculoase

privind

colectarea

și

transportul

deșeurilor

menajere

Situația existentă
Sistemul de colectare separată a deșeurilor menajere periculoase nu este implementat
în județul Galați.

Obiective
Implementarea sistemului de colectare separată a deșeurilor menajere periculoase
începând cu anul 2021

Evaluarea opțiunilor tehnice pentru colectarea deșeurilor menejare periculoase
Există mai multe opțiuni pentru colectarea și transportul deşeurilor periculoase din
gospodării, după cum urmează:
•

colectarea cu autovehicul specializat (vehicul special echipat pentru transportul
acestor tipuri de deşeuri),

•

colectarea prin aport voluntar la centrele de primire şi

•

sistemele de preluare directă din comerţ şi de la producători.

Tabel 5-4: Evaluarea opțiunilor tehnice pentru colectarea deșeurilor periculoase
Optiuni
1)
deşeurilor

Comentarii

Evaluare

Colectarea

În această opţiune, deşeurile periculoase sunt

Opţiune

periculoase

colectate direct din gospodării la o dată stabilită

nerecomandată

în prelabil prin telefon, dată la care compania de

datorită

colectare se va prezenta să ridice deşeurile.

ineficienței.

direct din gospodării

Datorită

cantităţilor

reduse

de

deşeuri

periculoase din gospodării acest tip de colectare

2)
deşeurilor

Colectarea

Sistemul beneficiază de un vehicul specializat

Această opţiune

periculoase

pentru colectarea deşeurilor periculoase care

este
recomandată.
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este costisitor şi ineficient.

Optiuni
din

gospodării

Comentarii
cu

autovehicul specializat

Evaluare

deserveşte puncte fixe de colectare (staţii
pentru autovehiculul specializat) în oraşe.
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 soseşte la data şi ora specificate,
afişate

la

indicatorul

staţiei

(punctului

de

colectare) unde rămâne un interval între 2 și 3
ore, primind deşeurile periculoase aduse de
cetăţeni la acesta.
Sistemul prezintă dezavantajul că deşeurile
periculoase trebuie depozitate în gospodărie
până la data colectării.
Sistemul are o eficienţă de colectare de 30 la
35%.
3) Centre publice de

Centrele

a

Aceste centre ar

primire

materialelor ar putea fi extinse şi în vederea

putea fi realizate

primirii de deşeuri periculoase din gospodării şi

în incinta stațiilor

de la micii generatori. Avantajul acestei opţiuni

de transfer de la

ar fi că aceste centre sunt deschise aproape tot

Tecuci

anul, şi astfel deşeurile periculoase pot fi aduse

Bujor

a

deşeurilor

periculoase

pentru

oficiale

publice

eliminare

generatorul,

şi

de

atunci

este

reciclare

când

eliminată

și

Tg.

doreşte

stocarea

la

domiciliul generatorului.
Eficienţa colectării în aceste centre de primire
este de circa 10% din cantitatea de deşeuri
periculoase din gospodării, dacă această opţiune
este unica alternativă implementată pentru
colectarea deşeurilor periculoase din gospodării.
4)

Ideea unor recipienţi nesupravegheaţi pentru

Nu

nesupravegheaţi

colectarea publică a unor fluxuri specifice de

recomandat

pentru

deşeuri periculoase este foarte nouă. Cu un

sistemul pe bază

oarecare succes s-au colectat în acest mod

de

bateriile.

nesupravegheate

publică

Recipienţi
colectarea
a

periculoase

deşeurilor

Sistemul folosind recipienţi nesupravegheaţi
pentru

colectarea

uleiurilor

folosite

şi

a

medicamentelor expirate nu a dat rezultate
bune în Europa. Au fost cazuri când s-a încercat
reumplerea recipienţilor uzaţi cu alte produse

este

containere

pentru
colectarea
publică

a

deşeurilor
periculoase

chimice, fapt care a produs explozii. Alte
colectate și au deteriorat containerele.
În

concluzie,

containerele

de

colectare

a

deșeurilor periculoase trebuie controlate. Acest
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persoane au încercat să extragă uleiurile uzate

Optiuni

Comentarii

Evaluare

lucru se poate realiza prin plasarea acestor
containere la distribuitorii acestor produse în
custodia lor sau la companiile specializate, la
autvehiculele
amenajate

specializate,
pentru

primirea

la

centrele
deșeurilor

periculoase (a se vedea opțiunile 2 și 3).

Opțiunea propusă
Pentru colectarea separată a deşeurilor periculoase se recomandă sistemul de colectare
cu autovehicul special (camioane specializate pentru colectarea deşeurilor periculoase
din gospodării).

Figura

5-1:

Autovehicul specializat
pentru
deșeurilor

colectarea
menajere

periculoase

Autovehiculul este un camion, cu o caroserie având dimensiunile în general de 2,5 x 2
x 6 m. La predarea deșeurilor, exista un ghișeu la care generatorii de deşeuri pot
preda diferitele tipuri de deşeuri periculoase unui lucrător responsabil. Autovehiculul
deserveşte între 2 şi 4 opriri pe zi, în diferite localități sau cartiere.
Detalii suplimentare referitoare la sistemul propus sunt prezentate în
subcapitolul 8.2.5.

Transferul deseurilor
Situația existentă
În prezent în județul Galați nu există stații pentru transferul deșeurilor.
Opțiuni tehnice pentru stațiie de transfer
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5.1.2

O staţie de transfer devine o opţiune atunci când costurile de transfer ale deşeurilor
municipale către instalațiile de tratare sunt mai scăzute în comparaţie cu costurile
implicate de transportul direct al deșeurilor.
Presupunând o viteză medie de deplasare de 30 până la 40 km a unui vehicul de
colectare şi transport deşeuri, rezultă că de la distanţe de transport ce depăşesc 20-25
km se poate lua în calcul realizarea unei staţii de transfer.
La determinarea necesității realizării unei staţii de transfer pentru deşeuri municipale,
trebuie luaţi în considerare următorii parametrii:

•

Tipul staţiei de transfer,

•

Capacitatea staţiei de transfer,

•

Amplasamentul staţiei de transfer şi reducerea traseului pentru vehiculele de
colectare şi transport;

•

Eficienţa încărcării.

În principiu există două opţiuni majore pentru staţiile de transfer:

•

Transferul deşeurilor municipale prin folosirea containerelor sau semi-trailerelor
fără compactare şi

•

Transferul deşeurilor municipale prin sistem cu compactare.

Stațiile de transfer fără compactare se folosesc de obicei pentru cantități mici de până
la 20.000 t / an.
Stațiile de transfer cu compactare folosesc în mod obișnuit containere mari echipate cu
presa, care pot deține echivalentul a cca. două vehicule de colectare a volumului de
deșeuri. Odată ce containerul de compactare este plin, containerele mari sunt încărcate
pe camioane pentru a fi transferate în instalația de depozitare.
Stațiile de transfer pot fi construite
•

Ca stații cu descărcare directă în buncărul de transfer sau în recipiente (abordare
obișnuită în Europa de Vest) sau

•

Cu o zonă intermediară de depozitare a deșeurilor, care permite depozitarea
deșeurilor în orele de vârf și care, de asemenea, le poate permite colectorilor de
deșeuri să aleagă materialele de reciclare.

Stațiile de transfer pot fi:
•

Instalații in aer liber, în cazul în care locul de transfer este departe în afara
zonelor populate și problemele cu mirosul nu sunt îngrijorătoare. Suprafața de
transfer ar putea fi acoperită cu un acoperiș, pentru a permite condiții de lucru

•

Zona de transfer ar putea fi complet adăpostită și va include ventilarea și
tratamentul cu miros. Această opțiune este, de obicei, utilizată pentru stațiile
de transfer, construite în zone dens populate.
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adecvate în caz de ploaie sau de ninsoare

Adesea, aceste stații de transfer sunt combinate cu:
• Spații pentru stocarea temporară a deșeurilor și operațiuni pentru pretratare
(mărunțire, dezmembrare etc),
•

Spații pentru stocarea temporară a deșeurilor menajere periculoase.

În cele ce urmează, vor fi descrise în scurt timp cele două tipuri de stații de transfer.

Transfer fără compactare
Pentru cantitățile de deșeuri municipale de până la 15.000 t/an la 20.000 t/a,
majoritatea stațiilor simple de transfer cu recipiente deschise reprezintă cea mai
economică soluție. Așa cum se poate observa în figurile de mai jos, deșeurile sunt
încarcate direct într-un container sau semi-remorcă și apoi sunt expediate la instalația
de tratare sau eliminare.

Figura 5-2: Exemplu stație de transfer fără compactare

Figura 5-3: Exemplu stație de transfer fără compactare

Transfer
instalație deșeuri

Vehicul tranfer

Descărca

O astfel de stație de transfer are de obicei mai multe locuri de încărcare în mai multe
containere sau semiremorci.

Deseurile municipale sunt apoi transportate cu camion-remorci, transportând 2
containere de câte 40 m3 fiecare, sau aproximativ 16-20 tone în total sau semiremorci,
transportând 18-22 t.
Stație de transfer cu compactare
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În funcție de faptul dacă deșeurile au fost deja compactate într-un vehicul de colectare
a deșeurilor sau dacă au fost livrate în vrac în camioane deschise sau de către companii,
densitatea în aceste recipiente poate varia între 50 kg /m 3 și 300 kg / m3. În județ, cea
mai mare parte a deseurilor municipale va fi livrată cu masini autocompactare, care,
de obicei, descarcă deseurile municipale cu o densitate de 200 până la 300 kg / m 3.

Pentru cantități mari și distanțe mari de transfer, o opțiune sunt stațiile cu compactare.
Cu toate acestea, dat fiind că, datorită condițiilor de greutate maximă pe drumul de 40
t, încărcătura utilă maximă este de obicei între 22 și 24 tone, adică aproape aceeași
greutate ca cea utilizată pentru transferul fără compactare, nu este foarte utilă pentru
transportul rutier . Sistemul este utilizat în principal pentru transportul feroviar.
Compactizarea deșeurilor la stația de transfer este efectuată pentru a permite
transportul unei greutăți mai mari per m3 de volum. Așa cum am menționat anterior,
problema transportului rutier este că, în ceea ce privește volumul posibil, ar putea fi
transportate mult mai multe deseuri municipale, daca limitele de încărcare per osie
date de starea si tipul drumului nu ar limita sarcina utilă. Odata cu lucrarile de
modernizare si reabilitare a infrastructurii rutiere a judetului Galati, aceasta optiune va
deveni fezabila.

Figura 5-4: Exemplu stații de transfer cu compactare

Într-o stație de transfer de compactare, deșeurile sunt compactate la o densitate
până la 600 kg / m3. Deșeurile sunt descărcate de la camionul livrat într-o pâlnie
alimentare a unui compactor, care presează deseurile municipale în containere
compactare închise. Odată pline, aceste containere sunt preluate de un camion
transfer și transportate la stația de tratare/eliminare unde sunt golite.

de
de
de
de

Evaluarea obțiunilor tehnice pentru stațiile de transfer
În tabelul de mai jos prezintă, comparativ, performanţele principale ale celor două tipuri
de staţii de transfer menţionate anterior.
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Tabel 5-5: Comparaţia celor două tipuri de staţii de transfer
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Criterii
Densitate

OPŢIUNEA 1: Transfer în

OPŢIUNEA 2: Transfer

containere deschise fără

via staţie de compactare

compactare
deşeu

transportat

150 la 300 kg/m³, în

Până la 600 kg/m³

medie, în mod obişnuit
de la 200 la 250 kg/m³,
deoarece

deșeurile

rezultate

din

compactarea cu vehicule
sunt precompactate
Încărcătură

medie

până la 17 t/vehicul

până la 17 t/vehicul

Construcţie uşoară;

Construcţie

la cantități foarte mici se

complicată

înclină spre podea și se

echipamentului

încarcă cu încărcătorul,

compactare.

transportată prin vehicule
de

transfer

(transport

rutier)
Construcţie

mai
datorită
de

la cantități mai mari se
înclină

peste

elevație

direct în containere.
Emisii mirosuri

Emisii

în

timpul

transferului
Emisii

Mai

puţine

timpul
în

timpul

transportului.

emisii

în

transferului,

datorită faptului că se
utilizează

containere

închise
Nu sunt emisii în timpul
transportului
Stocarea

containerelor

peste noapte

Stocare
aceste

posibilă

dacă

containere

sunt

acoperite.
Flexibilitate la creşterea
cantităţilor

Proiectul

staţiilor

transfer

poate

de
fi

Stocare

posibilă,

containerele fiind închise
etanş.
Inflexibil,

deoarece

trebuie instalate cel puțin

modificat cu uşurinţă si

două

adaptat,

de-a

fiecare compactor având

timpului,

la

lungul

cantităţile

necesare, prin adăugarea

o

compactoare,
capacitate

de

aproximativ 70 t/h.
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de puncte de descărcare.
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Criterii
Probleme de întreţinere şi
funcţionare

OPŢIUNEA 1: Transfer în

OPŢIUNEA 2: Transfer

containere deschise fără

via staţie de compactare

compactare
Necesita

mai

mult

personal

De obicei, cel puțin un
compactor
pentru

funcționează
a

procesa

deșeurile.
Complet automatizata
Legătura cu alte activități
de gestionare a deșeurilor
Costuri

Recomandări

Posibilă în cazul ambelor opțiuni, în cazul punctelor
de recepție a deșeurilor menajere periculoase și a
deșeurilor voluminoase
Costurile transferului în

Costuri pentru transfer în

intervalul

intervalul

4-7

€/t

+

5-10

€/t

+

transport

transport

De preferință, capacități

De preferință, capacități

mici

mari

Opțiunea propusă
Având în vedere:
•

La nivelul județului, la momentul implementării proiectului SMID, va exista o
singură instalație pentru pre-tratarea deșeurilor situată în zona Municipiul Galați
(principalul generate de deșeuri municipale din județul Galați). În această
instalație vor fi pretratare toate deșeurile reziduale colectate la nivelul întregului
județ,

•

Distanțele de la restul aglomerărilor urbale (Tecuci, Tg. Bujor și Berești) până
la municipiul Galați sunt mai mari de 50 de km. De asemenea distanța dintre
Tecuci și orașele Tg. Bujor și Berești este mai mare de 50 km,

•

Densitatea scăzută a populației din mediu rural, sub media națională

s-a decis împărțirea județului în 3 zone de colectare, a căror rază de acoperire variază
în funcție de tipul deșeurilor transferate.
În fiecare din cele 3 zone este necesară operarea unei stații de transfer după cum
urmează:
•

În zona 1 Galați este necesară o stație de transfer care să deservească partea
de sud a județului. Scopul stației este de a transfera:
o

deșeurile reziduale rezultate de la MBT la depozitul conform de la Valea
Mărului,

o

deșeurile reciclabile colectate din sudul județului mai puțin Municipiul

•

În zona 2 Tecuci este necesară o stație de transfer care să deservească partea
de nord vest a județului. Scopul stației este de a transfera:
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Galați la stația de sortare de la Valea Mărului,

o

deșeurile reziduale colectate din zona 3 la instalația de tratare mecanobiologică din Galați,

o

deșeurile reciclabile colectarea din extremitatea vestică a zonei 2 la stația
de sortare de la Valea Mărului,

o

deșeurile reziduale rezultate de la stația de sortare și compostare Tecuci
la instalația TMB

•

În zona 3 Tg. Bujor este necesară stație de transfer care se deservească partea
de nord est a județului. Scopul stației este de a transfera:
o

deșeurile reziduale colectate din zona 3 la instalația de tratare mecanobiologică din Galați,

o

deșeurile reciclabile colectarea din extremitatea estică a zonei 3 la stația
de sortare de la Valea Mărului,

o

deșeurile rezultate de la stația de compostare Tg. Bujor la instalația TMB.

Pentru stația de transfer de la Tg. Bujor, având în vedere capacitatea relativ mică
necesară a fi transferată s-a ales soluția fără compactare. Mașinile de transfer vor fi
prevăute cu trailer pentru a asigura transportul a două containere de 40 m 3. De
asemenea, în incinta stației se va amenaja un spațiu pentru stocarea temporară a
deșeurilor voluminoase și menajere periculoase în vederea acumulurării unor cantități
mai mari și transferul la instalațiile de tratare corespunzătoare.

Pentru stația de transfer de la Tecuci s-a ales soluția unei stații cu compactare. Din
analiza a rezultat că volumul și cantitatea de deșeuri transferate în cazul celor două
tipuri de transfer ( cu compactare și fără compactare) este similar. O mașină de transfer
cu compactare transportă un singur container de 30 m3 în timp ce o mașină fără
compactare cu remorcă transportă 2 containere de 40 m 3. Însă din rațiuni ce țin de
protecția mediului, inclusiv faptul ca distanța de la Tecuci la Galați este mai mare de
70 km s-a ales soluția cu compactare. De asemenea, în incinta stației se va amenaja
un spațiu pentru stocarea temporară a deșeurilor voluminoase și menajere periculoase
în vederea acumulurării unor cantități mai mari și transferul la instalațiile de tratare
corespunzătoare.
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Pentru stația de transfer de la Galați s-a ales soluția unei stații cu compactare, în
principal ca urmare a cantității mare de deșeuri transferate.
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Sortare deșeurilor reciclabile colectate separat
Situația existentă
În județul Galați există două stații de sortare respectiv:
•

Stația de sortare Galați cu o capacitate de 6.000 t/an în care sunt tratate
deșeurile reciclabile colectate separat din Municipiul Galați,

•

Stația de sortare Tecuci, în prezent nefuncțională. Stația, retehnologizată va
deveni operațională în anul 2019 și va asigura până în anul 2023 tratarea atât
a deșeurilor colectate în amestec cât și a deșeurilor reciclabile colectate separat.
Începând cu anul 2023 în stația de sortare vor fi tratate exclusiv deșeuri
reciclabile colectate separat.

Obiective
Asigurarea de capacități de tratare pentru întreaga cantitate de deșeuri reciclabile
colectate separat – termen anul 2021.

Evaluarea opțiunilor tehnice
Sortarea deşeurilor municipale colectate separat pe fracţii este metoda universal
aplicată în toată Uniunea Europeană. Procesul s-a dovedit a fi cea mai bună practică
pentru atingerea ţintelor pentru valorificarea material a deşeurilor reciclabile.
Există diferite tehnici care sunt aplicate pentru staţiile de sortare a deşeurilor
reciclabile. Sortarea semi-automată cu o mare pondere a sortării manuale şi până la
sistemele de sortare complet automate. Tendinţa generală este aceea de înlocuire a
sortării manuale cu cea automată. În prezent, există în funcţiune doar câteva staţii de
sortare complet automate.

Opțiunile disponibile în ceea ce privește stațiile de sortare:
•

Opțiunea 1: Staţii de sortare manuale (materiale reciclabile colectate separat),

•

Opțiunea 2: Staţii de sortare complet automatizate (materiale reciclabile
colectate separat),

•

Opțiunea 3 : Stații de sortate semi-automate (materiale reciclabile colectate
separat),

•

Opțiunea 4: Staţii de sortare pentru deşeurile colectate în amestec.

Având în vedere sistemul de colectare propus respectiv colectarea separată a deșeurilor
reciclabile, opțiunea 4 care presupunene sortarea deșeurilor colectate în amestec nu va
fi luată în considerare în analiza opțiunilor.
În continuare sunt descrise cele 3 opțiuni, iar pe baza unui sistem multicriterial s-a ales
opțiunea optimă pentru județul Galați.
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5.1.3

Opțiunea 1: Staţii de sortare manuale
Tehnologia folosită este aceea de sortare manuală a deşeurilor, urmată de balotare şi
transferul la reciclatori.
Centrele de sortare manuală sunt dotate cu un echipament simplu (bandă
transportoare, pâlnii de alimentare) o hală încălzită şi recipienţi pentru depozitarea
fracţiilor sortate în vederea valorificării, balotării şi cântăririi. O astfel de staţie, cu
dimensiuni rezonabile, poate costa între 500.000 și 2 millioane Euro.

Figura 5-5: Stații de sortare manuale

Opțiunea 2: Staţii de sortare complet automatizate
Staţiile de sortare complet automatizate sunt instalaţii complet tehnologizate care
folosesc echipamente pentru separarea mecanică a materialelor, urmare a
proprietăţilor diferite ale acestora. Aceste stații prezintă avantajul că, din punct de
vedere calitativ, separarea mecanică este mai performantă şi, 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 recipienţilor din plastic care pot fi sortaţi în
diferite calităţi de polimeri. În mod obişnuit, cu cât este mai mare nivelul de calitate al
materialului cu atât este mai mare preţul plătit de re-procesator pentru materialele
achiziţionate.

Stațiie de sortate semi-automate sunt un mixt intre stații de sortare manuale și complet
automate. Stațiile de sortate semi-automate pot curprinde linii pentru soratea manuală
a anumitor tipuri de deșeuri (ex. deșeuri de hârtie) si linii distincte pentru sortarea
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Opțiunea 3: Staţii de sortare semi-automate

complet automatizată pentru restul tipurilor de deșeuri care intră în stație (ex. metale,
plastic).

Tabelul de mai jos prezintă evaluarea opţiunilor discutate până acum, în termeni de
tehnologie, calitatea materialelor si costuri.

Tabel 5-6: Evaluarea opţiunilor tehnice privind sortarea deşeurilor
Criteriu

Opţiunea 1: Stații de

Opţiunea 2: Staţii de

sortare manuală

sortare complet
automatizate

Opțiunea 3: Stații de
sortare semiautomate

Aspecte tehnice
Sistem

Instalaţii
echipate

simple,
cu

transportoare

o

bandă
de

pe

Instalaţii
care

tehnologizate

sunt

echipate

a

realiza

pentru

care se face sortarea

separarea mecanică a

manuală.

materialelor

prin

exploatarea diferenţelor
dintre

proprietăţile

acestora.
Flexibilitate

Sortarea manuală este

Staţiile

a stației

mai flexibilă în ceea ce

automatizată

nu

privește

de

flexibile

ceea

fi

priveste

tipurile

materiale

care

tipurile

materiale

ce

pot

sortate, la

modificări

necesitând

cu

sortare

în

sunt
ce
de

pot

fi

doar

separate. O schimbare a

instruirea operatorilor în

tipului de material de

legătură cu modul de

sortat implică costuri de

sortare al respectivului

investiţie suplimentare.

Cuprinde atat o linie
tehnologică
simplă
(benzi pentru sortarea
manuală) cât și linii
tehnologice
complexe
pentru
sortarea
mecanică a deșeurilor
reciclabile
Instalalație este flexibilă
pentru categoriile de
deșeuri sortate manual
și
inflexibilă
pentru
categoriile de deșeuri
sortate automat

material.
Calitatea

Calitatea

materialelor

sortate manual este în

materialelor

este mai performantă şi,

sortate

general

ca

mai

scăzută

Separarea

mecanică

urmare,

decît în cazul sortării

anumite

automatizate.

materiale,
atinge
calitate

pentru

tipuri
se

un

de
poate

nivel

mai

Calitatea
materialelor
este performantă

bun

de
în

procesul de sortare. Un
exemplu foarte bun este
cel al recipienţilor din
în

diferite

calităţi

de

polimeri.
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plastic care pot fi sortaţi

Criteriu

Opţiunea 1: Stații de

Opţiunea 2: Staţii de

sortare manuală

sortare complet
automatizate

Costuri

Centrele

de

manuală

necesită

sortare

echipament
(benzi

un

Investiţia
pentru

capital
gen

simplu

stație

este

mult

transportoare,

mare

decât

în

pâlnii de alimentare), o

sortării

hală încălzită, balotare

urmare

şi cântărire.

rentabile

Costuri

de

acest

de

operare:

50-100 €/t.

Similar stație de sortare
complet automatizată

mai
cazul

manuale;
nu

de

Opțiunea 3: Stații de
sortare semiautomate

ca
sunt

pentru

capacităţi

de

sortare

mici.
Costuri

de

operare:

230-290 €/t
Aspecte sociale
Locuri
munca

de

Număr mare de locuri

Număr mic de locuri de

de muncă

muncă

Număr de locuri de
muncă mai mici in
comparație cu optiunea
1 dar mai mari în
comparație cu opțiunea
2

Aspecte privind protecţia mediului
Emisii

Nu există diferenţe între cele trei sisteme

Având în vedere cantitatea mică de deșeuri reciclabile necesare a fi sortate (maxim
6.000 t/an) precum și a sistemului de colectare separată pe mai multe fracții care
asigură o calitate a deșeurilor ridicat, opțiunea 1 este opțiunea tehnică
recomadată pentru stație de sortare de la Valea Mărului.

Optiune tehnica propusă
Opțiunile tehnice pentru colectarea deșeurilor reciclabile au fost analizate în detaliu în
capitolul 7.2.3 de mai sus.
Pentru a asigura tratarea întregii cantități de deșeuri reciclabile colectate, opțiunea
tehnică propusă pentru sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat este construirea
unei capacități suplimentare de sortare.

•

În stația de sortare se vor sorta deșeurile de hârtie, carton, metal și plastic
colectate separat,
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Pentru calculul capacității stației de sortare, au fost luate în considerare următoarele
ipoteze:

•

Deșeurile de sticlă colectate separat, vor fi transportate la stația de sortare și
stocate temporar pentru a se aduna cantități mai mari și apoi vor fi trimise către
reciclatori,

•

5.1.4

Deșeurile reziduale vor fi eliminate la instalația TMB.

Optiuni tehnice pentru tratarea biodeseurilor

Situația existentă
În județul Galați există două stații de compostare pentru tratarea biodeșeurilor
din parcuri și grădini respectiv:
•

O stație de compostare la Galați, cu o capacitate de 10.000 tone/an,

•

O stație de compostare la Tg. Bujor cu o capacitate de 1.000 tone/an. În
prezent însă stația nu este funcțională ca urmare a defectării utilajelor
specifice procesului de compostare.

Obiective
Asigurarea de capacități de tratare pentru întreaga cantitate de deșeuri din
parcuri și grădini colectate separat (începând cu anul 2021) cât și pentru
biodeșeurile menajere, similare și din piețe (începând cu anul 2027).

5.1.4.1 Opțiuni tehnice pentru fermentarea aerobă
Fermentarea aerobă se pretează în general pentru tratarea biodeșeurilor din parcuri și
grădini. Principalele tehnologii disponibile sunt:
•

Compostare în aer liber,

•

Compostarea cu membrane,

•

Compostare în spaţii închise cu maturare deschisă.
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În tabelul de mai jos sunt descrise și comparate cele trei tehnologii.
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Tabel 5-7: Comparaţia tehnicilor de compostare
Parametri

Descriere

Opţiunea 1:

Opţiunea 2:

Opţiunea 3:

Compostarea în

Compostarea cu

Compostare în spaţii

aer liber

membrane

închise

Procesul

de

compostare

constă

Procesul de compostare

Incintele

se

elimină

bazează

pe

în omogenizarea şi

omogenizarea

amestecarea

amestecarea

colectare şi tratarea

deșeurilor. Plasarea pe

emisiilor

grătare și acoperirea cu

special

membrană

compostării intensive

deşeurilor,
de

urmate

aerisirea

şi

irigarea acestora.

și

în

prima

prin

închise
mirosurile

sistemele
de

de

gaz,

în

în

perioada

lună de compostare

(primele

compostare: 4-6 luni

Timpul de compostare:

săptămâni).

în

3-4 luni în funcție de

Faza de maturare este
atinsă în mod normal

Durată

de

funcţie

de

condiţiile

climatice,

condițiile

structura

brazdelor

structura brazdelor şi

într-o

frecvenţa

liber.

şi

frecvenţa

de

întoarcere.

climatice,
de

întoarcere.

4

zonă

în

Procesul

de

compostare
circa

aer

2-4

aerare

necesită
luni

de

forţată

şi

întoarcere continuă a
brazdelor.
Complexitatea

Scăzută

Medie

Ridicată

Proliferarea

Rapidă

Rapidă

Rapidă

microorganismelor

(microorganisme

(microorganisme

(microorganisme

aerobe)

aerobe)

aerobe)

Scăzută

Medie

Ridicată

instalaţiei

Sensibilitatea

la

condiţiile de mediu
Durată

de

degradare

Compostare
deschisă.

Timp

de

compostare: 4-6 luni

12 – 16 săptămâni în

12 – 16 săptămâni în

funcţie

funcţie

de

tipul

de

de

tipul

compost produs

compost produs

Compost

Compost

Compost

în

funcţie

de

condiţiile

climatice

structura

brazdelor

şi

frecvenţa

de

de

Produs
Balanţa energetică

-20 la -40/0/-20 l -

-20 la -40/0/-20 l -40

-20 la -40/0/-20 l -40

40 kWh/t

kWh/t

kWh/t

Apă uzată

-50 to 100 l/t

-50 to 100 l/t

-50 to 100 l/t

Emisii în aer

Emisii

CO2, vapori

CO2, vapori

Emisia mirosurilor este

Emisia

filtrată prin membrane

este filtrată biologic

necontrolate

de mirosuri, mai ales
când

se
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întoarcere.

Parametri

Opţiunea 1:

Opţiunea 2:

Opţiunea 3:

Compostarea în

Compostarea cu

Compostare în spaţii

aer liber

membrane

închise

compostează
deşeurile menajere.
Emisii

slabe

mirosurilor

ale
după

compostarea
deşeurilor verzi.
Cerinţe

privind

amplasamentul

Amplasarea

la

o

Amplasarea

la

o

Amplasarea

la

distanţă

distanţă mică de zonele

distanţă

corespunzătoare de

rezidenţiale

zonele rezidenţiale

mică

35 – 55 €/t

40 – 60 €/t

o
de

zonele rezidenţiale
Costuri tratare

25 – 40 €/t

Opţiunea tehnică propusă
Având în vedere că:
•

În stațiile de compostare se vor trata biodeșeuri din parcuri și grădini,

•

Cantățile necesar a fi tratate sunt reduse,

se recomandată soluţia de compostare în aer liber. Se recomandă alegerea procesului
de compostare cu membrană numai în cazul în care stația de compostare este situată
foarte aproape de zonele de locuit.

5.1.4.2 Opțiuni tehnice pentru digestia anaerobă
Descompunerea anaerobă este definită ca fiind procesul biologic în timpul căruia
materia organică este descompusă de către microorganisme anaerobe în condiţii
anaerobe. Materia primă organică este convertită prin descompunerea anaerobă într-o
formă mai stabilă, generând un amestec de gaz cu potenţial energetic mare, constând
în special în metan (CH4) şi dioxid de carbon (CO2), cunoscut sub denumirea de biogaz.
Biogazul este colectat şi utilizat ca sursă de energie. Descompunerea anaerobă reduce
cantitatea de deşeuri organice care va fi depozitată în final şi de asemenea limitează
emisiile potenţiale de metan din depozitele de deşeuri.

În general, sunt necesare următoarele etape pentru tratarea anaerobă a deşeurilor
organice:
1. livrarea şi stocarea,
2. preprocesarea deşeurilor recepţionate,
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Procesul de fermentare anaerobă are loc în două faze: faza de hidroliză: transformarea
materiei organice în CO2, hidrogen și acizi grași și faza metanogenică, în care acizii
grași se descompun pentru a deveni metan.

3. fermentarea anaerobă,
4. post-procesarea materialului descompus.

În principiu, toate procesele de fermentaţie pot fi descrise ca fiind o combinaţie a
acestor etape de tratare.
1. Livrare şi stocare
Deşeurile biodegradabile recepţionate sunt înregistrate cantitativ şi calitativ, sunt
inspectate vizual la staţia de recepţie şi sunt descărcate într-un buncăr plat sau adânc
sau într-un rezervor de colectare care asigură stocarea intermediară pe termen scurt
şi permite alimentarea continuă a instalaţiei de pretratare.
2. Pre-procesarea
Scopul pretratării este acela de a îndepărta agenţii de poluare şi corpurile străine,
precum şi de a omogeniza şi pregăti deşeurile biodegradabile. Modalitatea de pretratare
depinde de sistemul specific procesului de fermentare anaerobă. Fermentarea uscată
necesită preprocesare uscată, în care poate fi combinată acţiunea ciururilor,
tocătoarelor, tamburilor de omogenizare, separatoarelor de metale, separatoarelor
balistice şi sortării manuale. În cadrul proceselor de fermentare umedă deşeurile
biodegradabile sunt amestecate suplimentar cu apă, omogenizate şi mărunţite. Prin
intermediul operaţiei de separare gravitaţională pot fi îndepărtate şi alte substanţe
străine.
3. Fermentarea anaerobă
După îndepărtarea tuturor materialelor nedorite din deşeurile recepţionate, materialul
organic este mărunţit şi introdus în digestor. Mărunţirea face materialul mai uşor de
manipulat. De asemenea, materialele cu o suprafaţă de contact mai mare sunt mai uşor
descompuse de către bacterii. În cazul deşeurilor organice menajere se adaugă de
obicei şi apă pentru a dilua materiile solide.

Ceea ce rezultă din fermentator este un reziduu de fermentare umed, stabil din punct
de vedere organic şi biogaz. După uscarea acestuia, prin post-compostare aerobă poate
fi obţinut un ameliorator de soluri comparabil cu compostul. Apa uzată eliminată din
reziduu poate fi parţial recirculată în unitatea de pretratare pentru reglarea umidităţii.
Surplusul de apă uzată trebuie tratat şi evacuat. Când în procesul de fermentare sunt
introduse doar componente organice uşor de descompus, energia poate fi produsă cu
un cost tehnic minim, iar mirosurile şi etapele de pre-fermentare consumatoare de
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Deşeurile cu o structură moale şi cu un conţinut ridicat de umiditate sunt cele mai
potrivite pentru fermentare, iar deşeurile cu structură rigidă pot fi descompuse în mediu
anaerob prin procesul de fermentare uscată. Este necesar un aport de căldură pentru
ajustarea temperaturii procesului la aproximativ 35°C (proces mezofil) sau 55°C
(proces termofil), iar uneori este necesar un aport suplimentar de apă.

energie pot fi eliminate. În următoarea etapă de compostare, substanţele organice mai
greu de descompus, care pot fi descompuse anaerob doar într-o anumită măsură, sunt
descompuse în mediu aerob la un nivel scăzut al costurilor. Astfel, când se evaluează
opţiunile „fermentare sau compostare” răspunsul poate fi adesea „fermentare şi
compostare”.

4. Postprocesare
Pentru o stabilizare şi dezinfecţie completă a reziduului de la digestor, este necesară
implementarea unui proces de rafinare înainte de a fi utilizat în agricultură. După o
posibilă deshidratare şi/sau uscare, deşeurile fermentate anaerob sunt în general
transferate la o unitate de post-tratare biologică aerobă şi maturate aproximativ 2–4
săptămâni pentru a se transforma într-un compost comercializabil şi de bună calitate.
Fermentarea umedă, uscată și semi-uscată
Diferitele sisteme de descompunere anaerobă pot procesa deşeuri cu umiditate diferită;
ele sunt clasificate în: procese de fermentare:
• procese de fermentare uscată (procent de apă între 55% şi 75%),
• procese de fermentare umedă (procent de apă >85%),
• procese de fermentare semi-uscată (procent de apă între 75 și 85%).

Tabelul 7-10 indică avantajele şi dezavantajele fermentării uscate, ale celei umede și
al ceei semi-uscate.

În cazul fermentării umede, deşeurile organice sunt măcinate până se obţine o mărime
mică a particulelor şi sunt amestecate cu cantităţi mari de apă astfel încât să rezulte
nămoluri sau suspensii. Acest lucru permite folosirea unor tehnici mecanice simple şi
consacrate de transport (pompate) şi îndepărtarea substanţelor nedorite prin separarea
gravitaţională. În acelaşi timp, conţinutul reactorului poate fi amestecat cu uşurinţă,
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În cazul fermentării uscate, nu se adaugă apă (sau se adaugă foarte puţină). În
consecinţă, fluxurile materiale ce urmează a fi tratate sunt minimizate. Avantajele ce
rezultă din acest aspect sunt: un volum mai mic al reactoarelor şi o deshidratare mai
uşoară a reziduurilor de la digestor. Pe de altă parte, funcţionarea cu un conţinut ridicat
de materie uscată implică cerinţe suplimentare privind pre-tratarea mecanică şi
transport, etanşeitatea la gaze a echipamentului de încărcare şi descărcare şi, dacă
este proiectat, privind amestecarea în interiorul reactorului. Blocarea materialului şi
posibilitatea de înfundare trebuie evitate. Din cauza mobilităţii reduse în cazul
fermentării uscate, se poate stabili un timp de retenţie prin aproximarea curgerii de tip
piston, aspect foarte important din punct de vedere al igienei produsului în cazul
funcţionării în condiţii termofile. Viteza de descompunere în cazul fermentării uscate
este mai redusă decât cea din cadrul fermentării umede, din cauza mărimii mai mari a
particulelor şi a disponibilităţii reduse a substraturilor.

ceea ce permite îndepărtarea controlată a gazelor şi controlul concentraţiilor din
fermentator. Prin urmare, performanţele microorganismelor în ceea ce priveşte
descompunerea sunt optimizate. Amestecarea este limitată de rezistenţa bacteriilor
generatoare de metan la forfecare; totuşi, un grad prea scăzut de amestecare poate
rezulta în straturi plutitoare şi sedimentare. Omogenitatea şi consistenţa fluidului
permit un control mai bun asupra procesului.

Prin fluidizarea biodeşeurilor, masa ce urmează a fi tratată creşte până la de 5 ori, în
funcţie de conţinutul total de materii solide ale substratului, rezultând astfel nevoia ca
agregatele şi reactoarele să fie mult mai mari. Fluidizarea şi deshidratarea suspensiilor
fermentate implică costuri tehnice şi energetice considerabile. Dar dacă gradul de
descompunere este similar, faza de reciclare a lichidului, de la deshidratare până la
fluidizarea materiei prime, permite reducerea cantităţii de apă uzată la nivelul
cantităţilor folosite în fermentarea uscată şi păstrarea unei părţi considerabile a energiei
termice necesare în sistem.

Procesul de fermentare semi-uscată combină avantajele ambelor procese descrise mai
sus, utilizând materii organice cu o consitență de circa 15% substanțe uscată.
Materialul este mărunțit și apoi tratat într-un rezervor de sedimentare pentru
înlăturarea fracțiilor anorganice. În proces este necesară apa pentru diluția materialului
însă într-o cantitate mai mică comparativ cu procesul umed.

Mod de procesare

Uscat

Umed

Semi-uscat

Ridicat 2545%

Scăzut 2-15%

Mediu 15-20%

Volumul reactorului

Minimizat

Mărit

Mediu

Tehnica
de
procesare

Complexă

Simplă

Simplă

Agitarea

Dificilă

Facilă

Facilă

Cantitatea de apa
reziduală generată

Redusă

Mare

Medie

Separare
lichide

Simplă

Scumpă

Medie

Sedimentele
solide pot duce
la blocarea
echipamentelor

Reduse

Reduse

Conţinutul
solide

total

de

pre-

solide

Riscuri în operare

de
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Tabel 5-8: Comparaţie între fermentaţia umedă şi cea uscată

Mod de procesare

Uscat

Umed

Semi-uscat

Mică, pretabilă
în special
pentru
biodeșeuri
(deșeuri
alimentare)
colectate
separat

Mare, pretabilă atât
pentru biodeșeuri
colectare separat
(deșeuri
alimentare) cât și
pentru deșeuri în
amestec

Mare, pretabilă atât
pentru biodeșeuri
colectare separat
(deșeuri
alimentare) cât și
pentru deșeuri în
amestec

Costuri de investiție

Mari

Mai mici în
comparație cu
fermentarea uscată

Cele mai mici
costuri

Costuri de operare

Mari

Reduse

Reduse

Varietatea
componentelor
deşeurilor

Alternativa optimă pentru județul Galați
Colectarea separată a biodeșeurilor menajere, similare și din piețe se va implementa
începand cu anul 2027 pentru a asigura ținta de reciclare de 50% din anul 2027. În
același timp, întreaga de cantitate de deșeuri în amestec trebuie stabilizată biologic
înaintea depozitării. Astfel, pentru județul Galați, opțiunea optimă implică un proces
care să asigură flexibilitate în ceea ce privește tipul deșeurilor tratate. După cum am
menționat mai sus, fermentarea uscată este puțin flexibilă la calitatea materialul tratat
și considerând de asemenea costurile mari de investiții și operare s-a considerat a nu
fi o opțiune pentru județul Galați.
Fermentarea umedă, prezintă avantajul producerii unei cantități mari de biogaz cu
prețul utlizării unei cantități semnificative de apă și costuri suplimentare pentru
deshidratarea /uscare digestatul rezultat. Având în vedere, că pentru instalația
necesară a se realiza în județul Galalți, producerea biogazului nu este un obiectiv s-a
considerat ca fiind optim procesul de fermentare semi-uscat. Gazul rezulat din procesul
de fermentare semi-uscată va fi folosit exclusiv pentru producerea energiei necesare
procesului.

Tratarea deșeurilor reziduale
Situația existentă
În prezent, în județul Galați nu există instalații pentru pretratarea deșeurilor reziduale
înaintea depozitării.
Obiective
Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare
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5.1.5

Evaluarea opțiunilor pentru tratarea deșeurilor reziduale
Pentru tratarea deșeurilor reziduale înainte depozitării, sunt analizate două opțiuni:
•

Tratarea mecano-biologică și

•

Incinerarea

Cele două opțiuni reprezintă și alternative pentru sistemul de gestionarea a deșeurilor
prezentat în secțiunea 7.2
Din evaluare a rezultat ca fiind favorabilă pentru județul Galați, opțiunea tratării
mecano-biologice a deșeurilor reziduale.
Însă, după cum este explicat în secțiunea 7.2, provocarea o reprezintă alegerea unei
tehnologii care să fie flexibilă la cantitatea de deșeuri tratată. Pe măsura creșterii ratei
de capturare a deșeurilor reciblabile și a biodeșeurile, cantitatea de reziduuri scade.
Astfel, deșeurile reziduale scad cu 40% din anul 2023 în anul 2027.
Pentru a evita construirea unei instalații de capacitate mare care să nu fie utilizată la
capacitate maximă decât în primii ani de operare, s-a analizat posbilitatea ca acestă să
permită inclusiv tratarea biodeșeurilor menajere similare și din piețe colectate separat.
Astfel, soluția identificată a fost realizare unui MBT care pentru faza biologică să asigure
o digestie anaerobă a deșeurilor. În primii ani, în MBT vor fi tratate exclusiv deșeuri
reziduale

Opțiuni tehnice pentru noul depozit conform de deșeuri
Situația existentă
În prezent în județul Galați există în operare un singur depozit conform la Tirghina care
deservește Municipiul Galați și 5 comune limitrofe.
Depozitul neconform de la Tecuci, care deservea întreg județul mai puțin municipiul
Galați și 5 comune, a sistat activiatea în iulie 2017, în conformitate cu prevederile
legale.

Obiective
Depozitarea deșeurilor numai în depozite conforme

Obțiuni privind realizarea noului depozit de deșeuri municipale nepericuloase clasa b
Depozitul de deșeuri se va proiecta în conformitate cu prevederile următoarelor acte
legislative:
•

Directiva UE privind depozitele de deșeuri (1999/31/CE);
Directiva stabilește în Anexa I (Cerințe generale pentru toate clasele de depozite de
deșeuri) cerințele privind depozitele de deșeuri nepericuloase. Sunt specificate pe
scurt localizarea, controlul apei și gestionarea levigatului, protecția solului și a apei,
controlul gazelor, noxe și pericolele, stabilitatea și limitele.
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5.1.6

•

Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor cu modificările
ulterioare.

Acest

act

transpune

Directiva

privind

depozitele

de

deșeuri

(1999/31/CE).
•

Ordinul 26/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind depozitele de deșeuri
(26 Noi. 2004). Normativul include cerințe operaționale și tehnice și măsuri pentru
depozitarea deșeurilor, pentru prevenirea sau reducerea cât mai mult posibil a
efectelor negative asupra mediului și asupra sănătății umane, efectele generate de
depozitarea deșeurilor, pe întregul ciclu de viață al depozitului de deșeuri. Preverile
acestei reglementări conduc la respectarea cerințelor europene privind construcția
depozitelor de deșeuri.

Având în vedere prevederile legislative privind elementele contructive ale unui depozit,
în analiza pot fi evaluate opțiuni tehnice pentru tratarea levigatului.

Opțiuni pentru tratarea levigatului
Levigatul este o apă uzată puternic contaminată, provenind din procesele de
descompunere din interiorul depozitului și din infiltrarea apei de ploaie în corpul
depozitului. Compoziția levigatului variază într-un interval extrem de mare și depinde
de următorii factori:
•

Vârsta depozitului de deșeuri (cu cât este mai vechi depozitul de deșeuri, cu atât
este mai puțin contaminat);

•

Tipul deșeurilor (deșeurile menajere produc cea mai mare contaminare, din cauza
procesului de descompunere. Cu cât sunt mai multe deșeuri biodegradabile incluse
în deșeuri, cu atât este mai mare contaminarea);

•

Gradul de descompunere a componentelor biodegradabile (tratarea prealabilă poate
reduce în mod semnificativ potențialul de descompunere în depozitul de deșeuri și,
prin urmare, reduce potențialul de contaminare a levigatului).

Există mai multe opțiuni pentru gestionarea levigatului, așa cum este descris în tabelul
următor.

Tabel 5-9: Opțiuni gestionare levigat
Activitatea

Descriere scurtă

Comentarii

Opțiunea 1 Recirculare

levigatului
în

netratat

depozitul

deșeuri

de

Împrăștierea levigatului în depozitul de

Recircularea

deșeuri este efectuată în multe țări cu

depozitul de deșeuri nu este o

climă aridă. Reciclarea apei contribuie la

soluție durabilă în țările cu

menținerea

precipitații considerabile, cum

umedă

a

corpului

ar fi România.
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Împrăștierea

Activitatea

Descriere scurtă

Comentarii

depozitului de deșeuri și, astfel, la
menținerea proceselor de degradare.

În plus, recircularea levigatului

Cu toate acestea, în țările umede, apa

este interzisă în România, în

de ploaie se infiltrează în depozitul de

conformitate

deșeuri. În plus, rata de evaporare în

tehnic

aceste țări este prea mică pentru a

deșeurilor, subcapitolul 3.4.1

cu

privind

Normativul
depozitarea

echilibra cantitatea de apă admisă în
depozitul de deșeuri și, prin urmare, în
cazul recirculației levigatului, depozitul
de deșeuri se umple, iar la un moment
dat se va revărsa.
Astfel, este

necesar

să se

elimine

întotdeauna o anumită cantitate de
levigat din depozitul de deșeuri pentru a
preveni o revărsare, necesitând astfel
tratarea levigatului.
Reducerea

În acest caz, levigatul este tratat mai

Eliminarea

a

întâi, de ex. prin osmoză inversă,

depozitul de deșeuri este o

levigatului

aproximativ 70% din apa curată este

abordare frecvent utilizată în

reintroducerea

evacuată într-un efluent, în timp ce

România și în alte țări ale lumii

concentratul este reintrodus în depzitul

în prezent.

substanțială
cantității
și

concentratului

în

depozitul de deșeuri

concentratului în

de deșeuri.
În acest fel se poate preveni revărsarea
din

depozitul

de

deșeuri,

deoarece

cantități substanțiale de levigat sunt
îndepărtate.
Atunci

Dacă se depozitează și se
distribuie
utilă

când

face

depozitul

de

menținerea

umedă

a

recirculare,

condițiilor de depozitare și, pe

contaminanții se descompun parțial sau

de altă parte, obținerea unei

sunt absorbiți în corpul depozitului. Cu

rețineri

toate acestea, există discuții dacă poate

concentratului în depozitul de

avea loc o acumulare de contaminanți în

deșeuri,

levigat

descompunerea și adsorbția în

cu

se

pe

deșeuri în sezonul uscat, ar fi

componente

cum

ar

fi

clorurile, sulfații metalelor grele.
Deși

există studii

deșeuri

din

care

a

permițând

corpul depozitului.

la depozitele

Germania

îndelungate

de
au

demonstrat că nu a avut loc astfel de
acumulărie, există și multe referințe în
bibliografie care susțin astfel de efecte
de acumulare.

Descărcarea la stația

În acest caz, levigatul este transportat

Această soluție este în funcție

de epurare ape uzate

către cea mai apropiată stație de tratare

de

ape

într-o

Adesea, o stație de tratare ape

cisternă. De obicei, nu este permisă o

uzate suficient de mare, care

uzate,

transportându-l
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Tratarea in afara site-ului

Activitatea

Descriere scurtă

Comentarii

descărcare directă în canalizare, având

ar trebui să deservească cel

în vedere gradul de contaminare ridicat.

puțin un oraș mic, se află la o

Deși levigatul este mult mai contaminat
decât

apa

utilizatori,

În plus, trebuie obținută o

mică

în

autorizație, prin care se obține

comparație cu apele reziduale tratate.

dreptul de a trata levigatul

Prin dozarea levigatului într-un mod

într-o stație.

reprezintă

uzată
o

de

la

distanță de 15-20 km.

cantitate

planificat, stațiile de tratare a apelor
uzate mai mari pot face față cu ușurință
levigatului.
Concentrarea

și

Pentru

a

economisi

costurile

de

evacuarea în stația

transport, levigatul ar putea fi tratat de

de epurare ape uzate

ex. prin Osmoza inversă. În acest caz,

Abordare folosită adesea

numai aproximativ 20% din levigat
trebuie transportat.
Pre-tratare

și

În unele țări, levigatul este considerat

În funcție de distanța până la

evacuare la stația de

ca

industrială.

cea mai apropiată canalizare,

tratare ape uzate

Industria trebuie să pretrateze apele

aceasta este de multe ori o

uzate, dacă acestea sunt considerabil

soluție aplicată.

fiind

diferite

apă

în

contaminarea

reziduală

ceea

ce

decât

apele

privește
uzate

menajere. După tratarea prealabilă, apa
reziduală este evacuată în canalizare
sau transportată cu vidanja la cea mai
apropiată SEAU.
Sunt aplicate diferite procese pentru
pretratarea biologică și fizico-chimică
(procesele se vor descrie mai târziu).
Treatment in cadrul site-ului
Tratarea
deversarea

Această abordare necesită pretratarea

Această soluție este adesea

biologică și fizico-chimică completă al

aplicată,

levigatului pentru a atinge standardele

combinată cu stația de tratare

de descărcare într-un curs de apă

ape

(procesele se vor descrie mai târziu).

având în vedere distanța.

dacă

uzate

pre-tratarea

devine

scumpă,
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Concluzii
După cum se poate observa în tabelul următor, o recirculare a levigatului netratat prin
depozitul de deșeuri nu este sustenabilă și nu se ia în calcul. Levigatul fie va fi
transportat la cea mai apropiată stație de tratare ape uzate, fie va fi tratat complet pe
amplasament.
În capitolele următoare sunt selectate și comparate procesele luate în calcul.
Procese de tratare a apelor uzate
Compoziția acestora, în cazul depozitelor de deșeuri noi, variază astfel între cele destul
de asemănătoare ale apei uzate menajere, pentru depozitele de deșeuri vechi și
contaminări care depășesc cu mult apele uzate menajere. Cu toate acestea, procesele
de tratare a levigatului care ar putea fi utilizate se bazează pe aceleași tehnologii, care
se utilizează în mod obișnuit în tratarea apelor uzate. Calitatea apei impusă pentru a fi
evacuată este definită în Hotărârile Guvernului (HG) nr. 188/2002 și NTPA 001/2002.
Următoarea 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

Sedimentarea,
precipitarea

Procesul
prin

floculare

se

sedimentarea

utilizează
materiei

Comentarii
pentru

solide,

care

poate apărea:

Proces

ieftin,

utilizat

în

care

mod

este

obișnuit

pentru multe tipuri de ape
uzate

-

la materii solide în apă

-

după neutralizare, când anumite
metale se transformă în solide

Neutralizare

Oxidare/Reducere

după floculare sau precipitare

În acest proces, apele uzate acide sunt

Metodă ieftină și

neutralizate

pentru tratarea apei uzate

cu

o

soluție

alcalină,

comună

adesea sodă caustică, iar apa uzată

alcaline

alcalină este neutralizată cu un acid,

Întotdeauna

sau

acide.

adesea acid clorhidric.

combinație cu sedimentarea.

vine

în

În acest proces se adaugă un aditiv
pentru a lega compușii din apa uzată și
a le îndepărta prin precipitare sau
floculare. În apele uzate menajere, este
folosit adesea varul pentru precipitarea
substanțelor
substanțelor

anorganice
chimice

de

și

a

floculare
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pentru materia organică.
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Procese
Tratarea

nămolului

activ

Descrierea procesului

Comentarii

Substanța organică din apele uzate este

Metodă

tratată

uzuală în gestionarea apei

cu

microorganisme

într-o

atmosferă aerobă. În acestă situație
apa trebuie aerată.

de

tratare

foarte

uzate.
Pentru

cantități

mari

se

aplică ca proces continuu,
pentru

cantități

utilizează

în

mici

se

cadrul

unui

Reactor biologic secvențial
(SBR).
Alte tratări aerobice

În ultimii ani s-au dezvoltat și alte

Acest

procese anaerobe, care lucrează cu o

biomembrană

mai mică producție de nămol provenit

prezent

din tratare. Un proces din ce în ce mai

perfecționare

cunoscut

aplicat

este

reactorul

cu

reactor
se

într-o
la

cu
află

fază

pentru

scară

în
de

a

fi

largă

în

biomembrană. În plus, lagunele aerate

tratarea apelor uzate și are o

sunt des întâlnite în America Latină și în

aplicabilitate redusă pentru

SUA.

levigatul

provenit

de

la

depozitele de deșeuri.
Lagunele

aerate

nu

sunt

întâlnite des în Europa și
necesită pentru unele din ele
suprafețe mari.
Tratare anaerobă

Substanța organică din apele uzate este

Există două niveluri de tratări

tratată într-o atmosferă anaerobă cu

anaerobe:

ajutorul

unor

microorganisme

anaerobe. Procesul produce gaze, care
pot fi folosite ca sursă de energie.

- tratarea directă a apelor
uzate, de ex. cu un strat de
nămol anaerob (care nu
este foarte folosită pentru
tratarea levigatului) sau
- fermentarea
provenit

nămolului

din

tratarea

nămolului activ.
Osmoză inversă

Prin crearea unei presiuni înalte asupra

Proces relativ scump, care

apei uzate, apa curată trece printr-o

totuși

membrană, în timp ce moleculele mai

ridicată în funcționare.

are

o

flexibilitate

mari sunt reținute.
Procesul este folosit pentru a îndepărta

În domeniul apelor uzate se

materia anorganică.

folosește

deseori

combinație

cu

biologice,

care

în

procesele
trebuie

în

primul rând să descompună
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Ultrafiltrarea

Procese

Descrierea procesului

Comentarii
componentele
biodegradabile.

Absorbția carbonului

Acest proces utilizează caracteristicile

Procesul este deseori aplicat

activ după alte etape

puternice de adsorbție ale carbonului

ca ultima etapă a unei stații

de tratare a apei

activ. Cu carbon activ sunt îndepărtate

de tratare a apelor uzate sau

uzate

din apele uzate contaminanți dificili sau

a unei instalații de tratare a

cei care nu sunt biologici, metale grele,

levigatului pentru a asigura

elemente rămase după ce au fost

limitele de descărcare.

adsorbite în alte etape de tratare.
Absorbția carbonului

În

activ

nitrificare/denitrificare,

ca

proces

principal

combinație

cu

procesul

În ultimii ani, carbonul activ

proces

a devenit ieftin și, astfel, este

este pe cale să câștige piața din Europa

pe cale să devină o opțiune

de

serioasă

Vest.

acest

de

Contaminanți

organici

și

anorganici sunt absorbiți de carbon
activ. Odată ce carbonul activ este
saturat, este trimis la incinerare.
Evaporarea solară

pentru

tratarea

levigatului.
Până

acum

există

puține

referințe.

Apa uzată este evaporată de căldura

Un

soarelui. Acest tip de tratare este

condițiile

proces

potrivit doar pentru țările calde și

propice.

ieftin,

dacă

climatice

sunt

uscate.
Reziduul de evaporare necesită adesea
solidificare înainte de depozitare.
Evaporarea termică

Apa uzată, concentratul sau nămolul

O soluție foarte costisitoare

sunt încălzite și apa se evaporă și mai
apoi se condensează.
Condensul este descărcat, lăsând un
reziduu de evaporare.
Reziduul
nevoie

de
de

evaporare
solidificare

are

adesea

înainte

de

depozitarea în depozitul conform sau
depozitarea în alt depozit subteran.

Alternative de tratare a levigatului
La proiectarea și selectarea tratării levigatului în județul Galați, trebuie luate în
considerare următoarele cerințe:
La fel ca în orice depozit de deșeuri, compoziția levigatului se schimbă pe parcursul
duratei de viață a depozitului,

Master Plan Sistem de Management Integrat al deseurilor în județul Galați

Pagina 176

•

•

Cantitatea de levigat va fluctua pe parcursul anului, având în vedere sezonul uscat
de vară din județul Galați, când lipsa ploii va reduce considerabil debitul potențial
de levigat,

•

Compoziția deșeurilor depozitate. Planul prevede o deviere mare a materialelor
reciclabile și compostabile de la depozitare, cu scopul de a reduce încărcătura
biodegradabilă din depozitul de deșeuri. Aceasta înseamnă că se poate aștepta ca,
dacă totul va funcționa conform planului, contaminarea cu levigat va fi scăzută în
comparație cu depozitele de deșeuri normale, iar debitul de levigat va fi mai mic.
Totuși, tratarea levigatului trebuie să fie suficient de flexibilă pentru a face față și
cantităților de levigat și a compozițiilor care ar rezulta, dacă planul nu ar putea fi
atins datorită lipsei participării populației, din cauza cantității mult mai mari de
deșeuri, cu o încărcătură biodegradabilă mai mare, care ar ajunge la depozitul de
deșeuri.

•

Recircularea levigatului pe depozitul de deșeuri nu este o opțiune.

În prezent, pentru tratarea levigatului se utilizează mai multe combinații de procese în
lume:
•

Osmoza inversă cu tratarea ulterioră al concentratului. Acest proces este aplicat pe
scară largă în Germania, Austria, Turcia și în alte țări;

•

Reactorul biologic secvențial (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 țări;

•

Reactor cu biomembrană (MBR), care este un proces relativ nou și nu are încă o
aplicație largă în tratarea levigatului;

•

Tratarea anaerobă, cum ar fi stratul de nămol anaerob (UASB), nu a găsit încă o
aplicație largă pentru tratarea levigatului. Deși gazul ar putea fi utilizat împreună
cu gazul de depozitare, stabilitatea procesului nu poate fi asigurată datorită
fluctuației cantității de contaminanți și a fluxului de levigat.

În tabelul următor sunt analizate primele 3 opțiuni de tratare.

Tabel 5-11: Evaluarea proceselor de tratare a levigatului
Opțiunea1: Osmoza
inversă OI

Opțiunea2: Reactorul
biologic secvențial SBR

Opțiunea3: Reactor
cu biomembrană
MBR

Flexibilitate
în
ceea ce privește
compoziția

Potrivit
pentru
orice
compoziție a levigatului

Probleme la valori ridicate
COD
în
compoziția
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Aspecte tehnice

Opțiunea1: Osmoza
inversă OI

Opțiunea2: Reactorul
biologic secvențial SBR

Opțiunea3: Reactor
cu biomembrană
MBR

levigatului, la depozitelor
de deșeuri vechi
Flexibilitate
în
ceea ce privește
fluctuația
cantității

Foarte
flexibile
la
fluctuațiile
cantitative.
Procesul poate fi oprit cu
ușurință
zile
sau
săptămâni, dacă nu există
levigat.

Partea
biologică
a
procesului
trebuie
menținută. Odată închis
reactorul,
durează
zile
pentru repornirea părții
biologice și atingerea unor
condiții stabile.

Partea biologică a
procesului
trebuie
menținută.
Odată
închis
reactorul,
durează zile pentru
repornirea
părții
biologice și atingerea
unor condiții stabile.

Vulnerabilitate
la componente
toxice

Nicio problema

Tratarea biologică poate
avea o eficiență redusă

Tratarea
biologică
poate
avea
o
eficiență redusă

Modernizare

Durata
de
viață
a
membranelor este de 5
până la 10 ani și se poate
efectua o înlocuire rapidă
cu noi membrane

Modernizarea instalației are
nevoie de renovare și, de
obicei, se face numai la
sfârșitul duratei sale de
proiectare, care este de
aproximativ 20 de ani.

Membranele pot fi
modernizate atunci
când înlocuirea este
necesară, în timp ce
restul
instalației
rămâne așa cum a
fost proiectat.

Cerință mică de spațiu.
Instalația se află într-un
container mare.

Cerință mare de spațiu.

Cerință mai mică
decât SBR, dar mai
mare decat OI.

Instalațiile
automatizate
posibilităților

Instalațiile
sunt
automatizate
pe
măsura posibilităților

Cerinţe
spațiu

de

Având în vedere designul
său modular, instalația
crește pe măsură ce
crește
cantitatea
de
levigat.
Instalația
funcționează
complet automatizată

pe

sunt
măsura
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Automatizare
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Opțiunea1: Osmoza
inversă OI

Opțiunea2: Reactorul
biologic secvențial SBR

Opțiunea3: Reactor
cu biomembrană
MBR

Necesitatea unei pre-tratări sau post-tratări
Pre-tratare
necesară

Sedimentarea
și
nitrificarea/denitrificarea
sunt avantajoase pentru a
reduce
costurile
de
întreținere ale instalației
OI. Acest lucru reduce
considerabil colmatarea
și,
prin
urmare,
necesitatea de spălare a
membranei.

Sunt necesare rezervoarele
tampon mari pentru a
amesteca levigatul.
SBR include sedimentarea
și
nitrificarea/denitrificarea.

Sunt
necesare
rezervoarele tampon
mari
pentru
a
amesteca levigatul.
Sedimentarea
nitrificarea/
denitrificarea
avantajoase.

și
sunt

Referințe
Referințe

Număr mare de referințe
din UE și din SUA

Număr mare de referințe
din UE și din SUA

Puține
referințe
pentru levigat

Aspecte de mediu
Emisii în aer

Fără miros, deoarece este
complet capsulat

Posibile emisii de miros, în
funcție de design. Deseori
se utilizează un design
deschis al reactorului.

Posibile emisii de
miros, în funcție de
design. Deseori se
utilizează un design
închis al reactorului.

Calitatea
evacuate

Apa foarte curată, până la
95% din poluanți sunt
reținuți la un proces de OI
în 2 trepte.

Apă curată, la standardele
impuse

Apă
curată
la
standarde
ridicate,
având
în
vedere
filtrarea
cu
membrană.

Mai mici decât pentru alte
alternative

Cerere mare de energie

Cerere
energie

apei

Cerințe
energetice

mare

de

Cost
Investiții
relativ
mici,
deoarece instalația este
proiectată modular. Acest
lucru permite ca, la
început,
tratarea
să
înceapă cu capacități mici,
care pot fi mărite, pe
măsură ce fluxul de
levigat crește, și vor fi
ajustate la debitul real.

Investiții
ridicate
la
început, deoarece instalația
trebuie să fie proiectată
pentru fluxul maxim de
levigat estimat. Este posibil
ca să nu ajungă niciodată la
această capacitate, dar
poate fi necesar să fie
exploatat cu mult sub
capacitatea de proiectare,
deoarece cantitatea de
levigat
a
fost
supraestimată. Acest lucru
se întâmplă adesea în cazul
prognozelor
levigatului,
deoarece estimările privind
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Investiții inițiale

Opțiunea1: Osmoza
inversă OI

Opțiunea2: Reactorul
biologic secvențial SBR

Opțiunea3: Reactor
cu biomembrană
MBR

cantitățile de levigat sunt
extrem de dificile.
Costuri
operare

de

Costuri OPEX mari, având
în
vedere
înfundarea
membranelor și înlocuirea
lor frecventă. Cu toate
acestea, membranele sau ieftinit în ultimii ani.

Cele mai scăzute costuri de
operare

Costuri ridicate de
operare
datorită
membranelor
și
tratării biologice

Costuri pentru
depozitare

Dacă concentratul poate fi
recirculat în depozitul de
deșeuri - costuri reduse.

După
deshidratare,
nămolul poate fi depozitat.

După deshidratare,
nămolul
poate
fi
depozitat.

Dacă concentratul are
nevoie de altă tratare costuri ridicate

Există mulți experți și operatori ai depozitelor de deșeuri preferă SBR și astfel, tratarea
convențională a apei, dar există mulți operatori care preferă Osmoza inversă, mai ales
dacă concentratul poate fi depozitat la depozitul de deșeuri. MBR prezintă un interes
mai mic.
Având în vedere fluctuația mare estimată a compoziției și debitului levigatului, puternic
influențată de anotimpurile anului în România și în județul Galați, de flexibilitatea mult
mai ridicată a Osmozei inverse de a face față acestor condiții, Consultantul recomandă
utilizarea Osmozei inverse pentru Depozitul de deșeuri Valea Marului.

5.2

Analiza alternativelor pentru sistemul de management integrat al
deşeurilor

5.2.1

Metodologia pentru stabilirea alternativelor privind SMID
Alternativele pentru sistemul integrat de gestionare a deșeurilor în județul Galați au
fost definite ținând cont de infrastructura existentă și de modul actual de gestionare a
deșeurilor în județ precum și de obiectivele și țintele stabilite pentru judeţ în baza
prevederilor legale şi ale Planului National de Gestionare a Deșeurilor (PNGD).

•

Gradul de acoperire cu serviciu de salubrizare 100% - termen 2021;

•

Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare:
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După cum este menționat şi în PNGD, unele obiective și ținte reprezintă criterii
pentru stabilirea alternativelor de gestionare a deșeurilor municipale, și
anume:

o

la 50% din cantitatea de deșeuri din hârtie, metal, plastic, sticlă și lemn
din deșeurile menajere și deșeurile similare, inclusiv din servicii publice
(Metoda 2 de calcul din Decizia Comisiei 2011/753/UE) – termen 2021;

o

la 50% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate (Metoda 4
calcul din Decizia Comisiei 2011/753/UE) – termen 2027;

o

la 55% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate (Metoda 4
calcul din Decizia Comisiei 2011/753/UE) – termen 2030;

o

la 60% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate (Metoda 4
calcul din Decizia Comisiei 2011/753/UE) – termen 2035;

•

Reducerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile municipale la 35% din
cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995 - termen 2023;

•

Depozitarea deșeurilor este permisă numai dacă deșeurile sunt supuse în
prealabil unor operații de tratare fezabile tehnic - termen 2023;

•

Depozitarea deșeurilor numai în depozite conforme - începând cu iulie 2017,

•

Depozitarea a maxim 10% din deșeurile municipale până în anul 2040 cu o țintă
intermediară de 20% în anul 2030.

Prevederile PLANULUI NAŢIONAL DE GESTIONARE A DEŞEURILOR
Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor stabileşte un plan de măsuri a se implementa
la nivelul fiecărui judeţ pentru gestionarea deşeurilor municipale. Pentru judeţul Galaţi
sunt propuse următoarele:
•

Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile:
o Rata de capturare va continua să crească, ajungând în anul 2020 la
minim 52%. Până la sfârșitul perioadei de programare (2025), rata de
capturare va crește progresiv până la 75%;

•
•

Construirea unei noi staţii de sortare cu o capacitate de 24.000 tone/an
Extinderea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor:
o Pentru județele care nu au în prezent prevăzută implementarea colectării
separate a biodeșeurilor, cum este cazul judeţului Galaţi, aceasta va fi
implementată începând cu anul 2020, astfel încât să se asigure o rată de
capturare de minim 40%. Rata de capturare va crește la 45% în anul
2021 și va rămâne la acest nivel până la sfârșitul perioadei de planificare;

•
•

Construirea unei instalţii de digestie anaerobă cu o capacitate de 19.000 t/an,
Construirea unei instalaţii de tratare biologică cu biouscare cu o capacitate de
35.000 t/an,
Închiderea depozitului neconform Tecuci Rateş,
Construirea unui noi depozit conform.
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•
•
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Precizăm că în PNGD instalaţiile de deşeuri şi capacităţile acestora au fost
determinate având în vedere ţintele din 2025 în timp ce în analiza de faţă se
consideră obiectivele de reciclare de atins până în anul 2040.

În continuare sunt detaliate pentru fiecare obiectiv de mai sus, situația existentă,
măsurile propuse prin PNGD pentru îndeplinirea obiectivului și măsurile/alternativele
propuse prin prezentul proiect pentru judeţul Galaţi.

Obiectiv: Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare 100%
Termen

2021

Situația
actuală

Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare în anul 2018 este de
93%

Măsuri
PNGD

Extinderea serviciului de salubrizare astfel încât să se asigure o rată

Măsuri
propuse
prin
prezentul
proiect

Extinderea serviciului de salubrizare astfel încât să se asigure o rată
de 100% începând cu anul 2021 cu o întârziere de 3 ani față de
prevederile PNGD.

de 100% până la sfârşitul anului 2018

Acest lucru se justifică prin faptul ca rata de acoperire se poate atinge
în momentul în care noul operator de colectare și transport delegat
de ADI va asigura serviciile de salubrizare. Data estimată pentru
începerea noului contract de salubrizare este anul 2021.

Obiectiv: Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare
Termen

2021, 2027, 2030 și 2035

Situația
actuală

•

Rata de capturare a deșeurilor reciclabile a fost de 10% în anul
2017

•

Colectarea separată a reciclabilelor este implementată doar în Mun.
Galați (doar pentru populație),

•

Colectarea separată a biodeşeurilor menajere și similare nu este
implementată în judeţ

•

Colectarea separată a biodeșeurilor din parcuri și grădini se
realizează doar în Municipiul Galați

Măsurile care să conducă la îndeplinirea țintei de reciclare de 50% din
anul 2020, sunt următoarele:
•

Extinderea la nivel național a sistemului de colectare separată a
deșeurilor reciclabile (deșeuri din hârtie și carton; deșeuri de plastic
și metal; deșeuri de sticlă și deșeuri de lemn din deșeurile menajere
și deșeurile similare, inclusiv din servicii publice) cu asigurarea unei
rate totale de capturare la nivel național de minim 52% în anul
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Măsuri
PNGD

2020. Rata de capturare este mai mare decât rata de reciclare
deoarece o mică parte din deșeurile capturate nu pot fi reciclate;
•

Asigurarea de capacitați de sortare pentru întreaga cantitate de
deșeuri reciclabile colectate separat.
Măsurile care să conducă la îndeplinirea pținte de reciclare de 50%
din 2025 sunt următoarele:

•

Extinderea la nivel național a sistemului de colectare a deșeurilor
reciclabile din poartă în poartă susținut de implementarea
instrumentului „plătește pentru cât arunci”, cu asigurarea unei rate
totale de capturare la nivel național de minim 75%;

•

Asigurarea de capacitați de sortare pentru întreaga cantitate de
deșeuri reciclabile colectate separat, de circa 24.000 tone

•

Extinderea la nivel național a sistemului de colectare separată a
biodeșeurilor și acolo unde este fezabil implementarea colectării
separate din poartă în poartă a biodeșeurilor în mediul urban dublat
de implementarea schemei „plătește pentru cât arunci”, cu
asigurarea unei rate totale de capturare la nivel național de minim
45%;

•

Rata de capturare a deșeurilor verzi este considerată între 20% și
75% în anul 2018, pe baza situației actuale și a proiectelor care
urmează a fi date în operare și care cuprind instalații de
compostare. Până în anul 2020 rata de capturare a deșeurilor din
parcuri și grădini va crește la 90% în fiecare județ;

•

Asigurarea de capacitați de compostare pentru deșeurile verzi;

•

Asigurarea de capacitați de digestie anaerobă pentru deșeurile
alimentare colectate separat, care nu sunt compostate în
instalațiile de compostare existente, cu o capacitate de circa
19.000 tone. În ceea ce privește digestia anaerobă, la proiectarea
instalațiilor se va lua în considerare și posibilitatea tratării în comun
a nămolului rezultat de la stațiile de epurare orășenești;

•

Reciclarea unei cantități de deșeuri de la instalațiile de tratare
mecano-biologică de circa 5% din cantitatea totală de deșeuri
municipale care intră în instalații.

PNGD acoperă perioada 2018-2025 prin urmare pentru îndeplinirea
ţintelor din anii 2030 şi 2035 nu sunt propuse măsuri.
Având în vedere situația specifică a județului Galați, respectiv:
•

Spre deosebire de majoritatea județelor din România, în județul
Galați nu s-a implementat proiectul SMID prin POS Mediu 20072013,

•

Prezentul proiect SMID finanțat prin POIM 2014-2020 se estimează
că va deveni complet operațional în anul 2023,

•

În prezent rata de capturare a deșeurilor reciclabile la nivelul
județului este redusă,
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Măsuri
propuse
prin
prezentul
proiect

•

În prezent la nivelul județului sistemul de colectare separată a
biodeşeurilor nu este implementat,

•

Țintele prevăzute prin PNGD sunt prevăzute a se atinge la nivel
național,

pentru județul Galați s-au stabilit următoarele măsuri:
•

Extinderea sistemului de colectare a deșeurilor reciclabile la nivelul
întregului județ atât în mediul urban cât și în mediul rural și
optimizarea sistemului de colectare a deșeurilor reciclabile în
localitățile în care este implementat,

•

Implementarea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor
menajere, similare și din piețe începând cu anul 2027

•

Extinderea sistemului de colectare a biodeșeurilor din parcuri și
grădini la nivelul tuturor localităților urbane din județ începând cu
anul 2021

•

Implementarea sistemului de colectare separată a deșeurilor
voluminoase și menajere periculase începând cu anul 2021

•

Asigurarea de capacități pentru colectarea întregii cantități de
deșeuri reciclabile colectate separat

•

Asigurarea de capacități pentru tratarea biodeşeurilor colectate
separat,

•

Asigurarea de capacități pentru tratarea deșeurilor verzi colectate
separat.

Rate de capturare diferă în funcție de sistemul propus în cazul celor
două alternative. Prin urmare, acestea vor fi detaliate pentru fiecare
alternativă în secțiunile următoare.

Obiectiv: Depozitarea deșeurilor numai dacă sunt supuse în prealabil unor
operații de tratare fezabile tehnic (HG nr. 349/2005)
Situația
actuală

Măsuri
PNGD

•

Aproximativ 99% din cantitatea de deșeuri municipale
colectată este depozitată fără a o pre tratare prealabilă a
deșeurilor

•

În județ nu există instalații pentru pre tratarea deșeurilor
reziduale

•

Construirea unei instalații de tratare mecano biologică (TMB) cu
biouscare cu o capacitate de aproximativ 58.000 tone/an

Măsuri
propuse
prin

Asigurarea de capacități pentru pretratarea deșeurilor municipale
înaintea depozitării – termen anul 2023 (data funcționării SMID)
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Capacitatea din MBT în PNGD s-a determinat considerând anul 2025.

prezentul
proiect

Pentru alegerea instalației pentru tratarea deșeurilor reziduale s-au
analizat două alternative:
•

Alternativa 1: construirea unui TMB la Galați

•

Alternativa 2: construirea unui incinerator cu recuperare de
energie la Galaţi

Obiectiv: Depozitarea deșeurilor numai în depozite conform
Termen
Situația
actuală
Măsuri
PNGD
Măsuri
propuse
prin
proiect

Obiectiv:

Iulie 2017
•

În prezent există un singur depozit conform Tirighina care
deserveşte exclusiv Municipiul Galaţi. Restul localităţilor din judeţ
transportă deşeurilor în judeţele învecinate în vederea depozitării

•

Închiderea depozitului neconform Rates-Tecus

•

Asigurarea de capacitați noi de depozitare de minim 700.000 m3

•

Închiderea depozitului neconform Rateș-Tecuci

•

Construirea unui nou depozit
deșeurilor municipale.

Reducerea

cantității

de

deșeuri

conform

pentru

biodegradabile

depozitarea

municipale

depozitate la 35% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în
anul 1995 (HG nr. 349/2005)
Termen
Situația
actuală
Măsuri
PNGD
Măsuri
propuse
prin
proiect

2023
•

Aproximativ 99% din cantitatea de deșeuri biodegradabile
municipale colectată este depozitată fără a o pre tratare
prealabilă a deșeurilor

•

realizarea măsurilor prevăzute anterior asigură și îndeplinirea
acestui obiectiv

•

realizarea măsurilor prevăzute anterior asigură și îndeplinirea
acestui obiectiv

Obiectiv: Depozitarea a maxim 10% din deșeurile municipale până în anul

Termen

2023
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2040 cu o țintă intermediară de 20% în anul 2030.

Situația
actuală
Măsuri
PNGD
Măsuri
propuse
prin
proiect

•

Aproximativ 99% din cantitatea de deșeuri biodegradabile
municipale colectată este depozitată

•

realizarea măsurilor prevăzute anterior asigură și îndeplinirea
acestui obiectiv

•

realizarea măsurilor prevăzute anterior asigură și îndeplinirea
acestui obiectiv

Astfel, ținând cont de toate cele mai de sus, pentru gestionarea deșeurilor in județul
Galați, s-au analizat 2 alternative ale căror măsuri principale sunt detaliate în tabelul
următor:

Tabel 5-12: Descrierea altrenativelor
Alternativa 2

Rate de capturare deșeuri
reciclabile: 60% în 2021, 70%
în 2027 până la sfârșitul
perioadei

Rate
de
capturare
deșeuri
reciclabile: 60% în 2021, 7075% în 2027 și 80% în 2030 și
85% începând cu 2035

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

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

Rate de capturare biodeșeuri
similare: 55% în 2027, 60%
începând cu 2030
Rate de capturare biodeșeuri
din piețe: 70% în 2027, 75% în
2031 și 80% începând cu anul
2035
Rate de captuare biodeșeuri din
parcuri
și
grădini:
100%
începând cu 2021
Rate de capturare deșeuri
voluminose
și
menajere
periculoase: 90% începând cu
anul 2021

Rate de capturare biodeșeuri
similare: 60% în 2027, 75%
începând cu 2030
Rate de capturare biodeșeuri din
piețe: 60/70% în 2027, 75% în
2035 și 80% începând cu anul
2035
Rate de captuare biodeșeuri din
parcuri
și
grădini:
100%
începând cu 2021
Rate
de
capturare
deșeuri
voluminose
și
menajere
periculoase: 90% începând cu
anul 2021
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Colectare
separată

Alternativa 1

Transfer

Tratare
deșeuri
reciclabile

Tratare
biodeșeuri
din parcuri și
grădini

Alternativa 1

Alternativa 2

Stație de transfer la Galați,
37.000 t/an (investiție nouă)

Stație de transfer la Galați,
32.000 t/an, (investiție nouă)

Stație de transfer Tecuci,
23.000 t/an (investiție nouă)

Stație de transfer Tecuci, 23.000
t/an (investiție nouă)

Stație de transfer Tg. Bujor,
10.000 t/an (investiție nouă)

Stație de transfer Tg. Bujor,
10.000 t/an (investiție nouă)

Stație de sortare Galați, 6.000
t/an/1
schimb
(investiție
existentă)

Stație de sortare Galați, 6.000
t/an/1
schimb
(investiție
existentă)

Stație de sortare Tecuci, 3.000
t/an (investiție existentă)

Stație de sortare Tecuci, 3.000
t/an (investiție existentă)

Stație de sortare Valea Mărului,
6.000 t/an/schimb (investiție
nouă

Stație de sortare Valea Mărului,
6.000 t/an/schimb (investiție
nouă

Stație de compostare Galați,
capacitate
10.000
t/an(existentă)

Stație de compostare Galați,
capacitate
10.000
t/an(existentă)

Stație de compostare Tg. Bujor,
capacitate
1.000
t/an
(existentă)

Stație de compostare Tg. Bujor,
capacitate 1.000 t/an (existentă)

Stație de compostare Tecuci,
capacitate 700 t/an (investiție
nouă)

Stație de compostare Tecuci,
capacitate 700 t/an (investiție
nouă)

Nu sunt necesare investiții.
Biodeșeurile vor fi tratate în
treapta biologică a instalației
TMB prevăzută cu digestie
anaerobă d

Instalație de digestie anaerbă,
capacitate 40.000 t/an (investiție
nouă)

Tratare
deșeuri
reziduale

Instalație TMB la Galați cu
digestie anaerobă, capacitate
120.000 t/an (investiție nouă)

Incinerator cu recuperare de
energie la Galați, capacitate
120.000 t/an (investiție nouă)

Depozitare

Depozit conform la Valea
Mărului, capacitate 1 mil m3
(investiție nouă)

Depozit
conform
la
Valea
Mărului, capacitate 1 mil m3
(investiție nouă)
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Tratare
biodeșeuri
menajere,
similare
și
din piețe
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Metodologia privind analiza alternativelor
Determinarea necesarului de investiţii şi capacitatea instalaţiilor pe care îl presupune
fiecare alternativă s-a realizat ţinând cont de:
o

Cantitaţile de deşeuri estimate a se colecta separat, calculate pe baza
proiectiei deseurilor municipale (vezi sectiunea 2),

o

Capacităţile instalaţiilor de tratare deşeuri existente (vezi secţiune 1),

o

Opțiunile recomandate pentru fiecare componentă a sistemului (vezi secțiunea
7.1),

o

Ipotezele pentru colectare separată și tratarea deseurilor prezentate mai jos

Ipoteze pentru colectarea separată a deşeurilor
•

•

•

Ratele de capturare a deșeurilor reciclabile sunt cele prezentate în tabelul 7-12.
Ratele s-au determinat plecând de la ipoteza că în cazul ambelor alernative
sistemul de colectare va fi identic, respectiv:
o

În mediul urban, zona blocuri – colectare prin aport voluntar pe 3 fracții
(H/C, P/M și S)

o

în mediul rural, zona case – colectare din poartă în poartă pe 2 fracții
(H/C și P/M) și colectare prin aport voluntar pentru sticlă

o

În mediul rural - colectare din poartă în poartă pe 1 fracție (H/C/ P/M) și
colectare prin aport voluntar pentru sticlă

La dimensionarea sistemului s-a ținut cont de rata de reziduuri de recipiente,
respectiv:
o

5% pentru colectarea deșeurilor de sticlă,

o

15% pentru colectarea deșeurilor de plastic/metal în cazul colectării din
poartă în poartă și 20% pentru sitemul prin aprort voluntar,

o

15% pentru colectarea deșeurilor de hârtie/carton în cazul colectării în
pubele/containere și 5% în cazul colectării în saci

La dimensionarea sistemului s-a ținut cont de gradul de reciclabilitate în funcție
de sistemul de colectare implementat, respectiv:
o

95% în cazul deșeurilor de sticlă indiferent de sistemul de colectare,

o

98% în cazul deșeurilor de metal indiferent de sistemul de colectare,

o

60% în cazul deșeurilor de plastic indiferent de sistemul de colectare.

o

75% în cazul deșeurilor de hârtie/carton in cazul sistemului în care sunt
amestecate cu deșeurile de plastic/metal și 95% în cazul colectarii
individual.

Ipoteze privind instalaţiile de tratare a deşeurilor
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5.2.2

•

In urma tratarii biodeşeurilor in staţia de compostare rezulta 45% compost
ce se va valorifica in agricultura şi 5% din cantitatile intrate in statiile de
compostare reprezinta reziduuri.

•

Cenușa rezultată de la instalațiile de incinerare cu valorificare energetică,
care se depozitează, reprezintă 25 % din input;

•

Rata de îndepărtare a deșeurilor biodegradabile de la depozitare este de
70% a în cazul instalației TMB și 95% în cazul instalației de incinerare,

•

Ponderea din deșeurile stradale care merg direct la depozitare, fără tratare,
este de 10%,

•

În cazul instalației TMB ieșirile din stație (reciclabile, RDF, digestat) s-au
determinat în funcție de compoziția deșeurilor tratate în instalație.

Tinând cont de cele mai de sus, în continuare sunt descrise cele 2 alternative pentru
gestionarea deşeurilor municipale în judeţul Galaţi.

Descrierea alternativei 1
Alternativa 1 presupune realizarea unei instalații de tratare mecanico-biologică cu
digestie anaerobă cu o capacitate de 120.000 t/an care va trata atât deșeuri municipale
colectate în amestec (inclusiv reziduurile de la stațiile de sortare/compostare) câț și
biodeșuri menajere, similare și din piețe colectate separat (acestea vor fi introduse
direct în treapta biologică a instalației TMB).
De asemenea treapta mecanică a instalației TMB este prevăzută cu o stație de sortre
automată cu ajutorul căreia se vor recupera circa 7% deșeuri reciclabile (în vederea
valorificării materiale) din totalul deșeurilor în amestec tratate. Această cantitate
contribuie, pe langă cantitățile de deșeuri reciclabile colectate separat și tratate în
stațiile de sortare, la îndeplinirea țintelor de reciclare.
Tratarea deșeurilor în instalație TMB (atât a deșeurilor municipale în amestec cât și a
deșeurilor reziduale de la stațiile de sortare și de compostare) va duce atât la
stabilizarea biologică a deșeurilor (în proporție de 70%) cât și la reducerea
semnificativă a cantității depozitate asigurând astfel îndeplinirea obiectivelor și țintelor
prevăzute pentru județul Galați.
Ansamblul măsurllor și investițiilor pe care le implică Alternativa 1 esteurmătorul:
•

Pentru atingerea țintelor de reciclare de 50% din anii 2021 și 2025 și a
țintelor de 55% respectiv de 60% din anii 2030 și 2035 sunt propuse
următoarele măsuri:
o

Creșterea ratei de capturare a deșeurilor reciclabile menajere, similare
și din piețe de la:
▪

10% în anul 2017 la 40% în anul 2019, 60% în 2021 ajungând
la 70% începând cu anul 2027 – pentru Municipiul Galați,
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5.2.3

▪

0% 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 la 70% începând
cu anul 2027 – pentru localitățile Tg. Bujor, Berești și mediul
rural

o

Asigurarea unei rate de capturare a biodeșeurilor colectate separat:
▪

de la populația din mediul urban - de 53% în anul 2027, urmând
să crească până la 62% în anul 2030 și la 70% în anul 2035,

▪

din cantine și restaurante - de 55% în anul 2027 urmând să
crească până la 60% în anul 2030 și la 70% în anul 2035,

▪

din piețe - de 70% în anul 2029 urmând să crească până la 75%
în anul 2030 și la 80% în anul 2035.

▪
o

Din parcuri și grădini de 100% începând cu anul 2021

Asigurarea unei rate de capturare de 90% a deșeurilor voluminoase și a
deșeurilor menajere periculose începând cu anul 2021

•

Asigurarea de capacităţi pentru tratarea deşeurilor reciclabile
colectate separat, respectiv:

•

Staţia de sortare existentă la Galaţi (6.000 t/an/schimb) va prelua
deşeurile reciclabile colectate separat din Municipiul Galaţi. Pentru a
prelua întreaga cantitate de deşeuri estimată a se colecta separat, staţia
de sortare va funcţiona în 2 schimburi ajungând astfel la o capacitate de
12.000 t/an,

o

Asigurarea de capacitări suplimentare pentru tratarea deșeurilor
reciclabile colectate din Municipiului Galați, începând cu anul 2027

o

Staţia de sortare de la Tecuci va trata exclusiv deșeuri reciclabile
colectate separat din Municipiul Tecuci, începând cu anul 2021,

o

Construirea unei noi staţii de sortare la Valea Mărului cu o capacitate de
6.000 t/an. Staţia va prelua deşeurile reciclabile colectate separat din
întreg judeţul mai puţin Municipiile Galaţi şi Tecuci – stația va deveni
operațională în anul 2021,

Asigurarea
separat:

de

capacităţi

pentru

tratarea

biodeşeurilor

colectate

o

Stație de compostare existentă la Galați va prelua deșeurile din parcuri
și grădini colectate din Municipiul Galați,

o

Construirea unei noi staţii de compostare la Tecuci (700 t/an) care va
prelua biodeşeurile din parcuri şi grădini colectate separat din Tecuci,

o

Repunerea în funcționare a staţiei de compostare existentă la Tg. Bujor,

o

Tratarea biodeșurilor menajere, similare și din piețe în instalația TMB
prevăzută cu digestie anaerobă pentru treapta biologică,

Asigurarea de capacități pentru tratarea deșeurilor în amestec și
stabilizarea din punct de vedere biologic a acestora înaintea depozitării:
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•

o

o

Construirea unei instalaţii pentru tratarea mecano biologică la Galati cu
o capacitate de 120.000 t/an pentru tratarea: deşeurilor în amestec
colectate din judeţ, a reziduurilor de la stațiile de la sortare și compostare
și începând cu anul 2027 va asigura tratarea biodeşeurilor menajere,
similare și din piețe colectate separat. Trepta de tratare mecanică va
cuprinde inclusiv o stație de sortare automată care va asigura extragerea
fracțiilor reciclabile din deșeurile în amestec.

•

Construirea unui nou depozit zonal la Valea Mărului. Depozitul va deservi
începând cu anul 2023 întreg județul Galați.

•

Construirea a 3 stații de transfer:
o

O stație la Galați care să asigure transferul deșeurilor reziduale rezultate
de la MBT la depozitul conform de la Valea Mărului precum și transferul
deșeurilor reciclabile colectate din partea de sud a județului la stația de
sortare Valea Mărului

o

O stație de transfer la Tecuci, care să asigure transferul deșeurilor
reziduale (și a biodeșeurilor începând cu anul 2027) la instalația MBT
pentru și a deșeurilor reciclabile colectate din partea de vest a județului
la stația de sortare Valea Mărului,

o

O stație de transfer la Tg. Bujor care să asigure transferul deșeurilor
reziduale (și a biodeșeurilor începând cu anul 2027) la instalația MBT
pentru și a deșeurilor reciclabile colectate din partea de est a județului la
stația de sortare Valea Mărului
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Fluxul deșeurilor în cazul Alternativei 1 este prezentat în tabelul următor.
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Deseuri reciclabile colectate separat și
tratate în stațiile de sortare (inclusiv
impuritati)

Deseuri municipale generate din care:

4.000

12.749

152.224

0

4.000

27.718

152.201

3.582

0

4.000

28.346

151.991

2.082

3.582

35.472

4.000

33.841

151.572

66.309

2.203

3.582

40.959

4.000

34.205

151.259

2030

59.868

2.582

3.582

45.748

4.000

34.960

150.739

2035

0

59.494

2.560

3.582

45.304

4.000

35.281

150.222

2040

0

59.284

2.548

3.582

44.992

4.000

35.097

149.502

2047

0

Tabel 5-13: Fluxul deșeurilor în cazul alternativei 1

Deseuri reciclabile transportate direct
la reciclatori
0

3.582

1.962

72.595

0

2027

Biodeseuri menajere, similare si din
piete colectate separat și tratate în
instalația TMB
2.772

1.965

114.100

0

2023

Biodeseuri din parcuri si gradini
colectate separat și tratate în stațiile
de compostare
0

114.935

0

2021

Deseuri voluminoase si periculoase
colectate
separat
în
vederea
reciclării/eliminare

131.496

0

2019

Deseuri colectate in amestec și tratate
în instalația TMB (cu excepția a 10%
deșeuri stradale depozitate direct)

1.207

tone

Deseuri generate și care nu intra in
sistem

Sursa: pe baza cantităților generate și a ipotezelor de colectare/instalații deșeuri
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În figura de mai jos este evidenţiată zonarea, instalaţiile existente şi instalaţiile
propuse.

Figura 5-6: Zonarea, instalațiile existente și viitoare – alternativa 1

SS Existentă,
SC si ST NOI
TECUCI

SC existentă
ST NOUA
TG. BUJOR

sC

Descrierea alternativei 2

Alternativa 2 presupune realizarea unei instalații de incinerare cu recuperare de energie
cu o capacitate de 120.000 t/an care va trata deșeuri municipale colectate în amestec
și reziduurile de la stațiile de sortare și compostare.
Spre deosebire de alternativa 1, din instalația de reciclare se vor recupera doar
deșeurile de metal (circa 1% din total deseuri tratate în instalație) ceea ce explică ratele
de capturare a deșeurilor reciclabile mai mari în cazul acestei alternative, pentru a
asigura îndeplinirea țintelor de reciclare.
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5.2.4

De asemenea, spre deosebire de alternativa 1, pentru tratarea biodeșeurilor colectate
separat este necesară construirea unei instalații de digestie anaerobă cu o capacitate
de circa 40.000 t/an.
Tratarea deșeurilor în instalație de incinerare va duce atât la stabilizarea biologică a
deșeurilor (în proporție de 95%) cât și la reducerea semnificativă a cantității depozitate
asigurând astfel îndeplinirea obiectivelor și țintelor prevăzute pentru județul Galați.

Conceptul gestionării deșeurilor municipale în cazul Alternativei 2 este următorul:
•

Pentru atingerea țintelor de reciclare de 50% din anii 2021 și 2025 și a
țintelor de 55% respectiv de 60% din anii 2030 și 2035 sunt propuse
următoarele măsuri:
o

Creșterea ratei de capturare a deșeurilor reciclabile menajere, similare și
din piețe astfel încât să se asigure următoarele rate:

2018

2019

2020

2021

2027

2030

2035

2047

%
Rate capturare deșeuri
reciclabile menajere,din
care:
-

In Mun. Galați

13

40

50

60

75

80

85

85

-

In Mun.Tecuci

0

40

50

60

70

80

85

85

-

Tg. Bujor, Beresti și
mediul rural

0

0

0

60

70

80

85

85

Rata capturare deșeuri
reciclabile similare și din
piețe

0

40

50

60

70

80

85

85

o

Implementarea colectării separate a biodeșeurilor astfel încât să se
asigure următoarele rate :
2018

2019

2020

2021

2027

2030

2035

2047

Rata
capturare
biodeșeuri menajere
(doar urban)

0

0

0

0

60

68

76

76

Rata
capturare
BIODESEURI similare

0

0

0

0

60

60

75

75

Rata
capturare
BIODESEURI piete

0

0

0

0

60

60

75

75

Rata
capturare
BIODESEURI
din
parcuri și grădini Mun.
Galati

100

100

100

100

100

100

100

100
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%

2018

2019

2020

2021

2027

2030

2035

2047

100

100

100

100

%
Rat
capturare
BIODESEURI
din
parcuri
și
grădini
Tecuci,Tg. Buj, Beresti

o

0

0

0

100

Asigurarea unei rate de capturare de 90% a deșeurilor voluminoase și a
deșeurilor menajere periculose începând cu anul 2021

•

Asigurarea de capacităţi pentru tratarea deşeurilor reciclabile
colectate separat, respectiv:

•

Staţia de sortare existentă la Galaţi (6.000 t/an/schimb) va prelua
deşeurile reciclabile colectate separat din Municipiul Galaţi. Pentru a
prelua întreaga cantitate de deşeuri estimată a se colecta separat, staţia
de sortare va funcţiona în 3 schimburi ajungând astfel la o capacitate de
18.000 t/an,

o

Asigurarea de capacitări suplimentare pentru tratarea deșeurilor
reciclabile colectate din Municipiului Galați, începând cu anul 2027

o

Staţia de sortare de la Tecuci va trata exclusiv deșeuri reciclabile
colectate separat din Municipiul Tecuci, începând cu anul 2021,

o

Construirea unei noi staţii de sortare la Valea Mărului cu o capacitate de
6.000 t/an. Staţia va prelua deşeurile reciclabile colectate separat din
întreg judeţul mai puţin Municipiile Galaţi şi Tecuci – stația va deveni
operațională în anul 2021,

Asigurarea
separat:

de

capacităţi

pentru

tratarea

biodeşeurilor

colectate

o

Stație de compostare existentă la Galați va prelua deșeurile din parcuri
și grădini colectate din Municipiul Galați,

o

Construirea unei noi staţii de compostare la Tecuci (700 t/an) care va
prelua biodeşeurile din parcuri şi grădini colectate separat din Tecuci,

o

Repunerea în funcționare a staţiei de compostare existentă la Tg. Bujor,

o

Construirea unei instalații de digestie anaerobă cu o capacitate de 50.000
tone/an pentru tratarea biodeșeurilor menajere, similare și din piețe
colectate separat.

Asigurarea de capacități pentru tratarea deșeurilor în amestec și
stabilizarea din punct de vedere biologic a acestora înaintea depozitării:
o

Construirea unei instalații de incinerare cu recuperare de energie cu o
capacitate de 120.000 tone/an pentru tratarea: deşeurilor în amestec
colectate din judeţ și a reziduurilor de la stațiile de la sortare și
compostare,
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•

o

•

Construirea unui nou depozit zonal la Valea Mărului. Depozitul va deservi
începând cu anul 2023 întreg județul Galați.

•

Construirea a 3 stații de transfer:
o

O stație la Galați care să asigure transferul deșeurilor reziduale rezultate
de la incinerator la depozitul conform de la Valea Mărului precum și
transferul deșeurilor reciclabile colectate din partea de sud a județului la
stația de sortare Valea Mărului

o

O stație de transfer la Tecuci, care să asigure transferul deșeurilor
reziduale (și a biodeșeurilor începând cu anul 2027) la incinerator pentru
și a deșeurilor reciclabile colectate din partea de vest a județului la stația
de sortare Valea Mărului,

o

O stație de transfer la Tg. Bujor care să asigure transferul deșeurilor
reziduale (și a biodeșeurilor începând cu anul 2027) la instalația de
incinerare pentru și a deșeurilor reciclabile colectate din partea de est a
județului la stația de sortare Valea Mărului

Implementarea măsurilor descrise mai sus, asigură îndeplinirea obiectivelor
și țintelor descrise la începutul secțiunii în ceea ce privește reciclarea,
reducerea cantității de deșeuri biodegradabile depozitate, pre-tratarea
deșeurilor muncipale înaintea depozitării și reducerea cantității de deșeuri
depozitate.
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Fluxul deșeurilor în cazul Alternativei 2 este prezentat în tabelul următor:
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151.991

35.248

151.572

4.000

39.373

151.259

49.299

4.000

42.210

150.739

2035

3.582

48.820

4.000

42.598

150.222

2040

2.548

3.582

48.482

4.000

42.376

149.502

2047

Tabel 5-14: Fluxul deșeurilor în cazul alternativei 2

152.201
28.346

4.000

44.717

3.582

2.560

48.514

2030

152.224
27.718

4.000

40.001

3.582

2.582

48.662

0

2027

Deseuri
care:
12.749

4.000

0

3.582

2.203

49.067

0

2023

Deseuri reciclabile colectate separat
(inclusiv impuritati) și tratate în
stațiile de sortare
4.000
0

3.582

2.082

57.384

0

2021

Deseuri reciclabile transportate direct
la reciclatori
0

3.582

1.962

66.659

0

2019

Biodeseuri menajere, similare si din
piete colectate separat si tratate in
instalație de digestie anaerobă
2.772

1.965

114.100

0

tone

Biodeseuri din parcuri si gradini
colectate separat și tratate în stațiile
de compostare
0

114.935

0

din

Deseuri voluminoase si periculoase
colectate
separat
în
vederea
reciclării/eliminării

131.496

0

generate

Deseuri colectate in amestec si
tratate în instalația de incinerare 9 cu
excepția a 10% din deseurile stradale
care sunt direct depozitate

1.207

municipale

Deșeuri generate si care nu intra in
sistem

Sursa: pe baza cantităților generate și a ipotezelor de colectare/instalații deșeuri (a se vedea Anexa 8)
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Figura 5-7: Zonarea, instalațiile existente și 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
următoare seturi de criterii :
•

•

•

Criterii tehnice
o

Riscul de piaţă (valorificarea produselor rezulatate în urma procesului de
tratare),

o

Flexibilitate în ceea ce privește tipul deșeurilor tratate,

o

Folosirea la capacitatea maximă a instalațiilor realizate,

Criterii financiare
o

Costul total al investiției,

o

Costul unitar dinamic,

Criterii de mediu
o

•

Impactul asupra mediului
biodiversitate/Natura 2000),

(factorii

de

mediu

apă,

aer,

sol,

Criterii privind schimbările climatice
o

Emisii GES,

o

Rezistența la schimbările climatice.

În compararea alternativelor punctajul maxim, respectiv 2 puncte, este acordat celei
mai bune alternative in timp ce 1 punct primeşte alternativa urmatoare. În cazul în care
două alternative au punctaje foarte apropiate, ambele primesc punctajul cel mai mare
dintre cele două obţinute. Alternativa care obtine cele mai multe puncte, este selectată,
fundamentată si recomandată cea mai bună optiune.

În cele ce urmează sunt descrise criteriile, precum și modul de acordare a punctajului.

Criterii tehnice
• Riscul de piaţă – alternativele sunt analizate din punct de vedere al preluării
materialului rezultat în urma tratării în instalaţiile de tratate mecano biologică
şi incinerare cu valorificare energetică.
În cazul instalației TMB, din tratarea deșeurilor în amestec rezultă deșeuri
reciclabile (circa 7% din input), RDF (circa 11-14% din input) și reziduuri
(inclusiv digestatul) care se vor depozita. În cazul RDF, singura opţiune de
valorificare este coincinerarea. Amplasamentul MBT se află la o distanţă de
aproximatov 180 km de fabrica de ciment de la Medgidia care are o capacitate
medie autorizată de 115.000 tone/an pentru conincinerarea deşeurilor
municipale. În cazul în care fabricile de ciment, din diverse motive, nu mai pot
asigura preluarea RDF acesta va fi depozitat.
În cazul instalației de incinerare, din proces rezultă deșeuri reciclabile (circa 1%)
și reziduuri care se vor depozit.
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Ţinând cont de informaţiile de mai sus, rezultă ca alternativa 1 , prezintă un
risc de piață mai mare decât alternativa 2. Astfel, se acordă 2 puncte alternativei
2 și 0 puncte alternativei 1.
•

Flexibilitatea tehnologică – în instalația TMB pot fi tratate atât deșeuri
municipale în amestec cât și biodeșeuri menajere, similare și din piețe. În cazul
instalației de incinerare se pretează tratarea doar a deșeurilor în amestec. Astfel,
se acordă 2 puncte alternativei 1 și 0 puncte alternativei 2.

•

Folosirea la capacitate mamixă a instalațiilor – având în vedere creșterea
progresivă a ratelor de capturare a deșeurilor pe perioada de planificare,
cantitatea de deșeuri în amestec (reziduale) care necesită pre-tratare înaintea
depozitării scade semnificativ. În același timp, încă din primul an de operare
trebuie asigurată tratarea întregii cantități de deșeuri reziduale. Instalația TMB,
cu digestia anerobă este flexibilă în ceea ce privește inputul in stație respectiv
poate trata, distinct, atât deșeuri reziduale cât și biodeșeuri colectate separat.
În instalația de incinerare vor fi tratate exclusiv deșeuri reziduale, ceea ce
înseamnă că începand cu anul 2027 statia va funcționala la 70% din capacitate
iar în anul 2035 la 50% din capacitate. Prin urmare se acorda 2 puncte
alternativei 1 și 0 puncte alternativei 2.

Criterii financiare
Au fost considerați relevanți în analiza alternativelor următorii indicatori financiari:
• Costul total al investiției,
• Costul unitar dinamic.

Costul total al investiției
Costul total al investiției, determinat ca fiind valoarea actualizată netă a costului total
al componentelor analizate (costul total = costul investiției + costul de operare;
orizontul de analiză 2018 – 2047, an de bază 2018, rată de actualizare 4%).

Conform practicii în domeniu, costul total al investiției, pentru componentele analizate,
se bazează pe abordarea valorii prezente a costurilor, prin însumarea valorii actualizate
a fluxurilor de numerar pe costuri pentru componentele analizate, pe orizontul de timp
considerat.

Rezultatele acestor calcule sunt prezentate in tabelul următor:
Tabel 5-15: Costul total al investiției,
Alternativa

VAN cost total investiție

Alternativa 1

430.862.770 euro

Alernativa 2

449.534.276 euro
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Costul unitar dinamic
Deoarece capacitățile instalațiilor propuse în cele două alternative diferă și diferă și anul
intrării acestora în funcțiune, costul unitar dinamic devine cel mai concludent indicator
financiar pentru analiza alternativelor propuse.

Calculul costului unitar dinamic se realizează separat pentru componenta “cost de
capital” și separat pentru componenta “costuri de operare”. Se calculează în termini
reali, pe perioada de analiză (2017 – 2047, cu anul 2018 ca an de bază) și rată de
actualizare de 4%.

Alternativa cu cel mai mic cost unitar dinamic exprimat în euro pe tonă este considerată
alternative cea mai favorabilă din punct de vedere financiar.

Tabelul următor prezintă valorile costului unitar dinamic al celor trei alternative, pentru
componentele analizate:

Tabel 5-16: Costul unitar dinamic
Alternativa

DPC total

DPC investiție

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 criteriilor financiare se acordă 2 puncte alternativei 1 și 0 puncte alternativei
2.

Criterii de mediu
Cele două alternative sunt analizate având în vedere factorii de mediu potențial a fi
afectaț, respectiv: apă, aer, sol, biodiversitate/Natura 2000.
Factorul de mediu apă: în cazul instalației TMB în proces este necesar aportul de apă
curata pentru procesul de digestei anaerobă. De asemenea, din proces rezultă ape
uzate. În cazul instalației de incinerare apa nu este utilizată în proces, iar cantitatea de
apă reziduală rezultată este redusă. Prin urmare se acordă 2 puncte alternativei 2 și 0
puncte alternativei 1.
Factorul de mediu aer: în cazul instalației TMB rezultă emisii reduse în faza de tratare
mecanică și de la arderea biogazului obținut pentru transformarea în energie în timp ce
in cazul instalației de incinerare rezultă emisii mult mai mari din procesul de ardere a
deșeurilor. Prin urmare se acordă 2 puncte alternativei 1 și 0 puncte alternativei 2.
Factorul de mediu sol: în cazul ambelor alternative impactul este similar. Suprafața
ocupată de instalații este similară iar un potențial impact poate apărea ca urmare a
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depunerii particulelor de emisii pe sol. Se acordă un punctaj egal celor 2 alternative de
2 puncte.
Criteriu de mediu biodiversitate/Natura 2000. Un potențial impact asupra biodiversității
poate fi generat de mirosuri, zgomot și emisii în aer și sol. În cazul ambelor alternative
impactul se apreciază a fi similar.

Criterii privind schimbările climatice
Alternativele sunt analizate din punct de vedere al:
•
•

emisiilor de gaze cu efec de seră (GES),
rezistența la schimbările climatice.

Emisii GES
Pentru estimarea emisiilor de GES asociate operării sistemul de management integrat
al deşeurilor în cazul celor două alternative a fost utilizată metodologia dezvoltată de
către Jaspers, având la bază un studiu publicat în 2001, realizat de către AEA
Technology, intitulat "Waste Management Options and Climate Change.
Emisiile totale generate de către un proiect sunt determinate printr-o abordare de tip
"amprentă de carbon"; astfel, se consideră că unui proiect îi sunt asociate două
categorii de emisii:
• directe - cele generate chiar de procese şi surse fizice aferente activităţilor
proiectului şi au loc pe amplasamentele unde se desfăşoară aceste activităţi
• indirecte - cele generate de activităţi care nu aparţin proiectului şi care se pot
desfăşura în locuri aflate la distanţe mari de amplasamentele acestuia (precum
producerea de energie electrică prin arderea combustibililor fosili în centrale
care nu aparţin sistemului de management al deşeurilor, care sistem consumă
însă energie electrică din reţeaua naţională în diferite operaţii de tratare a
deşeurilor).

De asemenea, prin aplicarea metodologiei sunt estimate şi emisii "evitate" prin
implementarea proiectelor de management al deşeurilor. Acestea reprezintă emisii care
ar fi generate de alte activităţi, în situaţia în care nu ar fi implementate proiectele de
management al deşeurilor.

Emisiile totale nete asociate proiectelor sunt calculate ca diferenţă între emisiile
generate (atât direct, cât şi indirect) şi cele evitate, care poate avea valoare pozitivă
(în cazul în care emisiile generate sunt mai mari decât cele evitate) sau negativă (în
cazul în care emisiile evitate sunt mai mari decât cele generate).

Sunt estimate emisii pentru gazele cu efect de seră care sunt considerate cele mai
relevante pentru managementul deşeurilor municipale solide: dioxidul de carbon (CO 2),
metanul (CH4) și protoxidul de azot (N2O).
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Emisiile totale ale acestor gaze sunt exprimate în unităţi de echivalent CO 2 (CO2 eq) şi
calculate în funcţie de potenţialul de încălzire globală al fiecărui gaz:
• pentru CO2: 1;
• pentru CH4: 21;
• pentru N2O: 310.

Metodologia Jaspers ia în considerare următoarele tipuri de unităţi de tratare /
management al deşeurilor, pentru care sunt estimate, separat, emisiile:
• staţii de sortare a deşeurilor colectate separat;
• staţii de tratare biologică a deşeurilor colectate separat, care pot fi:
o staţii de compostare;
o digestoare anaerobe;
• staţii de tratare mecano-biologică (TMB) a deşeurilor colectate în amestec:
o cu biouscare;
o cu compostare;
o cu digestie anaerobă;
• incineratoare de deşeuri municipale;
• depozite de deşeuri municipale solide.

Pentru fiecare tip de proces menţionat mai sus, de la fiecare tip de unitate de tratare /
management al deşeurilor municipale, metodologia utilizează factori de emisie specifici,
din literatură. Factorii de emisie provin din studiul AEA din 2001, ghidurile IPCC de
realizare a inventarelor naţionale de emisii de gaze cu efect de seră şi estimări Jaspers.

Rezultatele obţinute
Rezultatele obţinute prin utilizarea metodologiei Jaspers sunt prezentate în tabelele de
mai jos, sub forma emisiilor totale anuale nete de gaze cu efect de seră, exprimate ca
CO2 echivalent, corespunzătoare fiecărei alternative luate în considerare (pentru anii
2023 şi 2027).

Tabel 5-17: Emisii anuale nete de emisii GES, pe tipuri de activităţi (t CO2/an)
Alternativa 1

2023

2027

Emisii totale nete - alternativa 1 (cu proiect)

-56512

-66727

Emisii din colectarea şi transportul deşeurilor

2030

1863

Emisii din tratarea deşeurilor

7470

6967

Emisii din depozitare

5830

5189

Emisii evitate prin reciclarea materialelor recuperate din
deşeuri

-22882

-25238

Emisii evitate prin recuperarea de energie din deşeuri

-48962

-55507
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Alternativa 1

2023

2027

Emisii totale nete - alternativa 2 (cu proiect)

-25927

-39907

Emisii din colectarea şi transportul deşeurilor

1753

1650

26226

20007

1564

1933

Emisii evitate prin reciclarea materialelor recuperate din
deşeuri

-18835

-23034

Emisii evitate prin recuperarea de energie din deşeuri

-36635

-40463

Emisii din tratarea deşeurilor
Emisii din depozitare

Notă:Colectarea şi transportul se consideră pentru aducerea deşeurilor la fiecare tip de staţie în
parte(inclusiv staţii de transfer).

Tratarea cuprinde procesele tehnologice propriu-zise specifice şi consumul de energie
electrică (exceptând operaţiile de la depozite).
Depozitarea cuprinde emisiile din gazul de depozit necolectat, arderea la faclă,
consumul de energie electrică şi consumul de carburanţi pentru operaţiile de la
depozite.

Analizând comparativ rezultatele obţinute în funcţie de alternativa de proiect şi
urmărind evoluţia în timp a implementării sistemului de management al deşeurilor, în
anii critici, se observă următoarele:
• În anul 2023:
o în cazul alternativei 1:
▪ intrarea în funcţiune a staţiei de tratare mecano-biologică creează un
puternic impact pozitiv în ceea ce priveşte emisiile de gaze cu efect de
seră, în principal prin reducerea majoră a cantităţilor de deşeuri
municipale în amestec depozitate și valorificarea energetică (producere
de energie electrică si termica) a biogazului obţinut 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 două motive:
• prin incinerarea deşeurilor municipale colectate în amestec se
recuperează mai puţină energie decât prin arderea biogazului şi a
coincinerării combustibilului solid derivat din deşeuri (RDF - Refuse
Derived Fuel) obţinute în TMB (datorită puterilor calorice superioare
şi a recuperării directe de energie termică la coincinerare);
• metodologia Jaspers ia în calcul emisii suplimentare de CO 2 din
incinerarea deşeurilor municipale, care corespund fracţiei de
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"carbon fosil" din deşeuri, în timp ce pentru arderea fracţiilor
biogenice (cum sunt cele din biogaz) emisiile de CO 2 sunt
considerate 0, pe principiul regenerării biomasei;
•

În anul 2027:
o în cazul alternativelor cu proiect, 1 și 2:
▪ colectarea separată a biodeşeurilor din mediul urban şi tratarea acestora
prin digestie anaerobă, precum şi creşterea gradului de colectare
separată a celorlalte fracţii îmbunătăţeşte suplimentar efectul asupra
mediului faţă de anii anteriori, prin creşterea recuperării energetice şi
materiale şi scăderea şi mai mult a cantităţii de deşeuri municipale
depozitate,
▪ reducerea emisiilor GES este mai mare în cazul Alternativei 1 comparativ
cu Alternativa 2.

Rezistența la schimbările climatice
În cazul instalațiilor de deșeuri, alegerea amplasamentului constitutie elementul cheie
pentru prevenirea riscurilor legate de schimbările climatice cum ar fi: inundații, incendii,
cutremure, alunecări de teren, avalanse, instabilitatea solului.

Însă, în cazul ambelor alternative, amplasamentul viitorelor instalații de deșeuri va fi
identic. Pe amplasamentul de la Galați se va construi fie o instalație de tratare mecanobiologică fie o instalație de incinerare în funcție de alternativa aleasă. Prin urmare,
punctajul acordat pentru cele două alternative va fi identic.

Rezultatele analizei evaluării impactului efectelor schimbărilor climatice asupra
amplasamentelor și instalațiilor sunt prezentate în secțiunea 12 a documentului. Pentru
parametrii climatici care pot constitui un potențial risc pentru proeict s-au propus
măsuri de adaptare.

5.2.6

Acordarea punctajului și alegerea alternativei optime
În tabelul de mai jos sunt centralizate rezultatele evaluării alternativelor analizate.
Tabel 5-18: Evaluarea alternativelor pentru SMID Galaţi
Alternativa 1

Alternativa 2

Criterii tehnice
Riscul de piaţa

Justificare
Punctaj

Flexibilitatea
tehnologica

Justificare
Punctaj

ridicat

scăzut

0

2

ridicat

scăzut

2

0
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Alternativa 1
Folosirea
capacitate
maxima
instalatiilor

la

Justificare

Alternativa 2

Instalația MBT va
funcționa la 93% din
capacitatea în 2035

Instalația de incineare va
functiona la 50% în anul
2035

Punctaj

2

0

Costuri unitare
dinamice
investiție

Punctaj

2

1

41,76

48,23

Costuri unitare
dinamice
neteoperare

Punctaj

2

1

122,00

131,69

Costuri unitare
dinamice totale

Punctaj

2

1

163,75

179,92

0

2

Pentru
functionarea
instalației
TMB
este
necesar un debit mare de
apă. Din proces rezultă
apă uzată

Pentru
functionarea
instalației NU este necesară
apa. Din proces rezultă apă
uzată însă în cantitate mai
mică comparativ cu alt. 1

2

1

a

Criterii economice
Justificare

Justificare

Justificare

Criterii de mediu
Apa

Punctaj
Justificare

Aer

Punctaj
Justificare

Sol

Punctaj
Justificare

Biodiversitate/
Natura 2000

Punctaj
Justificare

Emisii reduse

Emisii mai mari comparativ
cu Alternativa 1

1
Ocupare teren

1
Ocupare teren

2

1

Impact redus

Potențial impact cauzat de
emisiile de la incinerare

-56.512 t CO2e în 2023
-66.727 t CO2e în 2027

-25.927 t CO2e în 2023
-39.907 t CO2e în 2027

Schimbări climatice
GES

Justificare
Punctaj

Rezistența
schimbările
climatice

la

Justificare

Punctaj
PUNCTAJ TOTAL

2

0

În cazul ambelor alternative amplasamentele sunt
identice. Sunt propuse și integrate măsuri de
adaptare în ceea ce privește riscul la disponibilitatea
apei, inundații, incendii și cutremure
2

2

19

12

Rezultatul analizei de alternative arată că punctajul cel mai mare îl are alternativa 1,
care va fi cea propusă spre a fi implementată.
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5.2.7

Verificarea îndeplinirii ţintelor
Verificarea îndeplinirii obiectivelor privind reciclarea deșeurilor municipale:
•

la 50% din cantitatea de deșeuri din hârtie, metal, plastic, sticlă și lemn din
deșeurile menajere și deșeurile similare, inclusiv din servicii publice – termen
anul 2021,

•

la 50%, 55% și 60% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate –
termen anii 2027, 2030 și 2035.

După cum s-a evidențiat în secțiunea 7.2.3, măsurile prevăzute prin proiect pentru
atingerea țintelor sunt:
•

Creșterea ratei de capturare a deșeurilor reciclabile menajere, similare și din
piețe:
o la 40% în anul 2019, 60% în 2021 ajungând la 70% începând cu anul 2027
– pentru Municipiile Galați și Tecuci
o

la 60% în anul 2021 ajungând la 70% începând cu anul 2027 – pentru
localitățile Tg. Bujor, Berești și mediul rural

•

Asigurarea unei rate de capturare a biodeșeurilor colectate separat:
o de la populația din mediul urban - de 53% în anul 2027, urmând să crească
până la 62% în anul 2030 și la 70% în anul 2035,
o

din cantine și restaurante - de 55% în anul 2027 urmând să crească până
la 60% în anul 2030 și la 70% în anul 2035,

o

din piețe - de 70% în anul 2029 urmând să crească până la 75% în anul
2030 și la 80% în anul 2035.

o

Din parcuri și grădini de 100% începând cu anul 2021

•

Asigurarea unei rate de capturare de 90% a deșeurilor voluminoase și a
deșeurilor menajere periculose începând cu anul 2021

•
•

rata de capturare a deșeurilor voluminoase va fi de 90% începând cu anul 2021,
pe lângă deșeurile colectate separat, o parte din reciclabile se recuperează din
deșeurile în amestec cu ajutorul stației de sortare semi-automată din cadrul
instalației TMB.

În determinarea cantității de deșeuri valorificate material s-a ținut cont de gradul de:
• impurificare din recipientele de colectare (prezentate la începutul secțiunii
7.2.2),
• reciclabilitate a deșeurilor menajere colectate separat (respectiv % deșeurilor
pentru care există tehnici fezabile de reciclare), după cum s-a precizat în
secțiunea 7.1.1.2. Gradul de reciclabiltate depinde de asemenea de sistemul de
colectare propus (respectiv contaminarea potențială a deșeurilor).
Valorile de reciclabilitate care s-au considerat în cazul proiectului sunt:
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RECICL
ABILIT
ATE

URBAN

Bl.

RURAL

ICI/
piete

TOTAL in cazul
sortarii din amestec
(in cadrul MBT)

Case

S1

S2

S4

S1

S3

S1

Hartie

95

95

-

-

75

%
-

Plastic

60

-

60

-

60

-

Metal

98

Sticlă

95

98
-

-

98
95

-

95

20232029

20302034

20352047

95

20

35

65

60

60

60

60

98

98

98

98

95

95

95

95

Surse: studiu EXPRA și estimări consultant
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 totală de deșeuri
reciclate ca urmare a implementării proiectului.

Tabel 5-19: Verificarea îndeplinirii țintelor de reciclare, tone
2021

2027

2030

2035

152.201

151.572

151.259

150.739

Total
deseuri
reciclabile
de
hartie/carton, plastic, metal si sticla
menajere, similare și din piețe generate

40.334

42.522

42.983

43.377

Deseuri reciclabile (menajere, similare,
piete) capturate prin colectare separata,
sortate si valorificate material

19.869

24.361

24.642

25.236

Deseuri reciclabile colectate dierct de
reciclatori de la populatie

4.000

4.000

4.000

4.000

Biodeseuri menajere, similare si din
piete din mediul urban capturate prin
colectare separata si compostate (t/an)

0

35.472

40.959

45.748

Total deseuri municipale generate, ton
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Biodeseuri din
compostate

parcuri

si

gradini

2021

2027

2030

2035

3.582

3.582

3.582

3.582

0

7.008

8.052

9.761

1.260

1.379

1.501

1.879

28.711

75.803

82.736

90.206

Deseuri reciclate de la TMB
Reciclare fluxuri specifice (volumionase)
Total deseuri municipale reciclate

În graficul de mai jos este evidenţiat modul de atingere a ţintelor menţionate mai sus,
prin implementarea proiectului SMID descris în acest raport.

Figura 5-8: Verificare îndeplinire obiective reciclare deșeuri municipale
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Rata de reciclare conform prevederilor legale
Rata de reciclare atinsa prin proiect conform metoda 2
Rata de reciclare atinsa prin proiect conform metoda 4

Verificarea obiectivului privind reducerea cantității depozitate de deșeuri
biodegradabile municipale la 35% din cantitatea totală, exprimată
gravimetric, produsă în anul 1995 - termen 2023
Obiectul este îndeplinit pe de o parte prin colectarea separata a deșeurilor reciclabile și
a biodeşeurilor si pe o altă parte prin tratarea deșeurilor reziduale in instalația MBT.
Figura 5-9: Verificarea îndeplinirii obiectivului privind reducerea cantității de deșeuri
biodegradabile depozitate
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După cum se poate observa din graficul de mai sus, începând cu anul 2023, data la
care instalația MBT întră în operare cantitatea de deșeuri biodegradabile depozitate
scade semnificativ, sub limita maximă prevăzută de legislație.

Verificarea obiectivului privind depozitarea exclusiv a deșeurilor supuse în
prealabil unor operații de tratare fezabile tehnic - termen 2025
Prin SMID este prevăzut ca deșeurile reziduale sa fie tratate in instalația MBT înaintea
depozitarii. Obiectivul se va atinge în anul 2023 odată cu intrarea în funcţionare a
instalaţiei MBT.
Verificarea obiectivului privind reducerea cantității depozitate la 10% din
cantitatea totală de deșeuri municipale depozitate – termen anul 2040
Colectarea separată a deșeurilor precum și tratarea deșeurilor în amestec în instalația
TMB duc la scăderea semnificativă a cantității de deșeuri depozitate asigurând
îndeplinirea țintelor privind cantitatea de deșeuri maximă permisă a se depozita.
Figura 5-10: Verificarea îndeplinirii obiectivului privind reducerea cantității de deșeuri
municipale depozitate
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5.3

Analiza alternative amplasamente
În cadrul studiului de fezabilitate au fost analizate mai multe terenuri puse la dispoziție
de Consiliului Județean Galați pentru amplasarea viitorului de depozit de deșeuri și
pentru instalația de tratare mecano-biologică.
Stația de transfer care va deservi zona 3 de colectare se va realiza pe un teren situat
în extinderea stației de compostare existente prin urmare nu au fost analizate mai
multe amplasamente. Stația de transfer care va deservi zona 2 de colectare se va
realiza pe amplasamentul zonei pasive a depozitului neconform de la Tecuci.

Evaluarea amplasamentelor pentru realizare noului depozit de deșeuri municipale
Pentru realizarea noului depozit de deșeuri au fost identificate 3 amplasamente două
în zona Municipiului Tecuci și unul în comuna Valea Mărului. Unul din amplasamentele
din zona Tecuciului nu corespundea din punctul de vedere al suprafeței minine necesare
pentru realizarea depozitului și a fost eliminat, astfel, în tabelul de mai jos sunt
prezentate doar rezultatele analizei celor 2 două amplasamente rămase.

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 mediu și schimbări 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 și 0 puncte pentru amplasamentele
care nu satisfac deloc criteriu. Pentru fiecare punctaj acordat sunt prezentate
justificările.
Alternativa cu punctajul cel mai mare este considerată a fi optimă pentru realizarea
noului depozit.

Figura 5-11:
Teren Tecuci
–
amplasament
potential
depozit
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Figura
5-12:
Teren
Valea
Mărului
–
amplasament potential
depozit

Tabel 5-20: Analiza amplasamentelor pentru noul depozit de deșeuri municipale
Nr.

Criterii evaluare

Amplasament Valea
Mărului

Amplasament Tecuci

3

1

Criteriu de mediu și schimbări climatice
1

2
3
4
5

Distanta fata de
corpuri de apă de
suprafață

scor

Distanța față
asezări umane

scor

de

justificare

justificare

Distanța față de
situri Natura 2000

scor

Schimbare
destinatie teren

scor

Risc inundabilitate

scor

Justificare
justificare
justificare

6

Stabilitate sol

scor
justificare

7

Eroziune sol

scor
justificare

La 1.100 râu Geru

În imediata apropriere
curs de apă temporar

3

3

> 1km

> 1km

3

3

> 17 km

> 10 km

1

1

arabil

arabil

0

3

Terenul nu este in
zona inundabilă

Terenul este în zona
inundabilă

3

2

Teren stabil

Teren stabil , dar cu
coeficiet de risc mai
mare comparativ cu
amplasament VM

3

2

Teren stabil

Teren stabil , dar cu
coeficiet de risc mai
mare comparativ cu
amplasament VM

3

1

6m

1,5 m

Geologie – Hidrogeologie – Hidrologie
8

Distanța până la
corpurile de apă
subterană

scor
justificare
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Nr.
9

Criterii evaluare
Strat de protectie:
tip si grosime

scor
justificare

Amplasament Valea
Mărului

Amplasament Tecuci

3

3

Similare pentru ambele amplasamente

Operare
10
11
12
13

Drum de acces

scor

1

1

justificare

nu

nu

Existenta utilitatilor
publice

scor

1

1

justificare

nu

nu

Proprietatea
terenului

scor

3

3

publică

publică

Distanta
de
la
centrul de gravitate
al
generarii
deseurilor

scor

3

2

Cca 70 km până la
Galați

Cca 78 km până la
Galati

3

3

Nu există
plângeri/reclamații

Nu există
plângeri/reclamații

1

1

Valoare mare (teren
arabil)

Valoare mare (teren
arabil)

3

2

justificare
justificare

Social
14

Nivel
publică

acceptare

scor
justificare

Costuri
15

Valoarea terenului

scor
justificare

16

Cost
pentru
transfer deșeuri

scor

TOTAL

puncte

justificare

Costuri de transfer mai mari, dat fiind ca
distanat de la MBT la depozit este mai mare in
cazul amplasamentului Tecuci
37

32

Se observa ca locatia de la Valea Marului are un scor mai bun, cu o valoare de 37.
Amplasamentul de la Tecuci inregistreaza un scor de 32 si prezinta anumite
dezavantaje seminificative, de ex. se află in zonă inundabilă, in imediata vecinătate a
unui curs de apă de suprafata și la o distanta mai mare fata de instalatia MBT.

Evaluarea amplasamentelor pentru instalația de tratare mecano-biologică
Pentru amplasarea noii stații de tratare mecano-biologică au fost evaluate două
amplasamente puse la dispoziție de Consiliul Județean Galați. În figura de mai jos sunt
reprezentate cele două amplasamente (Galați 1 și Galați 2).
Figura 5-13: Încadrarea în zonă a amplasamentelor studiate pentru noul MBT

Master Plan Sistem de Management Integrat al deseurilor în județul Galați

MASTER PLAN

Nr.

Criterii evaluare

Amplasament Galați
1

Amplasament Galați 2

Criteriu de mediu și schimbări climatice
1

2

3
4
5

Distanta fata de
corpuri de apă de
suprafață

scor

Distanța față
asezări umane

scor

de

justificare

justificare

Distanța față de
situri Natura 2000

scor

Schimbare
destinatie teren

scor

Risc inundabilitate

scor

justificare
justificare
justificare

6

Stabilitate sol

scor
justificare

7

Eroziune sol

scor
justificare

1
130 m față de Siret

3
900 m față de Siret

3

2

950 m față de M.
Galați

700 m față de M. Galați

3

3

> 5km

> 5km

0

3

da, din teren pădure

nu

0

3

În zona inundabilă

Nu este în zonă
inundabilă

3

3

Nu există riscul

Nu există riscul

3

3

Nu există riscul

Nu există riscul

1

3

1,5 m

6,5 m

Geologie – Hidrogeologie – Hidrologie
8

Distanța până la
corpurile de apă
subterană

scor
justificare
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Nr.
9

Criterii evaluare
Strat de protectie:
tip si grosime

scor
justificare

Amplasament Galați
1

Amplasament Galați 2

3

3

Similare pentru ambele amplasamente

Operare
10
11
12
13

Drum de acces

scor

3

3

justificare

da

Da

Existenta utilitatilor
publice

scor

2

3

parțial

da

Proprietatea
terenului

scor

3

3

publică

publică

Distanta
de
la
centrul de gravitate
al
generarii
deseurilor

scor

3

3

Cca 70 km până la
Valea Mărului

Cca 70 km până la Valea
Mărului

3

3

Nu există
plângeri/reclamații

Nu există
plângeri/reclamații

0

3

Valoare mare (zonă
împadurita)

Valoare mică (zona
industrială)

3

3

justificare
justificare
justificare

Social
14

Nivel
publică

acceptare

scor
justificare

Costuri
15

Valoarea terenului

scor
justificare

16

Cost
pentru
transfer deșeuri

scor

TOTAL

puncte

justificare

Similare pentru ambele amplasamente
34

47

Se observa ca al doilea amplasament din zona Municipiul Galați are un scor mai bun,
cu o valoare de 47 puncte. Amplasamentul Galați 1 inregistreaza un scor de 34 si
prezinta anumite dezavataje majore, de ex. folosința actuală a terenului (in fondul
forestier national) care de fapt a constituit si motivul principal al intarzaierii finalizarii
proiectului cu 5 ani, distanța mică față de corpurile de apă de suprață, risc mare de
inundabilitate.
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6

PLAN DE ACŢIUNE PE TERMEN LUNG

6.1

Contextul planificării
Planificarea sistemului de management integrat al deșeurilor municipale în județul
Galați s-a realizat pe o perioadă de 30 ani (2018-2047). Măsurile de investiții propuse
a se realiza pe termen lung în județ au avut în vedere:
•

Creșterea standardului de viață a populației și îmbunătățirea calității mediului
din județul Galați prin asigurarea unor servicii de salubrizare de calitate,

•

Proiectarea unui sistem durabil și sustenabil având în vedere condițiile
economice, sociale, climatice și de mediu specifice județului Galați,

•

Asigurarea conformării cu prevederile europene și naționale privind gestionarea
deșeurilor și cu prevederile pachetului economiei circulare,

•

Asigurarea conformării cu prevederile Strategiei Naționale de Gestionare a
Deșeurilor și a Planului Național de Gestionare a Deșeurilor elaborat pentru
perioada 2018-2025,

•

Îndeplinirea obiectivelor stabilite prin Programul operațional infrastructură Mare
2014-2020.

Alternativa aleasă (alternativa 1) asigură îndeplinirea țintelor și obiectivelor propuse
pentru sistemul de management al deșeurilor prezentate în secțiunea 5. Modul de
îndeplinire este detaliat în secțiunea 6.2.7 a documentului. Investițiile pentru fiecare
componentă a sistemului, de la colectare pana la depozitarea finală, sunt rezultatul
analizei opțiunilor tehnice și a recomandăriilor în ceea ce privește soluția optimă pentru
județul Galați.

6.2

Măsuri investiții pe termen lung
Ansamblul măsurilor și investițiilor pe care le implică Alternativa 1 este următorul:
•

Pentru atingerea țintelor de reciclare de 50% din anii 2021 și 2025 și a țintelor de
55% respectiv de 60% din anii 2030 și 2035 sunt propuse următoarele măsuri:
o

Creșterea ratei de capturare a deșeurilor reciclabile menajere, similare
și din piețe de la:
▪

10% în anul 2017 la 40% în anul 2019, 60% în 2021 ajungând
la 70% începând cu anul 2027 – pentru Municipiul Galați,

▪

0% 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 la 70% începând
cu anul 2027 – pentru localitățile Tg. Bujor, Berești și mediul
rural
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o

o

Asigurarea unei rate de capturare a biodeșeurilor colectate separat:
▪

de la populația din mediul urban - de 53% în anul 2027, urmând
să crească până la 62% în anul 2030 și la 70% în anul 2035,

▪

din cantine și restaurante - de 55% în anul 2027 urmând să
crească până la 60% în anul 2030 și la 70% în anul 2035,

▪

din piețe - de 70% în anul 2029 urmând să crească până la 75%
în anul 2030 și la 80% în anul 2035.

▪

Din parcuri și grădini de 100% începând cu anul 2021

Asigurarea unei rate de capturare de 90% a deșeurilor voluminoase și a
deșeurilor menajere periculose începând cu anul 2021

•

Asigurarea de capacităţi suplimentare pentru tratarea deşeurilor reciclabile
colectate separat - pe lângă stațiile de sortare existente la Galați și Tecuci este
necesară realizarea unei noi stații,

•

Asigurarea de capacităţi pentru tratarea biodeşeurilor din parcuri și grădini
colectate separat – pe lângă stațiile de compostare existente de la Galați și Tg.
Bujor (care trebuie să devină operațională) este realizarea unei noi stații de
compostare,

•

Asigurarea de capacități pentru tratarea biodeșeurilor menajere, similare și din
piețe colectate separat – este necesară realizarea unei instalații de digestie
anaerobă prevăzută a fi parte componentă a noii instalații TMB

•

Asigurarea de capacități pentru tratarea deșeurilor în amestec și stabilizarea din
punct de vedere biologic a acestora înaintea depozitării - construirea unei
instalaţii pentru tratarea mecano biologică cu diegstie anaerobă pentru tratarea
deşeurilor în amestec colectate din judeţ, a reziduurilor de la stațiile de la sortare
și compostare și începând cu anul 2027 va asigura tratarea biodeşeurilor
menajere, similare și din piețe colectate separat. Trepta de tratare mecanică va
cuprinde inclusiv o stație de sortare automată care va asigura extragerea
fracțiilor reciclabile din deșeurile în amestec.

•

Asigurarea de capacități suplimentare de depozitare - Construirea unui nou
depozit zonal, care să deservească întreg județul începând cu anul 2023,

•

Închiderea depozitului de deșeuri neconform de la Tecuci

•

Construirea a 3 stații de transfer care să asigure:
o

transferul deșeurilor reziduale rezultate de la MBT la noul depozit

o

transferul deșeurilor reciclabile la noua stație de sortare

o

transferul deșeurilor reziduale (și a biodeșeurilor începând cu anul 2027)
la instalația MBT

•

Asistență tehnică și supervizarea lucrărilor de construire,

•

Publicitate,

•

Chestuieli neprevăzute.

Master Plan Sistem de Management Integrat al deseurilor în județul Galați

MASTER PLAN

În plus față de investițiile listate mai sus, în județul Galați trebuie implementate măsuri
de prevenire a generării deșeurilor prevăzute în PNPGD parte a PNGD. În cea mai mare
parte acțiunile necesare a fi întreprinse pentru a asigura îndeplinirea acestora sunt în
responsabilitatea autorităților publice centrale.
La nivel județean, următoarele măsuri sunt necesar a se realiza:

6.3

•

Susținerea și
biodeșeurilor,

dezvoltarea

acțiunilor

privind

compostarea

individuală

a

•

Campanii de informare și conștientizare în ceea ce privește risipa alimentară,
compostarea individuală, prevenirea deșeurilor de ambalaje, prevenirea
generării deșeurilor de hârtie tipărite,

•

Implementarea instrumentului economic ”plătește pentru cât arunci”.

Parametrii principali de proiectare si pre-dimensionare

Principalii parametri pentru proiectarea instalațiilor de deșeuri rezultate a fi necesare a
se realiza în cazul Alternativei 1, au fost determinați luând în considerare următoarele:

6.4

•

Situația existentă în ceea ce privește generarea și gestionarea deșeurilor
municipale precum și instrastructura de deșeuri existentă (prezentate în
secțiunea 3),

•

Proiecția veniturilor, a principalilor indicatori economici, a cantităților de deșeuri
generate și a compoziției deșeurilor (prezentate în secțiunea 4),

•

Obiectivele și țintele stabilite la nivel județean pe baza prevederilor legale
naționale și europene în ceea ce privește deșeurile, pe baza prevederilor PNGD
și a pachetului economiei circulare (prezentate în secțiunea 5),

•

Opțiunile tehnice recomandate pentru fiecare componentă a deșeurilor precum
și măsurile recomandate în Alternativa 1 a se realiza pentru sistemul de
management integrat al deșeurilor în județul Galați (prezentate în secțiunile 6.1
și 6.2).

Costuri unitare
Pentru estimarea investiției și costurilor de exploatare a fost creată o Bază de Date a
Costurilor Unitare. Obiectivul acestei Baze de Date a Costurilor Unitare constă în
evaluarea alocărilor bugetare pentru diferitele măsuri de implementare.
Baza de Date a Costurilor Unitare a fost creată având la bază rezultatele altor proiecte
de infrastructura din România sau din ţările din Europa.
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Toate tarifele unitare exclud TVA (taxa pe valoarea adaugată).

Tabele următoare prezintă costurile unitare de investiție și costurile unitare de operare
și întreținere utilizate pentru estimarea costului SMID Galați.

Tabel 6-1 Costuri unitare de investiție
Articol

1
1,1
2

Indicator

Cost de investitie per capita

3

Costuri unitare de investitii Statii de sortare

3.1.

Cost de investitie per capita

3.2.

Cost de investitie total pe tona intrata in instalatie
(capacitate proiectata)

5

Costuri unitare de investitii Statie de tratare
mecano-biologica cu digestie anaeroba

4.1

Cost de investitie per capita

4.2

Cost de investitie total pe tona intrata in instalatie
(capacitate proiectata)

€ / capita

13,23

€ /t

61,80

€ / capita

3,32

€/t

284,56

€ / capita

64,89

€/t

297,51

€ / capita

25,86

€ / mp

106,24

€ /t

24,18

€ / mp

46

Costuri unitare de investitii pentru constructie
depozit

5.1

Cost de investitie per capita

5.2

Cost de investitie pe suprafata folosita (mp)

5.3

Cost investitie pe tona depozitata

6.1

valoare

Costuri unitare de investitie Statii de transfer
Cost de investitie pe tona transportata la depozit
(capapcitate proiectata)

6

U.M.
Costuri unitare de investitie pentru Colectare
si transport

2,1

5

Costuri

Costuri unitare inchidere depozite neconforme
Cost de investitie pe suprafata redata (mp)

Tabel 6-2 Costuri unitare de operare și întreținere
Articol

Indicator

1

Colectare și transport

1.1

O&M pe tona colectată

2

U.M.

Cost
unitar

€/t

59,18

O&M pentru stații de transfer

2.1

ST Tecuci

€ /t

19,77

2.2

ST Tg. Bujor

€ /t

20,16
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2.3
3

ST Galati

€ /t

15,46

O&M pentru stații de sortare

3.1

SS Galati – existent

€ /t

46,67

3.2

SS Tecuci – existent

€ /t

71,67

3.3

SS Valea Marului - propusă

€ /t

41,57

4

O&M pentru tratare biologică

4.2

CS Galati – existent

€ /t

27,21

4.3

CS Tg Bujor – existent

€ /t

60,49

4.4

CS Tecuci - propusă

€ /t

102,84

€ /t

25,29

5
5.1
6

O&M pentru tratare mecano-biologică
O&M pe tona intrată
O&M pentru depozitare

6.1

O&M pe tona depozitată la depozitul Tirighina Galati

€ /t

14,46

6.2

O&M pe tona depozitată la depozitul Valea Mărului
(propus)

€ /t

21,57

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 să utilizeze energia produsă de instalație,
deci fără costuri.

6.5

Costuri cu investițiile
Programul de investiții determinat având în vedere costurile unitare prezentate în
secțiunea anterioară și măsurile necesare a se realiza în conformitate cu Alternativa 1
aleasă a fi optimă pentru județul Galați.

Tabel 6-3 Estimarea costurilor investiției pe componente
Măsură

Echipamente colectare
transport deșeuri

și

Capacitate
t/an

Valoare
investiție
euro

Cost unitar
de investiție

U.M. cost
unitar

151.991

9.992.538

65,93

Euro/tona
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Măsură

Stații de transfer pentru
eficientizarea transportului a
deșeurilor către instalațiile
de deșeuri – 3 stații de
transfer
Centre
pentru
stocarea
temporară
a
deșeurilor
voluminoase și periculoase

Capacitate
t/an

Valoare
investiție
euro

Cost unitar
de investiție

U.M. cost
unitar

72.000
tone/an

449.732

61,80

Euro/tonă

Sumele se regăsesc la stațiile de transfer

Stație de sortare pentru
tratarea deșeurilor colectate
separat

6.000
tone/an

1.707.365

284,56

Euro/tonă

Stație de compostare pentru
tratarea biodeșeurilor din
parcuri și grădini colectate
separat

700
tone/an

2.165.695

3.094

Euro/tonă

Instalație TMB cu digestie
anaerobă

112.200
tone/an

33.380.810

297,51

Euro/tonă

Depozit
nepericuloase

550.000
tone

13.300.836

24,18

Euro/tona

85.000
mp

3.869.928

46

Euro/mp

151.991
tone/an

66.493.438

439

Euro/tonă

deșeuri

Închidere depozit neconform

Total costuri de investiție

Proiectare

2.363.613

Supervizare

1.648.133

Asistență tehnică – pregătire
și
management
proiect,
inclusiv taxe si contribuții
legale

3.365.516

Publicitate
Diverse și neprevăzute

429.461
2.373.466
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Măsură

TOTAL costuri

Capacitate
t/an

Valoare
investiție
euro

Cost unitar
de investiție

U.M. cost
unitar

151.991
tone/an

76.673.627

505,86

Euro/tona

Sursa: estimare consultant

La aceste valori se adaugă costurile pentru proiectare, asistență tehnică,
supervizare si diverse si neprevăzute. Pentru determinarea acestora s-au
utilizat procente din investiția de bază, pe baza bunelor practici din domeniu.
Tabelul următor prezintă eșalonarea acestor costuri pe perioada implementării.

Master Plan Sistem de Management Integrat al deseurilor în județul Galați

Asistenta tehnică

Proiectare

Echipamente colectare si transport

Utilitati

Drumuri de acces

STMBRE Galati

Statie de transfer Galati

Statie de transfer Targu Bujor

Statie de transfer si statie de
compostare Tecuci

Inchidere depozit neconform
Tecuci

Sorting station Valea Marului

CMID Valea Marului

(in constant EUR)

Total

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2018

346

107

110

824

386

1.138

10.076

-

532

1.082

-

-

-

-

-

714

7.747

2019

23.354

346

107

110

198

386

-

22.207

6.805

262

533

-

-

1.492

2.957

4.197

1.063

4.897

2020

16.138

346

107

110

297

386

1.226

13.667

-

584

931

11.839

313

-

-

-

-

-

2021

22.881

346

107

110

330

386

-

22.103

-

-

-

20.889

1.214

-

-

-

-

-

2022

3.650

-

-

-

-

-

-

3.650

3.650

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2029

2.353

-

-

-

-

-

-

2.353

-

-

-

-

-

463

814

-

350

726

2030

1.565

-

-

-

-

-

-

1.565

-

-

-

292

272

-

-

-

-

1.000

2031

1.657

-

-

-

-

-

-

1.657

-

-

-

-

-

60

245

-

284

1.069

2033

9.542

-

-

-

-

-

-

9.542

-

-

-

9.413

128

-

-

-

-

-

2035

3.650

-

-

-

-

-

-

3.650

3.650

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2038

2.353

-

-

-

-

-

-

2.353

-

-

-

-

-

463

814

-

350

726

2039

565

-

-

-

-

-

-

565

-

-

-

292

272

-

-

-

-

-

2040

1.000

-

-

-

-

-

-

1.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000

2041

MASTER PLAN

Supervizare

-

12.987

Tabel 6-4 Eșalonarea costurilor proiectului, planul de investiții pe termen lung

Sprijinul beneficiarului
pentru management de proiect
Publicitate

-

Total general, fără TVA

Comisioane, contribuții și taxe
legale
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Costuri de operare, intretinere si administrative
Această secțiune prezintă costurile de operare și întreținere ale sistemului, ca
și costurile de înlocuire / reinvestiri, care, in calculele economice se trec
impreună cu costurile de operare.

Costuri de înlocuire
Pentru acest tip de investiții, orizontul de analiză considerat este de 30 ani. O
serie de componente ale sistemului au o durata de viață mai mică, din acest
motiv, pe perioada economică de viață, acestea trebuie înlocuite o data sau de
mai multe ori.
Durata normată a componentelor care se înlocuiesc este:
•

echipamente mecanice și electrice - 12 ani (calculați ca o medie);

•

vehicule și alte echipamente mobile – 8 ani.

Ținând cont de aceste elemente, în tabelul următor sunt prezentate costurile
de inlocuire / reinvestire (valorile sunt exprimate în euro):
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Tabel 6-5 Estimarea costurilor de înlocuire

2033

0

0

0

0

349.581

725.839

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000.000

MASTER PLAN

2031

1.068.575

0

0

814.473

0

0

Costuri de înlocuire

1.000.000

283.775

0

0

462.744

272.450

0

2041

725.839

0

0

0

0

0

292.463

0

Echipamente colectare si transport

2040

0
349.581

0

244.518

0

0

0

0

0

2039

0
0

0

60.468

128.495

0

0

0

0

2038

0
814.473

0

0

9.413.295

0

0

0

1.000.000

2035

Depozit conform Valea Marului

0

462.744

272.450

0

0

0

0

564.913

2030

Stație de sortare Valea Marului

0

0

292.463

0

0

3.650.365

2.352.637

2029

Inchidere depozit neconform Tecuci

0

0

0

0

0

3.650.365

(in constant EUR)

Statie de transfer Targu Bujor

0

0

0

0

9.541.790

de

Statie de transfer Galati

0

0

0

1.657.336

statie

STMBRE Galati

0

0

1.564.913

si

Drumuri de acces

3.650.365

2.352.637

Statie de transfer
compostare Tecuci

Utilitati

3.650.365

Total general, fără TVA
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Costuri de operare și întreținere
Costurile de operare și întreținere ale componetelor SMID Galați au fost determinate
pe baza

necesarului de personal, a consumurilor specifice ale utilajelor și

echipamentelor. Ele sunt împarțite în două categori, costuri fixe și costuri variabile,
care depind de volumul de deșeuri. Pentru determinarea costurilor fixe, pe baza
experienței Consultantului, au fost utilizați o serie de indici. Similar s-a procedat și
pentru costurile de întreținere.
Costurile sunt grupate de următoarele categorii:
•

costuri de personal,

•

costuri cu carburanți, energie, utilități,

•

costuri de întreținere,

•

alte costuri.

Costurile sunt determinate in prețurile constante ale anului 2018, pe baza datelor de
proiectare pentru instalațiile noi și pe baza Fișelor de fundamentare a tarifelor puse la
dispoziție de către beneficiar, pentru instalațiile în funcțiune. Costurile cresc, în prețurile
constante ale anului 2018, din cauza creșterilor salariale, ce depind de politicile publice
în domeniu, din cauza creșterii costurilor cu carburanții și energia, creșteri care nu au
legătură cu inflația:

Creșterea costurilor în termeni reali

2019

2020

2021

2022

2023

2026

Personal

5,4%

4,8%

4,7%

4,6%

2,0%

2,0%

Combustibil, eergie, utilitati

3,0%

3,0%

2,0%

2,0%

2,0%

1,5%

Altele

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

După 2023 creșterile se pastrează constante până în 2026, iar apoi constante până la
sfârșitul perioadei de analiză.
Pe lângă costurile instalațiilor, sistemul are o componentă pentru activități
administrative și de management al contractelor de delegare. În general acestea nu
depășesc 10% din costurile directe.
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Estimarea costurilor de operare și întreținere este prezentată în tabelul următor.
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Tabel 6-6 Sumarul costurilor de operare și întreținere
Costuri de operare pentru (euro/an)
Colectare și transport

2019

2023

2047

8.885.635

10.530.718

15.013.275

Stația de transfer Tecuci, incluzând transportul
la depozitul de la Valea Mărului

-

500.275

670.706

Stația de transfer Tg. Bujor, incluzând
transportul la depozitul de la Valea Mărului

-

218.738

302.719

Stația de transfer Galați, incluzând transportul
la depozitul de la Valea Mărului

-

612.268

634.337

457.259

747.388

1.382.761

373.233

206.176

333.322

-

324.489

555.706

185.543

202.883

288.591

-

66.756

98.162

-

81.395

117.022

-

3.253.183

4.653.951

-

-

1.463.174

1.212.717

-

-

-

337.855

190.342

-

910.372

1.263.163

12.885.487

19.455.672

26.716.775

Stația de sortare GALATI (exist)
Stația de sortare Tecuci (exist)
Stația de sortare Valea Marului (propusă)
Stația de compostare Galati (exist)
Stația de compostare Tg. Bujor (exist)
Stația de compostare Tecuci (propusă)
Tratare mecano-biologică
Depozit conform Tirighina (Galati) (exist)
Depozit conform Valea Marului (propus)
Depozit conform în alt județ (exist)
Tarif pentru transport și primire RDF
Alte costuri de operare (managementul
contractelor
de
delegare,
monitorizare,
campanie de conștientizare)
Total costuri operare, in EUR

2.140.846
842.972
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În anul 2023 costurile de operare și întreținere se estimează a se ridica la 19,85
milioane euro. Costurile de operare și întreținere sunt, în medie, de 21,670
milioane euro pe an.
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7.1

ANALIZA ECONOMICA SI FINANCIARA
Rezumat
Analiza economică și financiară este realizată pe baza următoarelor documente:
•

Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu a Proiectelor de Investiții pentru perioada
2014-2020;

•

Regulamentului UE 2015/207 al Comisiei din 20 ianuarie 2013 – Anexa III
Metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu;

•

Hotărârea 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 față prezintă analiza financiară a investiţiei ce va fi inclusa în Master Plan,
analiza ce ia în considerare toate elementele relevante:
•

prognoza populației;

•

prognoza fluxurilor de deșeuri;

•

estimarea necesarului de investiri și reinvestiri;

•

prognoza costurilor de operare și întreținere;

•

prognoza veniturilor din valorificare subproduse.

Pentru această analiză Costul unitar actualizat (DPC) a fost calculat separat pentru
investiție și pentru operare, cași costul unitar actualizat total.

Analiza Costului unitar actualizat ofera un reper pentru stabilirea nivelului de tarif
necesar acoperirii tuturor costurilor generate de sistem. În următorul capitol, începând
de la aceste nivele și luând în considerare limitarea suportabilităţii, vor fi calculate
nivelele fezabile de tarif și vor fi estimate resursele financiare astfel generate.

Ipotezele de bază considerate în analiză sunt:
•

perioada de analiză este de 30 ani, conform recomandărilor Ghidului pentru
analiza cost-beneficiu pentru proiectele de investiții în sisteme de
managementul integrrat al deșeurilor; perioada considerată este 2018 – 2047;

•

prognoza a fost realizată în euro și în prețuri constante;

•

rata financiară de actualizare este de 4%.
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7.2

Costuri investitionale
Programul de investiții a fost prezentat în secțiunea 8.6. Eșalonarea în timp a
implementării investițiilor și a reinvestirilor este prezentată în figura următoare.

Figura 7-1: Eșalonarea în timp a investiției (euro/an)

Valoarea totală estimată a proiectului este de 97.944.600 euro, inclusiv TVA, în prețuri
curente, respectiv 89.989.545 euro, in preturi constante, inclusiv TVA. Din aceasta,
suma de 668.672 euro în prețuri curente – 595.000 euro în prețuri constante reprezintă cheltuieli ne-eligibile, inclusiv TVA. Valoarea totală fără TVA este de
82.003.451 euro în prețuri curente, respectiv 75.859.457 euro în prețuri constante.
La costurile de investiție prezentate mai sus se adaugă investițiile operatorului de
colectare și transport de aproximativ 4,10 milioane euro în prețuri constante, fără TVA.

Costuri de operare si intretinere
Costurile de operare au fost determinate pe baza costurilor unitare prezentate în
secțiunea 8.5. Ele sunt împarțite în două categorii, costuri fixe și costuri variabile, care
depind de volumul de deșeuri. Pentru determinarea costurilor fixe, pe baza experienței
Consultantului, au fost utilizați o serie de indici. Similar s-a procedat și pentru costurile
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7.3

de întreținere.In afara acestor costuri a mai fost adăugată o componentă pentru
activități administrative și de management al contractelor de delegare.
În anul 2023 costurile de operare și întreținere se ridică la 19,85 milioane euro pe an
în scenariul cu proiect. Costurile de operare și întreținere sunt, în medie, de 21,670
milioane euro pe an în scenariul cu proiect și de 17,815 milioane europe an pentru
scenariul fără proiect.

Tabel 7-1: Evoluția costurilor de operare și întreținere
Activitatea

Costuri operare (euro/an)
2019

2023

2027

2034

2040

2047

8.885.63
5

10.530.7
18

11.181.4
77

12.386.6
38

13.531.5
17

15.013.2
75

Stație de transfer
Tecuci

-

500.275

518.401

566.106

610.001

670.706

Stație de transfer
Tg. Bujor

-

218.738

230.332

252.972

274.296

302.719

Stație de transfer
GALATI

-

612.268

572.108

610.984

578.106

634.337

Stație de sortare
GALATI (exist)

457.259

747.388

925.300

1.069.63
8

1.218.53
1

1.382.76
1

Stație de sortare
Tecuci (exist)

373.233

206.176

232.613

264.119

295.371

333.322

Stație de sortare
Valea
Marului
(new)

-

324.489

381.053

436.107

491.346

555.706

Stație
de
compostare Galati
(exist)

185.543

202.883

215.334

238.363

260.249

288.591

-

66.756

71.128

79.535

87.606

98.162

-

81.395

86.410

95.983

105.125

117.022

-

3.253.18
3

3.435.92
0

3.815.79
0

4.176.68
4

4.653.95
1

2.140.84
6

-

-

-

-

-

Colectare
transport

si

Stație
compostare
Bujor (exist)

de
Tg.

Stație
de
compostare Tecuci
(new)

Depozit
Tirighina
(exist)

conform
(Galati)

Depozit
Valea
(new)

conform
Marului

-

1.204.89
6

996.421

1.005.43
2

829.024

884.772

Depozit
conform
din alt județ (exist)

842.972

-

-

-

-

-

-

337.855

281.283

235.022

191.215

190.342

Transport
primire

și
RDF
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MBT Galați

Activitatea

Costuri operare (euro/an)
2019

transportation
disposal

2023

2027

2034

2040

2047

&

Alte
costuri
de
operare
(management
contract,
monitorizare,
conștientizarea
publicului)
Total
operating
costs, in EUR

-

897.458

942.325

1.041.08
3

1.122.89
3

1.246.76
6

12.885.4
87

19.184.4
80

20.070.1
04

22.097.7
72

23.771.9
64

26.372.4
33

Dacă ținem cont și de valorificarea subproduselor, atunci costurile nete sunt , în
sceanariul fără proiect, de 16,208 milioane euro pe an și în scenariul cu proiect de
18,644 milioane euro pe an.

Toate costurile și veniturile considerate în determinarea indicatorilor financiari ai
proiectului au fost calculate în preturile constante ale anului 2018.
Proiectul propus spre finanțare are două surse de acoperire a costurilor:
•

veniturile din valorificare subproduse; și

•

veniturile din tarif.

Veniturile din valorificarea subproduselor se bazează pe următoarele prețuri unitare de
valorificare:
lei/tonă

euro/tonă

(fără TVA)

(fără TVA)

- Hartie si carton

380

81,60

- Plastic

750

161,05

- Metal

1.250

268,41

- Sticla

30

6,44

Preturi unitare valorificare reciclabile

Pret valorificare Compost bun valorificabil prin vanzare

5

Tabelul următor prezintă evoluția estimată a veniturilor realizate din valorificarea

Tabel 7-2 Evoluția estimată a veniturilor realizate din valorificarea subproduselor

Master Plan Sistem de Management Integrat al deseurilor în județul Galați

Pagina 232

subproduselor:

Venituri

din

UM

2019

2023

2027

2034

2040

2047

eur

925.747

3.088.5

3.318.0

3.443.4

3.678.9

3.659.9

72

79

10

67

62

962.846

1.093.9

1.179.0

1.360.0

1.352.7

73

46

11

79

1.364.8

1.388.0

1.394.2

1.414.8

1.407.6

87

02

58

23

42

152.018

720.357

793.474

826.738

860.036

855.670

11.159

40.483

42.629

43.368

44.097

43.872

1.150

1.540

72.557

83.382

92.310

91.685

926.898

3.090.1

3.390.6

3.526.7

3.771.2

3.751.6

12

36

92

76

47

122,85

123,74

124,35

124,49

124,49

valorificare
subproduse - sumar
Reciclabile (total)

o
- Hartie si carton

eur

383.632

o
- Plastic

eur

378.937

o
- Metal

eur
o

- Sticla

eur
o

Valorificare

eur

compost

bun

valorificabil

prin

vanzare

o

(utilizare

privata)
TOTAL venituri din

eur

valorificare

o

subproduse
PRET

UNITAR

MEDIU
RECICLABILE

-

eur
o/

121,46

ton
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Valoarea neta actualizata
Pentru a evalua pogramul de investiții au fost calculați următorii indictori financiari:
•

valoarea actualizată netă (VAN);

•

costul unitar dinamic (DPC).

Analiza finaniară a programului de investiții a fost realizată considerând indicatorul
Costul Unitar Dinamic (DPC=Dynamic Prime Cost), care presupune compararea
costurilor unitare dinamice pe tona de deșeu și considerând indicatorul Valoarea
Actualizată Netă (VAN). Costul unitar dinamic poate fi considerat un prim indicator
pentru costul mediu care acoperă toate costurile (asigură respectarea principiului full
cost recovery) pe perioada determinată. Conform practivilor în domeniu, calculul
costurilui unitar dinamic se bazează pe abordarea valorii actualizate conform căreia
valoarea prezentă a fluxului de numerar va fi împărțită la valoarea prezentă a fluxului
corespondent de deșeuri intrate în sistem pe o perioadă determinată de evaluare.

Costul unitar dinamic si valoarea actualizată netă au fost determinate separate pentru
costul de capital (investiție) și separate pentru costurile de operare și întreținere, în
termini reali, în euro și utilizând o rată de actualizare de 4%.

Indicatorii aferenți programului de investiții sunt prezentați in tabelul următor.

Tabel 7-3 VAN și DPC pentru programul de investiții
Indicator

Valoare (EUR)

VAN investiție

104.330.667

VAN costuri O&M

349.532.356

VAN costuri de O&M nete

304.812.715

VAN total

409.143.382

DPC investiție

41,76

DPC costuri O&M

139,90

DPC costuri de O&M nete

122,00

DPC total

163,75

Sursa: estimare consultant

Costul unitar dinamic aferent programului de investiții este de 163,75 euro/tonă, ceea
ce reprezintă un indicator al tarifului pe termen lung care ar asigura o dezvoltare
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7.4

durabilă. Din aceștia, aproximativ 41,76 euro/tonă reprezintă componenta aferentă
investițiilor propuse iar 122 euro/tonă reprezintă componenta de acoperire a
costurilor de operare și întreținere nete.

7.5

Concluzii
Analizele financiare ale investiţiilor au fost realizate pe baza indicatorului principal
Costul unitar actualizat, prezentat mai jos:

EUR
DPC investiție

RON

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

762,60

Aplicarea acestuia încă de la începutul operării ar conduce la depășirea limitei de
suportabilitate, fapt ce va duce la rate de colectare a taxelor mai mici, lipsa de
numerar și eventual o dezvoltare ce nu va putea fi susţinută.
În capitolul ce urmează, este analizat nivelul maxim de creştere a tarifului ce poate
fi fezabil din punct de vedere al suportabilităţii și prin prisma nivelului de resurse de
finanţare ce pot fi generate.
Diferenţele vor fi înscrise la deficitul financiar și vor trebui finantate din alte resurse
financiare.

8

ANALIZA SUPORTABILITATII

8.1

Rezumat
Recomandările privind programul de investiţii propuse în acest Master Plan în
capitolele anterioare au ţinut cont de exigenţele legale în vigoare și de eficienţa
economică și tehnică a infrastucturii. Cu toate acestea, programul de investiţii înaintat
doar pe această bază se poate dovedi nerealist atunci când se iau în calcul aspecte
ale suportabilităţii. Când vorbim de suportabilitate ne referim la suportabilitatatea
consumatorilor din punctul de vedere al costurilor operaţionale. Ideea din spatele
evaluarii macro-suportabilităţii realizată pe structura Master Plan-ului este aceea de
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autorităţilor locale din perspectiva costurilor de investiţie și suportabilitatea

a defini potențialul de finanţare la nivel de judeţ pentru implementarea măsurilor de
investiţii propuse.
Acest capitol conţine descrierea ipotezelor, metodologiei și rezultatelor analizei de
macrosuportabilitate.
Scopul analizei este acela de a estima contribuția potențială a diferitelor grupuri de
consumatori și de a estima investiţiile și costurile de operare ale SMID. Analiza a fost
realizată pentru grupuri diferite de consumatori (gospodării, intreprinderi, instituţii
publice) și zone (urbană, rurală), fiind bazată pe proiecţia evoluției populaţiei, pe cea
a venitului disponibil al gospodăriilor și pe proiecţia activităţii economice din
sectoarele de construcţie, comerţ, industrie și servicii la nivelul ariei de acoperire a
Master Planului.
În determinarea suportabilității măsurilor propuse au fost utilizate date din surse
oficiale, de la Institutul național de Statistică și Comisia Națională de Prognoză. Acolo
unde nu au ptut fi găsite date oficiale la nivel județean, acestea au fost estimate pe
baza datelor disponibile la nivel național si regional.

8.2

Abordare metodologică
Scopul acestui capitol, este de a calcula capacitatea SMID de a genera venituri care
să fie utilizate la finanțarea sau co-finanțarea programului de investiții pe termen
lung.
În plus față de elementele și ipotezele folosite la analiza financiară, în acest capitol
s-a determinat nivelul veniturilor din tarifele viitoare, luând în considerare un prag de
suportabilitate de 1,8% din venitul mediu disponibil al gospodăriilor cu venituri reduse
(decila 1 de venit).
Indicatorii calculați pentru a ilustra capacitatea SMID de a genera venituri care să fie
folosite la finanțarea sau co-finanțarea programului de investiții pe termen lung sunt
următorii:
•

deficitul de finanțare (Funding Gap – FG);

•

indicatorul de macro-suportabilitate.

Pentru a avea o bază de calcul pentru tarifele viitoare este necesar a se estima venitul
mediu disponibil pe gospodărie, la nivel județean. Acesta se determinnă plecând de
la nivelul național, respectiv regional, căruia i se aplică un factor de corecție calcult
ca produsul de intre rata dintre salariul mediu net la nivel județean și salariul mediu
la nivel regional și rata dintre salariul mediu net la nivel regional și cel la nivel

8.3

Ipoteze si date folosite in calcul
În determinarea indicatorilor analizei de macro suportabilitate au fost utilizate
următoarele ipoteze:
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național, după cum este descris în secțiunea 4.3.3.

•

Perioada de analiză este de 30 ani (2018 – 2047);

•

Prognoza a fost realizată în euro, în prețurile constante ale anului 2018;

•

Factorul de actualizare utilizat este de 4%;

•

Prognoza populației, a cantităților de deșeuri, a veniturilor populației a fost
prezentată în secțiunile anterioare;

•

Estimarea costurilor de investiții și a costurilor de operare și întreținere a fost
făcută pentru perioada 2018 – 2047;

•

Estimarea veniturilor din valorificare subproduse (materiale reciclabile și
compost) a fost făcută pentru perioada 2018 – 2047;,

•

Estimarea tarifelor și a veniturilor din tarif a fost realizată pentru perioada
2018 – 2047;

•

Tarifele actuale, luate în considerare în analiză sunt, în cazul în care se ține
cont și de contribuția la economia circulară: pentru anul 2018 424,33 lei/tonă,
fără TVA, respectiv 457,74 lei/tona pentru anul 2019, respectiv 508,11
lei/tona pentru anul 2020.

Determinarea nevoii de finantare (Deficitul de finantare)
Deficitul de finanțare a fost determinat luând în considerare următoarele elemente:
•

Valoarea actualizată a investițiilor;

•

Valoarea actualizată a veniturilor nete, care cuprinde:
o

Valoarea actualizată a veniturilor din tarife;

o

Valoarea actualizată a veniturilor din valorificarea subproduselor
(reciclabile și compost);

o

Valoarea actualizată a costurilor de operare,

o

Valoarea actualizată a valorii reziduale.

Calculul deficitului de finanțare este prezentat în tabelul următor:
Indicator
Valoarea actualizată netă a investițiilor
Valoarea actualizată netă a veniturilor

Valoare (euro)
78.152.069
9.119.424

nete
Deficitul de finanțare (euro)
Rata deficitului de finanțare - FG (%)
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8.4

Deficitul de finanțare este calculat global, la nivelul SMID, prin aplicarea principiul
solidarității la nivelu întregului județ. Acest deficit de finanțare de 88,33% arată că,
pentru a menține nivelul tarifelor la un nivel de suportabilitate de 1,8% din venitul
mediu disponibil al gospodăriilor cu venit scăzut, SMID Galați ar puteea să finanțeze
doar 12% din programul de investiții pe termen lung, restul de 88% ar trebui asigurat
dintr-o sursă de finanțare nerambursabilă, cum ar fi un grant sau o subvenție.
Indicatorul de macro-suportabilitate a fost calculat considerând următoarele
elemente:
•

Valoarea actualizată a veniturilor, care incude:
o

Valoarea actualizată a veniturilor din tarife;

o

Valoarea actualizată a veniturilor din valorificare subproduse
(reciclabile, compost);

•

Valoarea actualizată a costurilor, care include:
o

Valoarea actualizată a costurilor de operare și întreținere;

o

Valoarea actualizată a valorii reziduale;

o

Valoarea actualizată a învestițiilor.

Calculul deficitului de finanțare este prezentat în tabelul următor:
Indicator
Valoarea actualizată netă a costurilor

Valoare (euro)
135.081.045

totale
Valoarea actualizată netă a veniturilor

66.111.087

total
Indicele de macro-suportabilitate (%)

48,94%

Indicatorul de macro-suportabilitate arată că veniturile SMID Galați vor reuși să
acopere doar aprox 49% din costuile totale ale sistemului. Ele vor reuși să acopere
integral costurile de operare și întreținere, ănsă, pentru a asigura o dezvoltare
durabilă, este nevoie ca o parte din investițiile din programul pe termen lung să fie
finanțate prin subvenții sau granturi .

Capacitatea de plată a populației în județul Galați
Capacitatea de plată a populației județului Galați a fost determinată pe baza proiecției
populației, așa cum a fost prezentat în secțiunea 4.2.3.
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8.5

Considerând un nivel de suportabilitate de 1,8% din venitul mediu disponibil al
gospodăriei din decila 1 de venit și indicatorul de generare, s-a determinat valoarea
maximă a facturii lunare suportabile pentru populație. Aceasta a fost comparată cu
costul total lunar, determinând, astfel, capacitatea de plată a populației din județul
Galați.
Capacitatea de plată a populației și suportabilitatea tarifelor propuse este prezentată
în tabelul următor.

Tabel 8-1: Capacitate de plată populație județ Galați și suportabilitate tarif propus
Element

2019

2020

2021

2022

2023

86,38

98,48

112,69

113,63

tarif propus - euro

98,29

109,11

112,69

factura cu tva euro

5,67

6,30

6,50

26,42

29,32

1.549
1,71%

Total O&M de acoperit
din tarif (euro/tona)

factura cu tva lei
venit disponibil
(in termeni reali)
% suportabilitate

8.6

2025

2030

2035

2040

2047

116,47

113,67

119,27

121,44

142,86

156,43

113,63

116,47

118,22

129,79

132,50

163,75

163,75

6,55

6,72

,82

7,48

7,63

9,41

9,40

30,28

30,52

31,28

31,74

34,81

35,53

43,82

43,78

1.588

1.629

1.670

1.707

1.763

1.934

1.974

2.591

3.027

1,85%

1,86%

1,83%

1,83%

1,80%

1,80%

1,80%

1,69%

1,45%

Concluzii
Analiza prezentată a condus la următoarele concluzii:
•

Strategia de tarifare ține cont de limitarea în ceea ce privește 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 acoperă, în prima etapă
costurile de operare și întreținere. Astfel, pentru perioada 2019 – 2024 s-a
determinat un tarif care să acopere costurile de operare și întreținere și care
reprezintă 1,86% din venitul mediu disponibil al familiilor cu venituri reduse;
tariful ajunge să acopere costul total mediu actualizat (DPC) în anul 2040;

•

În aceste condiții, pentru a fi sustenabil, proiectul are nevoie de o finanțare

9

PLAN DE INVESTITII PRIORITARE

9.1

Prioritizarea investițiilor
Măsurile aferente programului de investiții pe termen lung propuse a se realiza pentru
sistemul de gestionare a deșeurilor în județul Galați asigură îndeplinirea obiectivelor
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nerambursabilă, deficitul de finanțare estimat fiind de 88,33%.

și țintelor legale stabilite de legislația națională precum și a prevederilor Planului
Național de Generare a Deșeurilor întocmit pentru perioada 2018-2025.
De asemenea, la dimensionarea componentelor sistemului s-a ținut cont de
prevederile pachetului economiei circulare și anume de modificările aduse Directivei
cadru privind deșeurile (Directiva 2008/98/CE modificată de Directiva 851/2018),
Directiva privind depozitarea deșeurilor (Directiva 1999/31/CE modificată de
Directiva 850/2018) și Directiva privind deșeurile de ambalaje (Directiva 94/62/CE
modificată de Directiva 852/2018).
Spre deosebire de legislația națională care prevede obiective și ținte cu termene până
în anul 2020 și de PNGD care prevede obiective cu termen până în 2025, pachetul
economiei circulare stabilește obiective și ținte pentru un orizon mai larg până în anul
2040. Programul de investiții pe teren lung asigură atingerea țintelor de reciclare de
55% și 60% din anii 2030 și 2035 precum reducerea cantității de deșeuri municipale
depozitate la 10% din total generat până în anul 2040.
Prin urmare, investițiile aferente sistemului de gestionare a deșeurilor au fost
prioritizate în funcție de perioada de implementare a măsurilor și în funcție de sursa
de finanțare:
•

•

Grupa 1: Investiții necesare a se realiza în perioada 2018-2022 pentru a
asigura îndeplinirea obiectivelor și a prevederilor legale. Aceste investiții sunt
împărțite în două categorii în funcția de sursa de finanțatre:
o

Grupa 1.1
investiții
Infrastructură Mare și

finanțate

prin

Programul

Operațional

o

Grupa 1.2 investiții finanțate de către operatorii de salurbizare

Grupa 2: Investiții necesare a se realiza pe termen mediu (pentru atingerea

obiectivelor și țintelor după anul 2027) și reinvestiții, finanțate de către operatorii
de salurbizare.

În tabelul umător este prezentată lista de investiții pe termen lung cu evidențierea
investițiilor prioritare și a anului de implementare.
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Tabel 9-1: Lista de investiții și investiții prioritare
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Investiții

Investiții prioritare necesare a se realiza
pe termen scurt
Finanțare POIM,
(Grupa 1.1)

Finanțare operator
salurbizare,
(Grupa 1.1)

Investiții
necesare a se
realiza
pe
termen lung

An
implementare

Colectare și transport deșeuri în amestec
Recipieți colectare

X (rural, Tg. Bujor
și Berești)

Autocompactoare

2021
X (rural, Tg. Bujor
și Berești)

2021

Colectare și transport deșeuri reciclabile
Recipieți colectare

X (rural, Tg. Bujor,
Berești,
Galați
suplimentare)

X (Tecuci)

2021/2019

Autocompactoare

X (rural, Tg. Bujor,
Berești,
Galați
suplimentare)

X (Tecuci)

2021/2019

Colectare și transport biodeșeuri
Recipienți colectare

X

2027

Autocompactoare

X

2027

Colectare și transport deșeuri voluminoase
Recipieți colectare

X (intreg judetul)

2021

Echipamente
transport

X (intreg judetul)

2021

Colectare și transport deșeuri menajere periculoase
Mașini specializate

X (intreg judetul)

2021

Centre stocare temporară deșeuri voluminoase și menajere periculoase
Centre
stocară
temporară

X (rural, Tg. Bujor
și Berești)

X (Tecuci)

2021

Stații de transfer
Galați

X

2023

Tecuci

X

2021

Tg. Bujor

X

2021

Stații sortare
Galați

X (extindere)

Tecuci

x

Valea Mărului

x

2027
2019
2021

Stații de compostare
Galați

existentă

Tecuci și Tg. Bujor

X

2021

Instalație TMB cu
digestie anaerobă

x

2023

x

2021

Depozitare
Depozit
Mărului

Valea
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Tratare deșeuri reziduale și biodeșeuri

Investiții

Investiții prioritare necesare a se realiza
pe termen scurt
Finanțare POIM,
(Grupa 1.1)

Inchidere
depozit
neconform Tecuci

Finanțare operator
salurbizare,
(Grupa 1.1)

Investiții
necesare a se
realiza
pe
termen lung

x

An
implementare

2021

Pe langa aceste investitii se adaugă și costurile cu proiectarea, supervizarea,
asistență tehnică , publicitate și cheltuieli neprevăzute. De asemena, investițiilor
prezentate în tabelul 11-1 se adaugă și reinvestirile.

Lista măsurilor de investiții prioritare
În tabelul următor sunt prezentate investițiile prioritare, finanțate fie prin POIM
(Grupa 1.1) cât și investițiile a căror finanțare intră în responsabilitatea operatorilor
de salubrizare (Grupa 1.2).
Investițiile POIM sunt de asemenea împărțite în două categorii, respectiv investiții
eligibile în conformitate cu prevederile ghidului POIM și investiții neeligibile și care
vor fi suportate de către CJ Galați.

Tabel 9-2: Lista de investiții prioritare
Descriere măsură

Investitii finantate prin
POIM (Grupa 1) - euro
Cost eligibil
POIM

Cost neeligibil
POIM

Investiții
finanțate de
operator,
(Grupa 2) euro

An
implementare

Colectare și transport deșeuri în amestec
Recipieți colectare

1.677.436

Autocompactoare

122.371

2021/existent

1.546.060

2021/existent

Colectare și transport deșeuri reciclabile

Recipieți colectare

Autocompactoare

2.483.348

2.644.140

335.049

2021/2019/
existent
Galați
(parțial)

309.641

2021/2019/
existent
Galați
(parțial)

Colectare și transport deșeuri voluminoase
Recipieți colectare

45.093
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9.2

Descriere măsură

Investitii finantate prin
POIM (Grupa 1) - euro
Cost eligibil
POIM

Cost neeligibil
POIM

Echipamente transport

Investiții
finanțate de
operator,
(Grupa 2) euro

An
implementare

394.000

2021

435.400

2021

Colectare și transport deșeuri menajere periculoase
Mașini specializate

Centre stocare temporară deșeuri voluminoase și menajere periculoase
Centre stocară temporară
(sumele se regasesc la ST
Tg. Bujor si Tecuci)

2021/
existent
(Galați)

Stații de transfer
Galați

1.477.376

2023

Tecuci

1.443.797

2021

Tg. Bujor

1.528.559

2021

Stații sortare
Galați

existentă

Tecuci

existentă
(2019)

Valea Mărului

1.707.365

2021

Stații de compostare
Galați

existentă

Tg. Bujor

existenta
(2021)

Tecuci

2.165.695

2021

Tratare deșeuri în amestec și biodeșeuri
Instalație TMB cu digestie
anaerobă

32.880.810

500.000

2023

Depozitare
Existent.
Pana in anul
2023

Depozit Valea Mărului

13.300.836

2021

Inchidere
depozit
neconform Tecuci

3.869.928

Proiectare

2.363.613

2022

Supervizare

1.648.133

2023

Asistență
tehnică
–
pregătire și management

3.365.516

2023
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Depozit Tirighina

Descriere măsură

Investitii finantate prin
POIM (Grupa 1) - euro
Cost eligibil
POIM

Cost neeligibil
POIM

Investiții
finanțate de
operator,
(Grupa 2) euro

An
implementare

proiect, inclusiv taxe si
contribuții legale
Publicitate
Diverse și neprevăzute

PLAN DE
PLANULUI

ACTIUNE

2023

2.373.466

2023

PENTRU

IMPLEMENTAREA

MASTER

Planul de acțiune pentru MASTER PLANUL SMID este prezentat în tabelul următor:
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Activitate

Tabel 102-10-1: Plan de acțiune
Stadiu actual

Măsuri propuse

Respnsabil

CJ

Termen de
finalizare

- nu este cazul

Perioada de pregatire a proiectului POIM (2017-martie 2019)
- nu este cazul

CJ

Constituire ADI

- nu este cazul

A fost înființată Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară
ADI ECOSERV
- nu este cazul

Înființare UIP

A fost înființată Unitatea de
Implementare a Proiectului
în cadrul CJ Galați

AT CS 1, CJ

UAT-uri, ADI, CJ

UAT-uri, ADI, CJ

UAT-uri, ADI, CJ

25 Mai

Documentul de Poziție este
în curs de elaborare

30 noiembrie 2018

30 ianuarie 2019

30 decembrie 2018

UAT-uri, ADI, CJ

Aprobarea și semnarea
Documentului de Poziție

Elaborarea
primei
versiuni
a
Documentului de Poziţie
Revizuirea Documentului de Poziție
conform observațiilor primite
Finalizarea Documentului de Poziție
Aprobarea Documentului de Poziție prin
emiterea de HCL de catre fiecare
membru a ADIS
Semnarea Documentului de Poziție de
către fiecare membru a ADI

18 Iunie 2018
30 noiembrie 2018

Finalizat

Stabilirea duratei
contractelor de
salubrizare existente

Semnarea unor acte adiționale la
contractele de salubrizare existente, în
scopul de a include o clauză de încetare
a contractului la data atribuirii de către
ADI ECOSERV a noului contract de
delegare în cadrul proiectului SMID,
atât în cazul UAT-urilor care au
contracte care vor înceta după anul
2020 (Tecuci), cât și în cazul UAT-urilor
a căror durată va expira în curând (Tg.
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Măsuri propuse

Decembrie 2018/
Martie 2019

CE

AT CS 1, CJ

Respnsabil

Iunie 2019

CJ Galați

Stadiu actual

Înaintarea AF (inclusiv SF, CBA, Raport
Instituțional, EIA, etc.) către AM POIM

Aprilie 2019

AT CS 1

Activitate

Aprobarea AF pentru proiect

Decembrie 2018

CJ Galați

Termen de
finalizare

Aplicația
de
Finanțare
împreună
cu
toate
documentele suport sunt în
curs de finalizare

Derularea procedurii
contractului.

Iulie 2019

CJ Galați

Bujor,
Băneasa,
Cerțești,
Corni,
Priponești, Rediu, Suhurlui, Umbrărești,
Vânători)
Aplicatia de finantare

- Documentația de Atribuire
a fost elaborată, în prezent
fiind în derulare procedura
de atribuire a contractului

Februarie 2019

atribuirea

Elaborarea documentației
și atribuirea contractului
de lucrari CL 1 Valea
Mărului
-

Elaborarea DA în conformitate cu
prevedrile
legale
și
necesitățile
beneficiarului;
Derularea procedurii și atribuirea
contractului.

și

Elaborarea documentației
și atribuirea contractului
de lucrari CL 2 Închidere
depozit Tecuci
-

CJ Galați

AT CS 1

Iunie 2019

Iulie 2018

Elaborarea DA în conformitate cu
prevedrile
legale
și
necesitățile
beneficiarului;
Derularea procedurii și atribuirea
contractului.

Elaborarea documentației
și atribuirea contractului
de lucrari CL 3 drumuri
acces TMB si Depozit
Valea Marului

atribuirea

conformitate cu
și
necesitățile

și

CJ Galați

- Documentația de Atribuire
este în curs de revizuire

Derularea procedurii
contractului.

Aprilie 2019

Elaborarea DA în
prevedrile
legale
beneficiarului;

Elaborarea documentației
și atribuirea contractului
de servicii pentru
asistență tehnică pentru
managementul
proiectului și
supervizarea lucrărilor de
construcții
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Activitate
Elaborarea documentației
și atribuirea contractului
de furnizare CF 1 echipamente colectare și
transport deșeuri
Elaborarea documentației
pentru atribuirea
contractului PEO Proiectare-Executie
Operare instalații:
TMB+ST Galați, ST și SC
Tecuci, ST și SC Tg.
Bujor

Stadiu actual

Măsuri propuse

Respnsabil

AT CS 1

Termen de
finalizare

Octombrie 2019

AT CS 1

-

Iulie 2020

AT CS 1

Elaborarea DA în conformitate cu
prevedrile
legale
și
necesitățile
beneficiarului;
Derularea procedurii și atribuirea
contractului.

Iulie 2019

-

conformitate cu
și
necesitățile

Elaborarea DA în
prevedrile
legale
beneficiarului;

ATMP, CJ, ADI

ATMP, CJ, ADI

Iunie 2020

Decembrie 2020

Ianuarie 2020

atribuirea

-

Derularea procedurii
contractului.

și

-

Stabilirea celei mai optime soluții cu
privire la modalitatea de atribuire a
contractului de delegare, pe baza
rezultatelor analizei efectuate în cadrul
Studiului de Oportunitate;
Elaborarea DA în conformitate cu soluția
adoptată și cu prevederile legale;
Derularea procedurii și atribuirea
contractului.

AT distinctă pe
perioada derulării
procedurii, CJ, ADI

-

Stabilirea celei mai optime soluții cu
privire la modalitatea de atribuire a
contractului de delegare, pe baza

Perioada de implementare a proiectului (2019-2023)
Derularea procedurii de
atribuire a contractului
PEO
Elaborarea documentației
și atribuirea contractului
de delegare a gestiunii
serviciului de colectare și
transport a deșeurilor
municipale si de operare
a statiilor de transfer si
compostare de la Tecuci
si Tg. Bujor
Elaborarea documentației
și atribuirea contractului
de delegare a gestiunii
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Activitate
serviciului de operare a
depozitului conform și a
Stației de Sortare Valea
Mărului

Realizarea campaniei de
informare
și
conștientizare
a
populației
Întărirea
capacității
instituționale a ADI

Perioada de operare

și

contract
transport

Delegare
contract
operare instalații Valea
Mărului
Delegare
colectare
deșeuri

rezultatelor analizei efectuate în cadrul
Studiului de Oportunitate;
Elaborarea DA în conformitate cu soluția
adoptată și cu prevederile legale;
Derularea procedurii și atribuirea
contractului.

pe toată perioada
de implementare a
proiectului

Octombrie 2019
Decembrie 2020

ADI, CJ

ATMP, CJ, ADI

Respnsabil

-

Realizarea campaniilor de informare și
conștientizare a populației cu privire la
importanța
colectării
selective
a
deșeurilor, pe baza Strategiei de
informare și conștientizare a publicului.

Permanent

ADI

Măsuri propuse

-

Întărirea capacității instituționale a ADI
prin intermediul sesiunilor de instructaj
desfășurate în cadrul contractului de
ATMP și prin participarea la alte
workshop - uri / conferințe organizate
la nivel național / regional / județean.

Decembrie 2018

Operator
Mărului

Stadiu actual

-

Angajarea
de personal
suplimentar pentru
a
asigura
capacitatea necesară de a monitoriza
contractele de delegare.

Începând cu:
Ianuarie 2021

Termen de
finalizare

-

Operare Depozit conform și Stație e
Sortare Valea Mărului

Începând cu:
Ianuarie 2021

Operator C&T &
ST și SC Tecuci, ST
și SC Tg. Bujor

Valea

-

Colectare
și
Transport
deșeuri
municipale, jud. Galați & ST și SC
Tecuci, ST și SC Tg. Bujor
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Activitate
Contract PEO instalații

-

Stadiu actual

Măsuri propuse
Operare instalații: TMB+ST Galați
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Termen de
finalizare

Începând cu:
Ianuarie 2023

Respnsabil

Operator Instalații
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ANEXA 2 la HCL 71 / 27.02.2019

Lista de investiții prioritare pentru sectorul deșeuri la nivelul judeţului
Galați în perioada 2019 – 2047

Investiții prioritare necesare a se realiza pe
termen scurt
Investiții
Finanțare POIM,
Finanțare operator
(Grupa 1.1)
salubrizare, (Grupa
1.1)
Colectare și transport deșeuri în amestec
Recipienți colectare
Autocompactoare

X (rural, Tg. Bujor și
Berești)

Colectare și transport deșeuri reciclabile
Recipienți colectare
Autocompactoare

X (rural, Tg. Bujor,
Berești, Galați
suplimentare)
X (rural, Tg. Bujor,
Berești, Galați
suplimentare)

Investiții
necesare a se
realiza pe
termen lung

An
implementare

2021
X (rural, Tg. Bujor și
Berești)

2021

X (Tecuci)

2021/2019

X (Tecuci)

2021/2019

Colectare și transport biodeșeuri
Recipienți colectare
Autocompactoare

Colectare și transport deșeuri voluminoase

X
X

2027
2027

Recipienți colectare
Echipamente
transport

X (întreg județul)
X (întreg județul)

Mașini specializate

X (întreg județul)

2021

X (Tecuci)

2021

2021
2021

Colectare și transport deșeuri menajere periculoase

Centre stocare temporară deșeuri voluminoase și menajere periculoase
Centre stocare
temporară

Stații de transfer
Galați
Tecuci
Tg. Bujor

Stații sortare

X (rural, Tg. Bujor și
Berești)
X
X
X

2023
2021
2021

Galați
Tecuci
Valea Mărului

X

2027
2019
2021

Galați
Tecuci și Tg. Bujor

X

existentă
2021

Instalație TMB cu
digestie anaerobă

X

2023

Depozit Valea
Mărului
Închidere depozit
neconform Tecuci

X

2021

X

2021

Stații de compostare

X (extindere)
X

Tratare deșeuri reziduale și biodeșeuri
Depozitare

Președinte de ședință,

