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1.

INTRODUCERE

Planul de Gestiune a Deşeurilor al Judeţului Caraş-Severin (PJGD) este un document de
planificare elaborat în scopul de a asigura cadrul pentru crearea unui sistem integrat de
gestionare a deşeurilor la nivelul judeţului, care să asigure îndeplinirea obiectivelor şi ţintelor
legislative şi a celor prevăzute în planurile de nivel superior (naţional şi regional).
Având în vedere prevederile Legii nr. 27/2007 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, responsabilitatea elaborării planurilor judeţene de
gestionare a deşeurilor revine consiliilor judeţene, în colaborare cu agenţia judeţeană pentru
protecţia mediului, sub coordonarea agenţiei regionale pentru protecţia mediului.
Planul de Gestiune a Deşeurilor al Judeţului Caraş-Severin a fost elaborat pe baza principiilor şi
obiectivelor stabilite prin Strategia Naţională şi Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor
aprobate prin HG nr. 1470/2004, prin Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor Regiunea 5
Vest, aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Ministrului Integrării
Europene nr. 1364/2006, respectiv nr. 1499/2006. La elaborarea PJGD s-a avut în vedere
„Metodologia pentru elaborarea planurilor regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor”,
aprobată prin Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 951/2007.
Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor Caraş-Severin satisface cerinţele unui sistem integrat
de management al deşeurilor în România şi Uniunea Europeană. Planul urmează îndeaproape
cerinţele impuse prin Acquis-ul privind protecţia mediului înconjurător, care cuprinde o serie de
directive ce servesc drept bază pentru managementul deşeurilor în întreaga Uniune Europeană.
La elaborarea PJGD a fost avută în vedere legislaţia naţională în vigoare din domeniul
gestionării deşeurilor, precum şi legislaţia conexă. Anexa 1 conţine o trecere în revistă a
legislaţiei specifice europene şi a legislaţiei naţionale transpuse.

Scopul PJGD
PJGD este un instrument de planificare pe baza căruia se poate obţine asistenţă financiară şi
suport din partea UE. Prin PJGD se asigură atingerea ţintelor naţionale şi regionale şi se
identifică soluţiile durabile adaptate la condiţiile specifice judeţului.
PJGD constituie un instrument în proiectarea fluxului de deşeuri prin:
- o viziune globală asupra etapelor din gestiunea deşeurilor, identificând lipsurile şi
punctele slabe ale sistemului care urmează a fi rezolvate prin planificare integrată;
- identificarea soluţiilor durabile din punct de vedere economic şi ecologic, adaptate la
condiţiile judeţene specifice.

Categorii de deşeuri care fac obiectul PJGD
Conform „Metodologiei pentru elaborarea planurilor regionale şi judeţene de gestionare a
deşeurilor”, aprobată prin Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 951/2007,
deşeurile care fac obiectul PJGD sunt deşeurile municipale nepericuloase şi periculoase
(deşeurile menajere şi asimilabile din comerţ, industrie şi instituţii), la care se adaugă alte fluxuri
speciale de deşeuri: deşeurile de ambalaje, deşeurile din construcţii şi demolări, nămoluri de la
epurarea apelor uzate orăşeneşti, vehicule scoase din uz şi deşeuri de echipamente electrice şi
electronice.
În tabelul de mai jos sunt prezentate tipurile de deşeuri, împreună cu codurile conform Listei
europene a deşeurilor, şi HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea
listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.
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Cod deşeuri

Tip de deşeu

(Lista europeană a
deşeurilor; HG 856/2002)

Deşeuri periculoase şi nepericuloase municipale (deşeuri
menajere şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii) inclusiv
fracţiile colectate separat:
− fracţii colectate separat (cu exceptia 15 01)
− deşeuri din grădini şi parcuri (incluzând deşeuri din cimitire)
− alte deşeuri municipale (deşeuri municipale amestecate,
deşeuri din pieţe, deşeuri stradale, deşeuri voluminoase etc.)
Deşeuri de ambalaje (inclusiv deşeurile de ambalaje municipale
colectate separat)

20
20 01
20 02
20 03
15 01
17 01; 17 02; 17 04

Deşeuri din construcţii şi demolări
Nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti

19 08 05

Vehicule scoase din uz

16 01 06

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice

20 01 21*; 20 01 23*;
20 01 35*;20 01 36

Nu sunt incluse în Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor:
- deşeuri medicale periculoase şi deşeuri industriale;
- deşeuri rezultate din procese termice;
- deşeurile radioactive;
- deşeurile miniere;
- deşeurile de animale şi rezultate din prelucrarea acestora;
- emisii în aer şi apă;
- deşeuri explozive.

Orizontul de timp pentru PJGD

PJGD include perioada 2006 - 2013, orizontul pentru planificare utilizat curent în România.
Totuşi, planul va trebui revizuit conform cerinţelor legale în vigoare, periodic, la intervale de
maxim 5 ani, pentru a permite ajustarea datorată noului context economic, precum şi
încorporarea modificărilor din legislaţia naţională şi comunitară.
În intervalul propus până la revizuire, în judeţ se vor implementa proiecte pilot care vor oferi
informaţii detaliate în ceea ce priveşte fezabilitatea tehnologiilor propuse. Proiectele pilot pot
indica opţiunile tehnologice care se vor dovedi adecvate particularităţilor judeţului CaraşSeverin.

Structura Planului Judeţean de Gestiune a Deşeurilor

Planul de Gestiune a Deşeurilor al judeţului Caraş-Severin este structurat în mai multe secţiuni
care cuprind:
- Situaţia actuală: prezintă informaţii asupra situaţiei existente privind gestiunea deşeurilor
în judeţul Caraş-Severin.
-

Obiective şi ţinte privind managementul integrat al deşeurilor: fixează ţinte în
concordanţă cu obiectivele regionale, naţionale şi ale UE.

-

Prognoza producerii, colectării, tratării, eliminării, reciclării şi minimizării deşeurilor.

-

Evaluarea alternativelor tehnice posibile: analizează diferitele variante care pot fi luate în
considerare pentru colectarea, reciclarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor.

Pag. 5

Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor – Caraş-Severin 2006 - 2013

-

Analiza comparativă: contribuie la alegerea celui mai adecvat scenariu de management
al deşeurilor.

-

Măsurile de implementare ale PJGD: măsurile de implementare includ o listă de acţiuni
şi o planificare a acestora, referitoare la:
• reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile şi de ambalaje din deşeurile solide
municipale generate şi eliminate;
• investiţii (echipamente, utilităţi);
• măsuri de instruire şi pregătire;
• măsuri pentru informarea, sensibilizarea, conştientizarea şi continua participare a
publicului;
• măsuri financiare, stimulente şi instrumente, măsuri legale.

-

Planuri pentru alte fluxuri de deşeuri:
• deşeuri menajere periculoase;
• vehicule scoase din uz;
• deşeuri de echipamente electrice şi electronice şi deşeuri voluminoase;
• nămoluri din staţiile municipale de epurare;
• deşeuri rezultate din construcţii şi demolări;
• deşeuri din construcţii şi demolări.

-

Monitorizarea sistemului include:
• evaluarea îndeplinirii ţintelor;
• informarea publicului cu privire la stadiul indicatorilor monitorizaţi.

Evaluarea strategică de mediu
Elaborarea şi avizarea planurilor de gestionare a deşeurilor, inclusiv a planurilor judeţene, se
face cu respectarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe (art.
84 din OUG nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001,
modificată şi completată prin OUG 61/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
27/2007 privind deşeurile).
În acest context, Consiliul Judeţean Caraş-Severin a depus în data de 22.01.2008 la ARPM
Timişoara notificarea şi prima versiune a PJGD Caraş-Severin pentru încadrarea în procedura
SEA în vederea obţinerii avizului de mediu în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern
1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi
programe. În acest scop au fost publicate două anunţuri în presa locală (la interval de 3 zile) şi
pe site-ul www.cjcs.ro finalizarea primei versiuni a PJGD Caraş-Severin. Draftul documentului
respectiv a fost pus la dispoziţia publicului interesat, el putând fi consultat la sediile APM şi
Consiliului Judeţean şi pe site-ul menţionat anterior.
Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Caraş-Severin 2006-2013 a fost elaborat în
conformitate cu prevederile Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor Regiunea 5 Vest,
aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Ministrului Integrării Europene
nr. 1364/14.12.2006, respectiv nr.1499/21.12.2006, respectând obiectivele şi ţintele acestuia.
Întrucât Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor Regiunea 5 Vest a fost supus evaluării de
mediu, s-a considerat că rezultatele acestuia pot fi avute în vedere şi în cazul Planului Judeţean
de Gestionare a Deşeurilor Caraş-Severin 2006-2013, în conformitate cu prevederile art. 4 din
H.G. nr. 1076/2004.
Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor a fost elaborat într-o manieră participativă. Încă de la
începutul elaborarii PJGD au fost organizate Comitetul de Coordonare şi Grupul de Lucru, din
care fac parte reprezentanţi ai autorităţilor, instituţiilor şi organismelor implicate în luarea
deciziilor privind gestiunea deşeurilor. La finalizarea părţilor esenţiale ale PJGD, Consiliul
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Judeţean a transmis, pe etape, Comitetului de Coordonare spre analiză şi consultare draft-ul
capitolelor elaborate din PJGD. În cadrul grupului de lucru s-au stabilit datele care vor fi utilizate
şi au fost propuse modificări şi completări pentru fiecare capitol. Modificările şi completările
propuse au fost avute în vedere în varianta finală a PJGD.
În data de 21.02.2008 a avut loc prezentarea PJGD în cadrul etapei de încadrare, din
procedura de reglementare conform H.G. nr.1076/2004. Decizia de adoptare a planului fãrã
aviz de mediu a fost adusă la cunoştinţa publicului în presa locală în data de 23.02.2008. În
data de 04.03.2008 a fost emisă de către Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului
Timişoara decizia finală în acest sens.
În Anexa 2 sunt prezentaţi componenţii comitetului de coordonare şi ai grupului de lucru. În
Anexa 3 sunt prezentate minutele întâlnirilor comitetului de coordonare şi ale grupului de lucru,
iar în Anexa 4 sunt prezentate listele participanţilor.
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2.

SITUAŢIA EXISTENTĂ

2.1.

DATE GENERALE

2.1.1. PREZENTAREA GENERALĂ A JUDEŢULUI DIN PUNCT DE VEDERE

GEOGRAFIC
Poziţia geografică : Situat în partea de sud-vest a României, judeţul Caraş-Severin, se
încadrează între următoarele coordonate: 21°21’16″ - 22°42’41″ longitudine estică, 44°35’12″ 45°38’30″ latitudine nordică.
Judeţul Caraş-Severin se învecinează la nord-vest cu judeţul Timiş, la nord-est cu judeţul
Hunedoara, la est cu judeţul Gorj, la sud-est cu judeţul Mehedinţi, în partea de vest cu Serbia pe
o lungime de 70 km, iar în partea de sud-vest cu fluviul Dunărea, pe o lungime de 64 Km.
Tabel 2.1.1.1.: Suprafaţa judeţului:
Suprafaţa totală

km2
8 519,76
3 497,79

%
100%
41,06%

4 386,38

51,48%

•

suprafaţa agricolă

•

păduri şi alte terenuri cu vegetaţie
forestieră

•

ape şi bălţi

101,69

1,19%

•

alte suprafeţe

533,9

6,26%

Relieful: Relieful judeţului Caraş-Severin se caracterizează printr-o mare varietate de forme:
munţi – 65,4 % ; depresiuni – 16,5 % ; dealuri – 10,8 % şi câmpii – 7,3 %. Munţii sunt reprezentaţi
de Munţii Banatului, ce aparţin Carpaţilor Occidentali, şi de Munţii Ţarcu – Godeanu şi Cernei din
cadrul Carpaţilor Meridionali. În culoarul Timiş – Cerna, cu ramificaţie pe Valea Bistrei, care
marchează limita dintre Carpaţii Meridionali şi cei Occidentali, râurile Timiş, Cerna, Belareca,
Mehadica şi Bistra au creat un sistem de terase bine dezvoltate, ce au devenit intens populate.
Altitudinile cresc de la vest spre est, masivul Ţarcu – Godeanu cuprinzând înălţimi în intervalul
1600 – 2200 metri, în timp ce grupul Semenic, Aninei, Almăj, Dognecea, Locvei au înălţimi variind
între 600 şi 1400 m.
Aspectul reliefului este influenţat de tectonica şi structura de rezistenţă la eroziune a diverselor
tipuri de roci şi de existenţa suprafeţelor de eroziune. Cea mai importantă particularitate
geomorfologică a Munţilor Banatului o constituie prezenţa reliefului carstic – masa de calcar
jurasic şi cretacic având o largă dezvoltare de-a lungul unei fâşii ce se întinde din Reşiţa –
reşedinţa judeţului, până la Dunăre.
Munţii Banatului, care se înscriu aproape în întregime în limitele judeţului, apar delimitaţi de zone
joase, care le dau aspectul unui bloc montan unitar, cu altitudini medii între 600 şi 800 metri. Între
acestea o zonă aparte o constituie Depresiunea Almăjului, depresiune intramontană, străjuită din
toate părţile de culmi nu prea înalte şi traversată longitudinal de râul Nera.
Spre vest, zona muntoasă este flancată de un relief deluros unde pot fi delimitate dealurile
Oraviţei, Doclinului şi Sacoş-Zăgujeni.
Treapta cea mai joasă de relief o formează câmpia, care ocupă o suprafaţă restrânsă din cadrul
Câmpiei Timişului, având următoarele subunităţi : Câmpia Sipetului – între râurile Pogăniş şi
Bârzava, Câmpia Moraviţei la sud de râul Bârzava, şi Câmpia Caraşului, drenată de râul cu
acelaşi nume.
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Clima: Clima judeţului este continental – moderată, încadrându-se subtipului bănăţean, cu
nuanţe submediteraneene. Temperatura medie multianuală este cuprinsă între 10 şi 11 grade
C, în zonele de câmpie, Dealurile Vestice şi Munţii Dognecei, între 9 şi 4 grade C în Munţii
Poiana Ruscă şi Semenic, iar în Munţii Ţarcu şi Godeanu temperaturi de 0 grade C.
Precipitaţiile medii anuale cresc de la 700 – 800 mm/mp în zonele coborâte, înregistrând până
la 1400 mm/mp în munţii Ţarcu şi Godeanu. Vântul dominant este cel din vest şi nord-vest,
dispoziţia reliefului muntos provocând modificări locale ale circulaţiei atmosferice.
Geologie: Aproape tot teritoriul judeţului Caraş-Severin aparţine ca structură geologică
orogenului Carpaţilor Meridionali, care este constituit din două unităţi geotectonice principale:
Autohtonul Danubian şi Cristalinul Getic care suportă cuverturi sedimentare.
Autohtonul Danubian se întâlneşte în partea sudică şi sud-estică a judeţului, reprezentând unul
dintre nucleele vechi ale cristalinului carpatic. El suportă către partea superioară trei zone
principale de sedimentare: zona Drencova, zona Svinecea-Sviniţa şi zona Presacina.
Cristalinul Getic se întâlneşte în zona nordică, centrală şi nord-estică a judeţului, fiind constituit
din două serii cristaline: seria mezocatazonală de Semenic şi seria epizonală de Locva-Poiana
Ruscă.
Zona Reşiţa - Moldova Nouă, orientată NNE-SSV, este constituită în special din calcare jurasice
şi cretacic inferior, iar în carbonifer şi liaşic sunt cantonate importante zăcăminte de huilă.
Magmatismul laramic, de vârstă paleocenă, este reprezentat prin banatite – întâlnite la Ocna de
Fier, Dognecea, Surduc, Oraviţa, Ciclova, Ilidia, Sasca Montană şi Moldova Nouă.
Hidrogeologie: Factorul principal care contribuie la poziţionarea nivelului freatic este relieful,
prin: altitudine, fragmentare, litologie, vârstă geologică etc.
Freaticul zonei montane
În masivele muntoase constituite din şisturi cristaline, infiltraţia apei meteorice este îngreunată
de planurile de şistuozitate. Căile de pătrundere sunt faliile, iar rocile dure reprezintă paturi
nepurtătoare de apă (acvifuge). La baza versanţilor, unde se acumulează grohotişul,
bolovănişul (roci cu permeabilitate ridicată), apa este difuzată în materialele deluviale, deci
izvoarele au o frecvenţă mare, însă debite mici.
Freaticul zonei piemontane se găseşte de regulă la adâncimi mai mari de 10 m. Orizonturile
acvifere fiind la adâncimi mari, nu vor influenţa nici solul nici râul. Vârsta formaţiunilor acvifere
este pliocenă (pannoniană), iar alimentarea cu apă este în general redusă. În zonele
piemontane ce mărginesc depresiunile tip golf (culoarele râurilor Timiş, Bistra, Cerna,
depresiunile Oraviţei, Almăjului), nivelele freatice se regăsesc la adâncimi mari: 10-20 m.
Permeabilitatea depozitelor formate din pietrişuri şi nisipuri, fragmentarea sporită, extensia
redusă, nu favorizează cantonarea unei cantităţi însemnate de apă.
Freaticul zonei de câmpie
În zona câmpiilor înalte (Câmpia Socol, Câmpia Bârzavei, Câmpia Caraşului) nivelul
piezometric general se găseşte situat la adâncimi între 5-10 m, rar peste 10 m, în funcţie de
modul de stratificare a depozitelor pleistocen – holacene.
În câmpiile joase (Câmpia Moraviţei, Câmpia aluvio-proluvială a Bârzavei), freaticul se găseşte
la un nivel ridicat. Sursa principală de alimentare este indirectă, provenind din deversarea
subterană a fluxului freatic din câmpia piemontan.
Vegetaţia: Compoziţia floristică şi răspândirea speciilor variază începând de la câmpie şi până
în golurile alpine, în care se succed următoarele zone de vegetaţie:
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Regiunea de câmpie ocupă suprafeţe restrânse între Gătaia şi Berzovia şi în golful de câmpie,
drenat de apele Caraşului şi Nerei, unde pajiştile spontane au fost înlocuite cu plante de cultură.
Suprafeţele mici de pajişti sunt alcătuite din asociaţii de Festuca sulcata, Festuca vallesiaca,
Bromus inermis, Poa bulbosa, Stipa copillata, Stipa penata. În luncile râurilor vegetează specii:
de sălcii (Salixa alba, Salix fragilis, Salix triandra), plopi (Populus alba) etc.
Regiunea de deal şi munte cuprinde:
-

zona pădurilor este bine reprezentată şi diferenţiat etajată. În compoziţia pădurilor,
proporţia diferitelor specii şi grupe de specii este: 14,6 % răşinoase (brad, molid,
pini etc.), 53,5 % fag, 15,4 % diverse specii tari (paltin, frasin, carpen etc.), 13,0%
stejari (stejar, gorun, cer, gârniţă) şi 3,5 % diverse specii moi (plopi, sălcii, tei);

-

zona alpină este formată din două etaje - subalpin şi alpin.

Etajul subalpin este cuprins între limita superioară a pădurilor (1700 – 1800 m altitudine) şi se
caracterizează prin asociaţii de graminee între care predomină pajiştile cu iarba câmpului
(Agnostis. sp.), păiuş roşu (Festuca rubra ssp. commutata), fiind incluse în As. Campanulo
abietinae-Nardo-Festucetum commutatae Boşcaiu 1971, ţepoşica (Nardus stricta) derivă din
tipul de pajişti caracteristice etajului molidişurilor (Festuca rubra ssp. commutata) şi cel al
jnepenişurilor (Festuca ovina ssp. sudetica), firuţa (Poa violacea, Poa alpina). Se mai întâlneşte
garofiţa de munte (Dianthus sp. ) şi alte specii caracteristice zonei.
Etajul alpin propriu-zis este caracterizat prin asociaţii de graminee, pajişti de iarba vântului
(Agnostis rupestris), păruşcă (Festuca supina), care apar adeseori în mozaic cu cenozele de
Juncus trifidus şi Loiseleuria procumbens sau alcătuiesc împreună cu acestea complexe pe
fondul nardetelor şi pajişti de coarnă (Carex curvula) cu aspectul unor cenoze alpine care
vegetează în condiţii oligoterme pe cele mai înalte vârfuri ale masivelor muntoase, evitând
pantele abrupte etc.
Conform estimărilor realizate şi incluse în studiile de fundamentare a parcurilor naţionale şi
naturale, rezultă că ciupercile cuprind 297 taxoni - dintre care: Sphaerotheca erodii, Urocystis
polygonati, Ranularia atropae), iar lichenii cuprind 17 taxoni.
Flora cormofitelor totalizează 1086 taxoni vegetali şi este extrem de diversificată, numărul cel
mai mare de taxoni aparţinând elementului european.
Spaţiul geografic din această parte a ţării conservă elemente străvechi, dintre care unele cu
statut de relicte glaciare, cum sunt: tisa (Taxus baccata), iedera albă (Daphne laureola),
precum şi specii endemice, rare şi foarte rare, vulnerabile şi periclitate.
Pe lângă elementul european, flora cormofitelor cuprinde şi elemente submeditareaneene şi
mediteraneene.
În zona Clisurii Dunării geomorfologia terenurilor şi poziţia extrem de favorabilă, bine protejată
de vânturile reci din nord, a favorizat ca numeroase elemente sudice şi vest asiatice să poată
ajunge aici unde, găsind condiţii favorabile de dezvoltare, s-au adaptat şi dezvoltat.
Datorită unor activităţi umane desfăşurate de-a lungul timpului, se evidenţiază astăzi
diminuarea numărului de specii ori indivizi, precum şi reducerea rezistenţei speciilor la unii
factori abiotici şi biotici dăunători. Aşa se explică şi faptul că multe specii se află într-o stare
vulnerabilă şi chiar ameninţate cu dispariţia.
Dintre speciile de plante ameninţate cu dispariţia, evidenţiem pe cele ce se află într-o situaţie
din cele mai nefavorabile: Ruscus hipoglossum (Cornişor), Fritillaria meleagris (Laleaua
pestriţă), Anntenaria dioica (Floarea Semenicului), Daphne laureola (Iedera albă), Pinus nigra
ssp. banatica (Pinul negru de Banat), Taxus baccata (Tisa) etc.
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2.1.2. RESURSE NATURALE
Resursele de apă
Judeţul Caraş-Severin dispune de o bogată reţea hidrografică (3273 km cursuri de apă), fiind
fragmentat de văile apelor curgătoare tributare râurilor Cerna, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera,
care formează principalele artere hidrografice. Timişul este cel mai important dintre râurile
bănăţene, în lungime de 87 km, el colectând ogaşe din cele mai reprezentative unităţi de relief
ale Banatului. Bârzava îşi are izvorul pe versanţii nord-vestici ai Munţilor Semenic, în cursul său
superior fiind amenajate lacurile artificiale: Văliug, Breazova şi Secu. Caraşul izvorăşte din
Munţii Aninei - prin izbucul Caraşului – şi străbate trei zone distincte ca relief şi altitudini. Nera
îşi adună apele din Masivul Semenic (de sub vârful Piatra Nerei), străbate Depresiunea
Almăjului pentru a pătrunde apoi în pitoreştile sale chei, cele mai lungi din ţară. Cerna îşi are
obârşia pe versanţii sud-vestici ai Munţilor Godeanu, pe aproape tot cursul său de 84 km
având caracterul de vale montană. În cursul său superior s-a amenajat lacul de acumulare
Valea lui Iovan, iar în amonte de Herculane, km 7, Acumularea Herculane. Dunărea formează
limita sudică a judeţului, pe o lungime de 64 km.
Lacurile naturale sunt în număr mic şi de dimensiuni reduse (Lacul Dracului în Cheile Nerei
şi Lacul Ochiul Beiului în Munţii Aninei); în schimb există numeroase lacuri artificiale de baraj:
Văliug, Gozna, Secu şi Breazova (pe Bârzava), Trei Ape (pe Timiş), Buhui şi Mărghitaş (pe
Buhui), Lacul Mare şi Lacul Mic (pe Caraş) etc.
Lacurile naturale ale judeţului Caraş-Severin sunt în număr mic şi de dimensiuni reduse. Lacul
Dracului, cu o suprafaţă de 700 mp, este cel mai mare lac carstic. Lacul Ochiul Bei are o
suprafaţă de 284 mp. Carstul banăţean mai adăposteşte lacuri carstice subterane formate prin
bararea naturală a unor galerii de peşteră, aşa cum se poate constata în peşterile Plopa şi
Buhui din Munţii Aninei. Stratul freatic al apelor subterane (utilizat în mediul rural ca apă
potabilă - fântâni) ocupă în special zonele de câmpie ale spaţiului Banat, urcând numai pe
luncile râurilor, pe cursurile lor superioare.
Există de asemenea lacuri glaciare (Baia Vulturilor în Munţii Semenic; Iezerul, Ţarcu, Pietrele
Albe în Munţii Ţarcu), lacuri de acumulare realizate în scopul alimentării cu apă sau pentru
producerea energiei (Porţile de Fier pe Dunăre, Gozna, Secu, Breazova pe râul Bârzava, Trei
Ape pe Timiş, Buhui şi Mărghitaş pe Buhui, Poiana Mărului pe Bistra, Herculane pe Cerna).
Resursele de apă subterană sunt deosebit de valoroase, atât sub aspect cantitativ cât şi
calitativ, contribuind decisiv la satisfacerea nevoilor populaţiei şi ramurilor economice. În judeţul
Caraş-Severin există însemnate rezerve de apă subterană.
Un caz particular al apelor de adâncime îl reprezintă cele legate de sistemul de falii cu caracter
panonic. Acestea sunt termale sau intens mineralizate (izvoarele de pe Valea Cernei, izvoarele
din zona Oraviţa - Ciclova).
În zonele calcaroase predomină apele de infiltraţie şi cursurile subterane. Un exemplu
concludent îl reprezintă apele subterane cantonate în calcarele mezozoice din banda Reşiţa –
Moldova Nouă şi Munţii Cernei, ce provin din apa meteorică care circulă prin reţeaua fisurocarstică, reapărând la zi la nivele inferioare sub formă de izbucuri.
Din cele 34 de sisteme de alimentare cu apă existente, 25 preiau apă din surse de suprafaţă şi
10 din surse subterane (o localitate are sursă mixtă).
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Tabel 2.1.2.1.: Resursele naturale ale subsolului:
NR.
CRT.
A.
1
2
3
4
5
6
B.
7
8
9
10
11
12
13
C.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

RESURSA

UM

CĂRBUNI
Huilă de cocs
Huilă energetică
Cărbune brun
Lignit
Şist bituminos
Şist cărbunos
MINEREURI
Minereu de Fe
Minereuri polimetalice
Minereu de Fe - Mn
Minereu de Cu
Minereu de Cu sărac (banatită)
Minereuri auro-argentifere
Minereuri de Mo
ROCI UTILE
Pegmatit cu mică
Rocă cu talc
Rocă de azbest
Feldspat
Cuarţ
Andezit de construcţie
Granit ornamental
Granit pentru construcţii
Granodiorit
Cuarţit
Marmură
Calcar ornamental
Calcar industrial şi de construcţii
Marnă
Argilă comună
Argilă refractată
Nisip ind., siderurgic şi metalurgic
Nisip pentru materiale de construcţii
Nisip şi pietriş
Gnais

REZERVE SIGURE
01.01.1994

mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone

13.365
35.976
25.863
6.000
728.352
33.000

mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone

13.751
1.439
4.649
89.225
228.757
1.455
746

mii mc
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii mc
mii tone
mii tone
mii tone
mii mc
mii mc
mii tone
mii mc
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii mc
mii tone

2
1.189
35
2.209
503
20.678
62
59.360
32.176
1.489
3.554
1.669
123.297
202.500
11.572
3.261
12.854
3.066
12.186
3.846

Roci utile şi ornamentale din judeţul Caraş-Severin
Judeţul Caraş-Severin se caracterizează printr-o mare diversitate de resurse minerale, inclusiv
zăcăminte importante de roci utile şi ornamentale. Printre acestea, cele mai semnificative sunt:

Pag. 12

Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor – Caraş-Severin 2006 - 2013

Andezite – roci magmatice, cu culori vii, variind de la cenuşiu până la nuanţe de negru, utilizate
ca piatră spartă sau ca rocă ornamentală pentru placări interioare şi exterioare. Rezervele
estimate sunt mari în zona de NE a judeţului.
Calcare – ocupă cea mai mare suprafaţă din judeţ, fiind utilizate ca material de construcţii, iar
cele din zona Ruschiţa şi Ocna de Fier pentru placări ornamentale, fiind omologate ca marmură.
Granite – roci magmatice cu răspândire mare în judeţ. Granitele din judeţul nostru sunt de
culoare alb-cenuşie, roşii şi cenuşiu pigmentat. Granitele pot fi folosite pentru plăci
ornamentale, piatră spartă pentru drumuri, căi ferate şi în construcţii.
Serpentinite – sunt roci metamorfice de culoare verde închis – oliv şi sunt folosite pentru
executarea unor obiecte de artă, precum şi pentru lucrări decorative, placaje interioare şi
exterioare. Rezervele sunt lenticulare, dispersate în judeţ.

2.1.3. INFRASTRUCTURA
Infrastructura de transport
Tabel 2.1.3.1.: Lungimea căilor de comunicaţii pentru fiecare tip:
Lungime căi de comunicaţie
Total linii de cale ferată în exploatare
Din care: electrificate
Total drumuri publice
Din care : Drumuri naţionale
Drumuri judeţene
Drumuri comunale

km
344
152
1944
560
883
501

Reţeaua de drumuri

Lungimea totală a drumurilor publice din judeţul Caraş-Severin este de 1944 km, din care 560
km sunt drumuri naţionale.
Din totalul drumurilor publice doar 38% sunt modernizate, procent care depăşeşte media pe
ţară (26%). O mare parte a acestor drumuri se află în stare improprie, fiind necesare lucrări
urgente de reabilitare.
Densitatea drumurilor publice din judeţ este 22,8 km/100 km2, mult sub media pe ţară - 33,1
km/100 km2.

1944

560

519

Modernizate

Modernizate

Tabel 2.1.3.2.: Situaţia drumurilor publice în judeţul Caraş-Severin în anul 2005:
Densitatea
drumurilor
Total
Drumuri judeţene şi
Drumuri naţionale, km
publice
km
comunale, km
(km/100
km2)
cu
cu
îmbrăcăminţi
îmbrăcăminţi
Total
Total
uşoare de
uşoare de
asfalt
asfalt
38

1384
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Reţeaua de căi ferate

Judeţul Caraş-Severin are o reţea de căi ferate de 344 km, reprezentând 19% din totalul la nivel
de regiune. Liniile electrificate, având lungimea de 152 km, reprezintă doar 44,2%. Densitatea
căilor ferate pe judeţ este de 40,4 km/1000 km2, faţă de 59,4 km/1000 km2, cât este media pe
ţară (breviar statistic an 2006-pag.69).
Gradul de utilizare a transportului pe calea ferată este redus datorită stării necorespunzătoare a
materialului rulant şi a căii de rulare.

Transportul aerian
Judeţul Caraş-Severin dispune de un aeroport în municipiul Caransebeş, dar care nu este
utilizat în prezent în traficul aerian.

Transportul naval
Singurul curs de apă navigabil din judeţul Caraş-Severin este Dunărea, care face legătura între
vestul Europei şi Marea Neagră. Deşi pe Dunăre transportul naval este bine dezvoltat, judeţul
Caraş-Severin beneficiază în foarte mică măsură de această oportunitate din cauza legăturilor
rutiere şi feroviare improprii ale singurului port aflat pe teritoriul lui, Moldova Nouă.

2.1.4. ZONE PROTEJATE

În judeţul Caraş-Severin există 62 arii naturale protejate, ocupând suprafaţa totală de
180.020,5 ha, din care :
• 4 parcuri naţionale, ocupând o suprafaţă de 101 018 ha pe teritoriul judeţului nostru:
(Semenic–Cheile Caraşului şi Cheile Nerei-Beuşniţa, Domogled-Valea Cernei, Retezat).
Parcurile Semenic – Cheile Caraşului şi Cheile Nerei – Beuşniţa se găsesc integral în
judeţul Caraş Severin, Domogled -Valea Cernei mai are suprafeţe în judeţele Mehedinţi
şi Gorj, iar Retezatul are suprafeţe şi în judeţul Hunedoara;
• 1 parc natural (Porţile de Fier, cu o suprafaţă totală de 115 655 ha, din care în CaraşSeverin 74 774 ha, iar restul în judeţul Mehedinţi);
• 27 rezervaţii naturale în interiorul parcurilor naţionale şi a parcului natural, în suprafaţă
de 30 925,9 ha ;
• 1 rezervaţie ştiinţifică în Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului, în suprafaţă de
1,10 ha;
• 3 arii de protecţie specială avifaunistică în parcul natural, în suprafaţă de 2149 ha;
• 19 rezervaţii naturale în afara parcurilor naţionale şi a parcului natural, în suprafaţă de
876,9 ha;
• 7 rezervaţii naturale atribuite în custodie, în suprafaţă de 3351,6 ha.
Ariile protejate din cadrul judeţului Caraş-Severin cuprind zone naturale delimitate geografic şi
topografic, destinate realizării unor obiective specifice privind conservarea diversităţii biologice,
a elementelor şi fenomenelor peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de altă
natură, prin instituirea unui regim special de ocrotire, conservare şi utilizare durabilă.
În anul 2007, prin Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 776 / 2007 au fost
declarate 9 situri de importanţă comunitară (SCI), însumând o suprafaţă de 253 376,93 ha. Prin
Hotărârea de Guvern nr. 1284 / 2007 au fost declarate 6 arii de protecţie specială avifaunistică,
ocupând o suprafaţă totală de 224 216 ha.
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2.1.5. AŞEZĂRI UMANE
Judeţul Caraş-Severin avea în anul 2005 o populaţie stabilă de 331 876 locuitori. Densitatea
populaţiei este de 38,95 locuitori/km2, situată mult sub media pe ţară (90,2 locuitori/km2 ) sau
pe regiune (60,3 locuitori/km2).
Tabelul 2.1.5.1.: Organizarea administrativ
administrativă a teritoriului în 2005:
Densitate
Nr.
Nr. oraşe şi
Nr.
Suprafaţa
populaţie
municipii
municipii
totală km2 locuitori
2
loc/km
8520
331876
38
8,95
8
2

Nr.
comune

Nr. sate

69

287

Judeţul Caraş-Severin cuprinde, conform datelor statistice pe anul 2005, un număr de 77
unităţi administrativ-teritoriale, din care 2 municipii, 6 oraşe, 69 comune.

fig. 2.1.5.1: Suprafeţele
ele unităţ
unităţilor administrativ teritoriale ale judeţului
ului Caraş-Severin
Tabel 2.1.5.2.: Aşezările
rile umane:
Tip aşezări
Mediu rural
- < 500 locuitori
- 500 – 1.500 locuitori
- 1.500 – 5.000 locuitori
- > 5.000 locuitori
Total mediu rural
Mediu urban
- < 20.000 locuitori
- 20.000 – 100.000 locuitori

Număr aşezări

Număr locuitori

1
19
49
0
69

90
21 503
122 724
0
144 317

6
2

72 244
115 315
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- 100.000 – 300.000 locuitori
- > 300.000 locuitori
Total mediu urban

0
0
8

0
0
187 559

TOTAL JUDEŢ

77

331 876

Sursa: Statistici judeţene, www.carasseverin.insse.ro, 1 iulie 2005
Ponderea populaţiei urbane, conform datelor demografice privind populaţia
ia la 1 iulie 2005, este
de 56,5%,
Tabel 2.1.15.3.: Populaţia
ia în mediu urban (2005):
Denumire oraş/municipiu
Număr
Num locuitori
Reşiţa
86 275
Caransebeş
29 040
Anina
9 238
Băile Herculane
6 274
Bocşa
17 230
Moldova Nouă
14 020
Oraviţa
13 385
Oţelu Roşu
12 097
Sursa: Statistici judeţene,
ene, www.carasseverin.insse.ro, 1 iulie 2005

fig. 2.1.5.2: Repartiţia populaţiei în teritoriu
Judeţul Caraş-Severin este unul dintre cele mai pu
puţin populate judeţe din ţară.
ţ ă. În ultimii 10 ani
populaţia judeţului a scăzut cu cca. 36 mii locuitori, ceea ce reprezintă o scădere de cca. 10%.
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Factorii care au determinat scăderea populaţiei sunt :
- sporul natural negativ din perioada 1995 – 2005;
- rata negativă a migraţiei.
În ultimii 10 ani densitatea populaţiei a scăzut de la 43 locuitori/km2 la cca. 39 locuitori/km2
(Statistici judeţene, www.carasseverin.insse.ro). Se constată totodată şi o tendinţă de
îmbătrânire a populaţiei judeţului
ţului, ca de altfel în toată România.
ia populaţiei
populaţ şi a densităţii populaţiei:
Tabel 2.1.15.4.: Evoluţia
Număr locuitori aferent
Densitatea populaţiei
Anul
(loc/km2)
teritoriului administrativ
1995
367 513
43,13
1999
355 664
41,75
2000
353 209
41,46
2001
350 344
41,12
2002
335 936
39,43
2003
333 860
39,19
2004
332 688
39,04
2005
331 876
38,95

Sursa: Statistici judeţene,
ene, www.carasseverin.insse.ro, date valabile la 1 iulie

fig. 2.1.5.3: Densitatea locuitorilor judeţului Caraş-Severin
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fig. 2.1.5.4: Evoluţia populaţiei judeţului Caraş-Severin

2.1.6. UTILITĂŢI
2.1.6.1.
Alimentarea cu ap
apă şi sistemele de canalizare - an 2005
În judeţul Caraş Severin, în anul 2005, alimentarea cu apă se asigură prin sisteme centralizate
de distribuţie în 34 localităţii din cele 77 unităţi
unit administrativ-teritoriale existente, însumând o
lungime totală a reţelelor
elelor de distribu
distribuţie de 664 km. Sistemele de alimentare cu ap
apă existente
erau repartizate astfel:
- 8 în mediul urban
- 26 în mediul rural
De menţionat că încă 10 sisteme de alimentare cu apă
ap se aflau în stadiul de execu
execuţie.
Din cele 34 de sisteme de alimentare cu ap
apă existente, 25 preiau apă din surse de suprafa
suprafaţă şi
10 din surse subterane (o localitate are sursă
surs mixtă).
În anul 2005, din populaţia
ia totală a judeţului
ului de 331 876 locuitori (1 iulie 2005), beneficiau de
servicii centralizate de alimentare cu apă
ap un număr de 158 042 locuitori
tori (47,62%). Conform
ultimului recensământ
mânt (2002), 60,3% din locuinţele
locuin
din judeţ deţineau
ineau instalaţ
instalaţie interioară de
alimentare cu apă de la reţea publică,
public repartizate astfel:: 87,1% dintre locuinţ
locuinţele din mediul
urban şi 25,5% dintre locuinţele
ele din mediul rural.
În mediul urban se folosesc staţii
sta de tratare cu filtre rapide şi dezinfecţie
ţie cu clor (Reşiţa,
(Re
Caransebeş, Oraviţa, Anina, Băile
ăile Herculane, Oţelu
O
Roşu), iar în cazul oraşelor
şelor Moldova Nouă
Nou
şi Bocşa, care folosesc surse din subteran, se asigură
asigur doar dezinfecţia cu clor.
În mediul rural, pentru sistemele cu sursă
surs de suprafaţă, tratarea se face cu filtre lente şi
dezinfecţie cu clor, iar pentru cele cu sursă
surs subterană tratarea
atarea se face doar prin dezinfec
dezinfecţie cu
clor.
Celelalte localităţii rurale de pe teritoriul judeţului
jude
sunt deficitare în privinţa
a aliment
alimentării cu apă,
fiind necesare investiţiiii pentru realizarea instala
instalaţiilor de captare şii tratare a apei potabile. Cca.
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174 000 locuitori, mai mult de jumătate
jum
din populaţia judeţului,
ului, nu beneficiaz
beneficiază de servicii
comunitare minime.

Ponderea populatiei racordate la sisteme
centralizate de alimentare cu apa

52%
48%

populatie racordata

populatie neracordata

fig. 2.1.6.1: Ponderea populaţiei racordate la sisteme centralizate de alimentare cu apă -2005
Volumul total de apă distribuit consumatorilor în anul 2005 a fost de 14 960 mii mc, din care
pentru uz casnic 8 278 mii mc, reprezentând 47% din consumul aferent anului 1995. (Statistici
judeţene,
ene, www.carasseverin.insse.ro).
La finele anului 2005 în judeţul
ţul Caraş
Cara -Severin existau reţele de canalizare doar în 17 localităţi
(8 în mediul urban şi 9 în mediul rural).
Lungimea totală a reţelelor
elelor de canalizare era în 2005 de 299 km, ceea ce reprezintă 13% din
lungimea reţelei
elei la nivel regional. Doar 13% din lungimea reţelelor
elelor de canalizare existente la
nivelul judeţului se regăsesc
sesc în zona rural
rurală. Lungimea reţelelor
elelor de canalizare acoperă
acoper 45% din
lungimea reţelei de distribuţie
ie a apei potabile. Există
Exist numeroase zone cu reţea de distribuţie a
apei, dar fără reţea de canalizare. Starea tehnică
tehnic a reţelelor de canalizare este
necorespunzătoare.
Referitor la capacităţile
ile de epurare a apelor uzate de tip menajer, acestea sunt insuficiente,
existând staţiiii de epurare funcţionale
func
doar în 4 localităţii urbane ale jude
judeţului (Reşiţa,
Caransebeş, Oţelu Roşu şi Băile
ăile Herculane), starea lor fiind necorespunzătoare din punct de
vedere tehnic şi calitativ.

2.1.6.2.
Alimentarea cu gaze naturale
Lungimea simplă a reţelei de furnizare a gazului este de 447,6 km, reprezentând 15% din
lungimea reţelei de gaz la nivel regional. În anul 2005, numărul localităţilor din judeţul CaraşSeverin în care se distribuia gaz metan era de 16, din care 5 din mediul urban.
Volumul de gaze distribuit în anul 2005 este de 95 744 mii mc, din care pentru uz casnic 46 578
mii mc. Judeţul Caraş-Severin se situează pe ultimele locuri pe ţară în ceea ce priveşte
prive
consumul de gaz pe locuitor, cu 288 mc/locuitor/an.
2.1.6.3.
Sisteme de încălzire
ălzire
În anul 2005 se distribuia energie termică
termic în sistem centralizat în 2 localităţi
ăţi urbane din jude
judeţul
Caraş-Severin. În paralel cu sistemul centralizat, în oraşe
ora
s-a extins numărul
ărul sistemelor de
încălzire proprie (tip centrală
ă termică
termic proprie). Conform datelor rezultate în urma ultimului
recensământ, cca. 22,5% din gospod
gospodăriile din judeţ (39,3% din mediul urban şi 0,7% din mediul
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rural) au încălzire prin termoficare sau centrale termice. Cca. 63% dintre gospodăriile judeţului
folosesc lemnul sau deşeurile din lemn ca şi combustibil pentru încălzire şi numai 0,1 %
utilizează în acest scop CLU.

2.2. ASPECTE SOCIO – ECONOMICE
Caracterizarea judeţului din punct de vedere economic cuprinde, în principal, date referitoare la
activităţile economice din judeţ, forţa de muncă şi rata şomajului.
2.2.1. SITUAŢIA SOCIO – ECONOMICĂ A JUDEŢULUI
Economia judeţului Caraş-Severin era structurată în anul 2005 din punct de vedere industrial pe
următoarele sectoare: industria siderurgică, metalurgică şi constructoare de maşini, extractivă,
industria prelucrătoare (în special prelucrarea lemnului).
Industria judeţului Caraş-Severin a fost afectată de restructurarea sectorului minier şi siderurgic,
însoţită de disponibilizări masive de personal. Declinul economic al judeţului a fost atenuat în
ultimii ani de dezvoltarea industriei prelucrătoare, preponderent în sistem lohn.
O ramură economică relativ dezvoltată în judeţul Caraş-Severin este comerţul. Jumătate din
societăţile comerciale active au ca domeniu de activitate comerţul. Cifra de afaceri totală este
realizată preponderent de IMM-uri, în special în comerţ şi industria prelucrătoare.
Cea mai mare parte a forţei de muncă ocupate din judeţ este concentrată în domeniul industriei
prelucrătoare, comerţ, construcţii şi transporturi.
Tabelul 2.2.1.1.: Balanţa forţei de muncă în judeţul Caraş-Severin
Domeniu

Agricultură, silvicultură,
piscicultură (total), din care:
agricultură şi servicii auxiliare
silvicultură, exploatarea
forestieră şi economia
vânatului
piscicultură
Industrie (total), din care:
industrie extractivă
industrie prelucrătoare (total)
Energia electrică şi termică, gaze
şi apă (total)
Construcţii
Comerţ, prestări servicii
Hoteluri şi restaurante
Transport şi depozitare
Altele
TOTAL

Număr
agenţi
economici
(nr.)

Pondere
agenţi
economici
(%)

Număr
angajaţi
(nr.)

Pondere
angajaţi
(%)

2359

3,96

718

1,21

1639

2,75
0,00

819
28
791

17,70
0,61
17,10

2
23057
1308
19620

10

0,22

2129

3,58

330
2102
306
400
659
4626

7,13
45,44
6,61
8,65
14,25
100%

4340
5477
1800
2735
19763
59531

7,29

Sursa: Statistici judeţene, www.carasseverin.insse.ro
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38,73
2,20
32,96

9,20
3,02
4,59
33,20

100%
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Ponderea agenţilor economici pe ramuri de activitate
în judeţul Caraş-Severin

Energia
electrica şi
ş
termică,
ă, gaze
şi apă
ă (total)
0,2%
Industrie
prelucrătoare :
18%

Industrie
extractivă
1%

Comerţ,
prestări servicii
(total), din care:
45%

Construcţii
7%

Altele
14%

Hoteluri şi
restaurante
7%

Transport şi
depozitare
9%

fig. 2.2.1.1: Distribuirea agen
agenţilor
ilor economici pe ramuri de activitate
Tabelul 2.2.1.2.: Evoluţia
ia ratei somajului:
anul
anul
anul
An
2000
2002
2001
Rată somaj
9,8
8,8
11,6
(%)

anul
2003

anul
2004

anul
2005

9,7

9

7,9

Sursa: Statistici judeţene, www.carasseverin.insse.ro
Procentul populaţiei ocupate faţă
ţă de populaţia totală a judeţului este 36%.

2.2.2. TURISMUL JUDEŢEAN
ŢEAN
Judeţul Caraş-Severin beneficiaz
beneficiază de un potenţial turistic deosebit, având o gam ă largă de
obiective turistice: staţiuni montane, balneoclimaterice, arii naturale protejate, monumente
istorice şi de artă.
Datele privind evoluţia facilităţilor turistice şi prezenţa turiştilor în judeţ rezultă din tabelul
alăturat.
Tabelul 2.2.2.1.: Facilităţii turistice în judeţul
jude Caraş-Severin:
Anul

1995

2000

2001

2002

Capacitate de cazare:
Existentă (locuri)
8409
8596
8748
6789
În funcţiune (mii locuri-zile)
1820,0 1756,2 1790,5 1682,5
Sosiri (mii)
145,5
141,3
112,5
100,5
Înnoptări (mii)
866,4
777,9
797,8
920,1
Indicii de utilizare netă a
47,6
44,3
44,6
54,7
capacităţii în funcţiune (%)
Sursa: Statistici judeţene,
ene, www.carasseverin.insse.ro

2003

2004

2005

6583
1855,5
106,0
950,3

7000
1864,5
103,6
865,4

7113
1674,3
95,7
745,0

51,2

46,4

44,5

2.2.3. PRODUSUL INTERN BRUT
Produsul intern brut pe locuitor realizat în judeţul Caraş-Severin, în perioada 2000 – 2004, se
situează sub media pe Regiunea Vest.
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Tabelul 2.2.3.1.: PIB-ul la nivel de judeţ
Anul
2000
2001
2002
PIB judeţ (milioane RON)
1070,7
1573,9 2047,3
PIB judeţ / locuitor (RON)
3031
4492
6094
Sursa: Statistici judeţene, www.carasseverin.insse.ro

2003
2839,9
8506

2004
3432,9
10344

2005
3855,3
11617

Tabelul 2.2.3.2.: PIB-ul la nivel de regiune
Anul
2000
2001
2002
2003
2004
2005
PIB regiune (milioane RON)
7526,8 11223,6 14714,0 19982,7 25301,3 28880,5
PIB regiune / locuitor (RON)
3688
5521
7527
10265
13045
14925
Sursa: Statistici judeţene, www.carasseverin.insse.ro

2.3. MANAGEMENTUL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Datele prezentate în acest capitol se referă la deşeurile municipale şi asimilabile din comerţ,
industrie, instituţii, deşeurile rezultate de la staţiile de epurare orăşeneşti şi deşeurile din
construcţii şi demolări.
2.3.1. GENERAREA DEŞEURILOR
Datele privind evoluţia cantităţilor de deşeuri generate la nivelul judeţului sunt prezentate în
tabelul următor:
Tabelul 2.3.1.1.: Evoluţia cantităţilor de deşeuri municipale generate în perioada 2000 – 2005 în
judeţul Caraş-Severin, to/an:
1

1.1.
1.2.

1.3.

Tipuri principale de
deşeuri
Deşeuri municipale
şi asimilabile din
comerţ,
industrie,
instituţii, din care :
Deşeuri
menajere
colectate în amestec
de la populaţie
Deşeuri
asimilabile
colectate în amestec
din comerţ, industrie,
instituţii
Deşeuri municipale şi
asimilabile colectate
separat (exclusiv din
construcţii
şi
demolări), din care :
- hârtie şi carton
- sticlă
- plastic
- metale
- lemn
- biodegradabile
- altele

1.4.

Deşeuri voluminoase

Cod
deşeu

Anul
2001

Anul
2002

Anul
2003

20 15 01

133400

144400

156300

161400

156500

20 03 01

52200

61100

68000

79700

74200

20 03 01

41900

45100

48000

43300

53900

20 01
15 01

Anul
2004

Anul
2005

600

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

20
580
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1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Deşeuri din grădini şi
parcuri
Deşeuri din pieţe
Deşeuri stradale
Deşeuri generate şi
necolectate*

20 02

4200

3500

3300

5600

2100

20 03 02
20 03 03

1900
4600

1800
4700

1900
7100

2900
4900

400
2300

20 03 01

28600

28200

28000

25000

23000

Sursa: APM CS, Raportarea statistică anuală a operatorilor
Tabelul 2.3.1.2.: Evoluţia cantităţilor de nămoluri de la staţiile de epurare orăşeneşti şi deşeuri
de construcţii şi demolări generate în perioada 2001– 2005 în judeţul Caraş-Severin, to/an:
Tipuri principale
de deşeuri
2

2.1
2.2

3

3.1
3.2

Cod
deşeu

Nămoluri de la
staţii de epurare
orăşeneşti, din
care :
Cantitate
valorificată (su)**
Cantitate
depozitată (su)**
Deşeuri din
construcţii şi
demolări, din
care :
Deşeuri inerte
Deşeuri în amestec

19 08 05

Anul
2001

Anul
2002

1400

Anul
2003

1680

Anul
2004

2040

19 08 05

Anul
2005

1300

700

-

19 08 05

1400

1680

2040

1300

700

17

1400

2020

3160

2700

1000

800
600

1400
620

2000
1160

1700
1000

600
400

Sursa: APM CS, Raportarea statistică anuală a operatorilor
Tabelul 2.3.1.3.: Evoluţia
2005, tone:

1

2
3

Tipuri principale
de deşeuri
Deşeuri
municipale şi
asimilabile din
comerţ, industrie,
instituţii
Nămoluri de la
staţii de epurare
orăşeneşti
Deşeuri din
construcţii şi
demolări
TOTAL

generării deşeurilor în judeţul Caraş-Severin în perioada 2001 –
Cod
deşeu

Anul
2001

Anul
2002

Anul
2003

Anul
2004

Anul
2005

20 15 01

133400

144400

156300

161400

156500

19 08 05

1400

1680

2040

1300

700

17

1400

2020

3160

2700

1000

136200

148100

161500

165400

158200

Sursa: APM CS, Raportarea statistică anuală a operatorilor
Pentru a obţine o privire de ansamblu, datele din tabelul anterior sunt prezentate grafic:
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200000

2001
2002

150000

2002

2003

158200

2001

165400

161500

50000

148100

100000

136200

2003
2004
2005

0
2004

2005

Fig. 2.3.1.1.: Evoluţia cantităţilor
ilor de deşeuri generate în perioada 2001 – 2005 (to/an)

180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500

Deseuri municipale si
asimilabile din
comert, industrie, institutii
Namoluri de la statii de
epurare orasanesti
Deseuri din constructii si
demolari

0
Anul 2001 Anul 2002 Anul 2003 Anul 2004 Anul 2005

fig. 2.3.1.2: Evoluţia diferitelor tipuri de deşeuri
de
generate în perioada 2001 – 2005 (to/an)
Indicatori de generare a deşeurilor
eurilor
Indicatorii de generare a deşeurilor
eurilor reprezintă
reprezint raportul dintre cantitatea de deşeuri
şeuri generat
generată şi
numărul total de locuitori din judeţ.

Tabelul 2.3.1.4.: Indicatori de generare a deşeurilor
pentru judeţul Caraş-Severin (kg/loc.an):
de

2001
2002
2003
2004
2005

Deşeuri
municipale şi
asimilabile,
kg/loc.an
381
430
468
485
472

Indicatori de generare deşeuri
Nămoluri de la
Deşeuri din
staţiile de epurare
construcţii şi
orăşeneşti,
demolări,
kg/loc.an
kg/loc.an
4
4
5
6
6
9
4
8
2
3

Total de
deşeuri,
kg/loc.an

389
441
484
497
477
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Evoluţia
ia indicatorilor de generare a deşeurilor
de
Caraş-Severin
2001-2005
600

10

500

8

400

Deseuri municipale si
asimilabile din
comert, industrie, institutii

6

300

Namoluri de la statii de
epurare orasanesti

4

200
100

2

0

0

Deseuri din constructii si
demolari

Anul 2001 Anul 2002 Anul 2003 Anul 2004 Anul 2005

Fig. 2.3.1.3: Evoluţia indicatorilor de generare (kg/loc.an)
Exceptând indicatorii de generare a de
deşeurilor din construcţii şi demolări,
ri, care sunt mult mai
mici decât cei corespunzători
tori mediei pe Regiunea Vest, toţi
to ceilalţi indicatori de generare
depăşesc media regională corespunzătoare
corespunz
tipului respectiv de deşeu,
eu, raportat la valorile
disponibile pentru anul 2003.

Tabelul 2.3.1.5.: Indicatori de generare a deşeurilor în anul 2003 pentru judeţul
ul Caraş
Cara -Severin,
comparativ cu Regiunea Vest (kg/loc.an):

Regiunea Vest
Caraş-Severin

Deşeuri
municipale şi
ş
asimilabile
(kg/loc.an)
409
469

Indicatori de generare deşeuri
Nămoluri de la
Deşeuri din
staţii de epurare
construcţii şi
orăşeneşti
demolări
(kg/loc.an)
(kg/loc.an)
6
16
6
9

Total de
deşeuri
(kg/loc.an)

431
484

Sursa: PRGD
Compoziţia medie a deşeurilor
eurilor menajere de la popula
populaţie

Calculul compoziţiei deşeurilor
eurilor menajere generate în mediul urban şi rural poate fi făcut pe baza
tabelelor 2.3.1.1. (Evoluţia cantităţilor
judeţului
cantit
de deşeuri
euri menajere generate de populaţia
popula
Caraş-Severin între anii 2001 – 2005) şi respectiv 2.3.2.1.2. (Ponderea populaţ
populaţiei conectate la
serviciile de salubritate) şi ţinându-se cont de compoziţiile deşeurilor
eurilor menajere stabilite prin
studii anterioare sau pe baza aprecierii ffăcute de operatorii de servicii de salubritate:
Tabel 2. 3.1.6.: Compoziţia medie a deşeurilor menajere colectate în anul 2005 în judeţul
Caraş-Severin (%):
Medie
Mediu rural
Mediu urban
pe judeţ
Compoziţia
Cantitate
Cantitate
deşeurilor
Procentaj Cantitate
Procentaj
Procentaj Cantitate
colectată
colectat
(tone/an)

colectată
(kg/loc.an)

9

6589

43

8

6040

39

(%)
Deşeuri de
hârtie şi carton
Deşeuri sticlă

colectată
(tone/an)

colectată
(kg/loc.an)

7

662

11

9

7

607

10

8

(%)

(%)
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Deşeuri metalice
Deşeuri plastic
Deşeuri lemn
Deşeuri
biodegradabile
Deşeuri, altele
decât cele
menţionate

4
11
4

3051
7980
3294

20
52
22

3
9
4

248
800
331

4
13
5

3
11
4

54

40068

262

63

5888

94

55

10

7780

51

7

664

11

10

TOTAL

100%

100%

9200

74800

100%

Notă:
1. Cantitatea de deşeuri
euri colectată în mediul rural (9200 t) provine din estimări,
ri, nefiind cuprins
cuprinsă
în anchetele statistice. Estimarea s-a făcut ţinând
inând cont de gradul de deservire a populaţiei
popula
din
mediul rural (informaţiiii provenind de la Garda Naţională
Na
de Mediu şii Consiliul Judeţean),
Jude
considerând un indice de generare de 0,4 kg/loc.zi.
2. Compoziţiile
iile sunt estimate la cantit
cantităţile de deşeuri rezultate scăzând
zând din total cantit
cantităţile
estimate de deşeuri
euri biodegradabile şi altele decât ambalaje, aplicând rezultatele datelor de
raportare a ambalajelor şi deşeurilor
eurilor de ambalaje pentru anul 2005.
Compozitia medie a deseurilor in mediul urban

10%

hartie si carton

9%
8%

sticla

3%

metalice

11%
4%

54%

plastic
lemn
biodegradabile

alte

Fig. 2.3.1.4: Compoziţia medie a deşeurilor urbane (%)

Compoziţia medie a deşeurilor în mediul rural

7%
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hartie si carton

7%

3%
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metalice
plastic
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biodegradabile
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Fig. 2.3.1.5: Compoziţia medie a deşeurilor rurale (%)
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2.3.2. COLECTAREA ŞI TRANSPORTUL DEŞEURILOR
2.3.2.1.
Activitatea de salubrizare
Activităţile de colectare şi transport a deşeurilor municipale din judeţ sunt organizate diferit în
funcţie de mărimea localităţii, numărul persoanelor deservite, dotarea şi forma de proprietate.
Lista agenţilor de salubrizare care operează în localităţile din mediul urban este redată în
tabelul următor:

Tabel 2.3.2.1.1.: Agenţi de salubritate – date generale (anul 2005)
Nume

Adresa

Natura
proprietăţii*

Consiliul Local
Băile Herculane
Sectorul
Gospodărire
Comunală

Băile Herculane, Str.
Fabrica de Var, nr. 2
0255/561115

publică de
interes
local

Primăria Oţelu
Roşu Serviciul de
Gospodărie
Comunală

Oţelu Roşu, Str. Rozelor,
nr. 2
Tel. 0255/530803,
530901
Fax: 0255/206086
e-mail:

publică de
interes
local

Locuitori deserviţi

Zona
deservită
în judeţ
Băile
Herculane

4960

Oţelu Roşu

7671

Anina

5874

Oraviţa

7720

Număr loc.
(nr. loc.)

primaria_otelurosu@yahoo.com

publică de
interes
local
publică de
interes
local

SC GOSTRANS
SA Anina

Anina, Str. Uzinei, nr. 12,
Tel. 0255/240222

SC Salubritatea
Oraviţa SRL

Oraviţa, Str. 1 Decembrie
1918, nr. 60
Tel. 0255/571377

SC IONELA SA
Moldova Nouă

Moldova Nouă, Str.V.
Alecsandri, bl. 40, sc I,
ap.5-6,
tel.0255/540945,
0742003812
e-mail:
ionela@netcompmedia.ro

autohton
integral
privat

Moldova
Nouă

14020

Consiliul Local
Bocşa Serviciul
Public de
Gospodărie
Comunală

Bocşa, Str. 1 Decembrie
1918, nr.22, tel.
0255/555901

publică de
interes
local

Bocşa

17230

SC Transal Urbis
SA Caransebeş

Caransebeş, str. G-ral
M.Groza, nr.4,
tel. 0255/511878, 511879
Fax: 0255/516321

publică de
interes
local

Caransebeş

28600

SC Prescom SA
Reşiţa

Reşita, str. Fântânilor,
nr.1, 0255/212620

publică de
interes
local

Reşiţa

67000

TOTAL

153075
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Tabelul 2.3.2.1.2.: Ponderea populaţiei
popula
care beneficiază de servicii de salubritate în anul 2005
în judeţul Caraş-Severin:

Judeţ

CaraşSeverin

Populaţie
urbană
deservită

Populaţie
deservită

Populaţie

Populaţie
rurală deservită

Total

Urban

Rural

Loc.

%

Loc.

%

Loc.

%

331876

187559

144317

216000

65,08

153075

81,6

62925

43,6%

Ponderea populaţiei care beneficiază de servicii de
salubritate în anul 2005

35%

65%

populatie fara
servicii de
salubritate

populatie
deservita

fig. 2.3.2.1.1: Populaţia
Popula deservită de servicii de salubritate în 2005
ia gradului de colectare a deşeurilor
de
Tabelul 2.3.2.1.3.: Evoluţia
Indicator
2001
2002
Cantitatea de deşeuri municipale şi asimilabile
77%
79%
colectate* / cantitatea de deşeuri
euri menajere şi
asimilabile generate**
Cantitatea de deşeuri
euri municipale şi
ş asimilabile
0,0
0,0
colectate selectiv / cantitatea totală de deşeuri
menajere şii asimilabile colectate
Numărul de locuitori deserviţi
ţi de serviciul de
42%
45%
salubritate / numărr total de locuitori

2003

2004

2005

81%

83%

85%

0,0

0,0

0,5%

47%

56%

65%

Cantitatea de deşeuri
euri colectate* (kg/loc/an)

269

316

347

370

388

Cantitatea de deşeuri
euri generate** (kg/loc/an

350

400

431

445

457

*cantitatea de deşeuri
euri colectate se compune din 1.1 + 1.2 + 1.3
**cantitatea de deşeuri
euri generate se compune din 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.8
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Evolutia gradului de colectare deseuri in perioada 2001 - 2005
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
cantitati de deseuti colectate /generate

nr. locuitori deserviti/nr. total locuitori

fig. 2.3.2.1.2: Evoluţia
ia gradului de colectare a de
deşeurilor municipale şii a gradului de acoperire
cu servicii de salubritate în perioada 2001 - 2005
Se constată că 65% din populaţia judeţului
jude
era deservită de servicii de salubritate în anul 2005.
Ca urmare, cca. 85 % din cantitatea de deşeuri
de tip municipal generate este colectată.
de
colectat Dacă
ne referim doar la deşeurile menajere generate de populaţie,
popula
gradul de colectare al acestora
este mai mic, fiind în 2005 cca. 76%, calcul bazat pe informaţiile
iile provenite de la agen
agenţii de
salubritate. Indiferent dacă ne referim la de
deşeurile de tip municipal
al sau doar la cele menajere
care provin de la populaţie, gradul de colectare a deşeurilor
de eurilor este mai ridicat decât aria de
acoperire, deoarece zonele deservite, în cea mai mare măsură, sunt zonele urbane, unde şi
indicele de generare a deşeurilor
eurilor este superior celui din mediul rural.

431

500,0

445

457

400
400,0

350
347,0

300,0

370,0

388,0

316,0
200,0

269,0

100,0
0,0
cantitatea de deseuri colectata, kg/loc/an

cantitatea de deseuri generata, kg/loc/an

fig. 2.3.2.1.3: Evoluţia
ia a gradului de colectare a deşeurilor
de eurilor comparativ cu cel de generare
în perioada 2001 – 2005
Figura de mai sus demonstrează că indicele mediu de generare a deşeurilor de tip municipal a
variat în intervalul analizat între 350 şi 457 kg/loc/an, în timp ce cantitatea colectat
colectată s-a situat
între 269 şi 388 kg/loc/an.
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Tabelul 2.3.2.1.4.: Dotarea agenţilor de salubrizare pentru colectarea deşeurilor menajere în
amestec, în anul 2005, la nivelul judeţului Caraş-Severin

Consiliul Local Băile Herculane
Sectorul Gospodărire Comunală

Container
Europubelă

38
30

Capacitate
3
[m ]
4
0,12

Primăria Oţelu Roşu Serviciul de
Gospodărie Comunală

Europubelă

150

0,12

Europubelă
Container
Container
Container PET
Container
Europubelă
Container

375
50
52
3
30
270
44

0,24
5
4
4
4
0,12
4

Container

87

4

Eurocontainer

270

1,1

Europubelă
Europubelă
Container
Buncăr bloc turn

310
40
160
170

0,12
0,24
6
8

Nume agent de salubritate

Tip recipient

SC GOSTRANS SA Anina
SC Salubritatea Oraviţa SRL
SC IONELA SA Moldova Nouă
Consiliul Local Bocşa Serviciul
Public de Gospodărie Comunală
SC Transal Urbis SA
Caransebeş

SC Prescom SA Reşiţa

Număr

Sursa: APM, Agenţi de salubritate

Dotarea agenţilor de salubritate pentru colectarea slectivă a deşeurilor menajere:
În anul 2005 agenţii de salubritate din judeţ au avut următoarele dotări în vederea colectării
selective a deşeurilor:

Tabelul 2.3.2.1.5.: Dotarea agenţilor de salubrizare pentru colectarea selectivă a deşeurilor
menajere în amestec, în anul 2005, la nivelul judeţului Caraş-Severin
Nume agent de salubritate

SC Salubritatea Oraviţa SRL
SC Transal Urbis SA
Caransebeş

SC Prescom SA Reşiţa

Tip recipient

Număr

Capacitate
3
[m ]

Container PET

3

4

Container PET

2

3

Container deşeuri
hârtie

4

3

Container PET

8

4

Container deşeuri
hârtie

2

4

Sursa: APM, Agenţi de salubritate

Tabel 2.3.2.1.6.: Dotarea agenţilor de salubritate pentru transportul deşeurilor menajere (anul
2005)
Mijloace de transport

Agent salubritate
Consiliul Local Băile
Herculane
Sectorul Gospodărire
Comunală

Autotransportor containere

1

Capacitate
(m³)
5

Tractor cu remorcă

2

10

Tip

Pag. 30

Număr

Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor – Caraş-Severin 2006 - 2013

Primăria Oţelu Roşu
Serviciul de Gospodărie
Comunală

Autogunoieră compactoare

2

14

SC GOSTRANS SA Anina

Autotransportor containere
Autogunoieră compactoare
Autogunoieră compactoare

1
1
1

4
16
12

Autotransportor containere

1

4

Tractor cu remorcă
Autogunoieră compactoare
Autotransportor containere
Tractor cu remorcă
Autobasculantă

6
16
14
4
4
20

Primăria Oraviţa Prestări
Servicii Comunale

Consiliul Local Bocşa
Serviciul Public de
Gospodărie Comunală

Autogunoieră compactoare

1
1
1
1
1
1

Autotransportor containere

1

4

Tractor cu remorcă

1

6

SC Transal Urbis SA
Caransebeş

Autotransportor containere
Tractor cu remorcă
Autogunoieră compactoare

2
2
2
7

4
6
18
12-17

7
2
2

4-6
5
4

SC IONELA SA Moldova
Nouă

Autogunoieră compactoare
SC Prescom SA Reşiţa

Autotransportor containere
Tractor cu remorcă
Autobasculantă

Sursa: Agenţi de salubritate

2.3.2.2.

Staţii de transfer

În judeţul Caraş-Severin nu există staţii de transfer. În cursul anului 2005 deşeurile de tip
municipal nu au fost supuse nici unui tip de operaţiuni de tratare în vederea valorificării sau
eliminării şi nu au fost tratate termic.

2.3.3. TRATAREA DEŞEURILOR ÎN VEDEREA RECICLĂRII SAU ELIMINĂRII
2.3.3.1.
Tratare mecano – biologică
În judeţul Caraş-Severin nu există nici o staţie de tratare mecano – biologică.
2.3.3.2.
Sortare
În judeţul Caraş-Severin nu există staţii de sortare.
2.3.3.3.
Prelucrare în vederea reciclării
Operaţiile de tratare în vederea reciclării care se efectuau în judeţ în anul 2005 sunt:




prelucrarea deşeurilor de hârtie în vederea reciclării în unităţi de tip REMAT (sortare,
balotare)
prelucrarea deşeurilor metalice în vederea reciclării prin unităţi de tip REMAT (sortare,
mărunţire, presare, balotare)
prelucrare în vederea reciclării deşeurilor de mase plastice prin unităţile de tip REMAT.
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Tabelul 2.3.3.3.1.: Agenţii economici implicaţi în acţiunea de reciclare şi dotarea acestora cu
echipamente:
Denumirea
agentului
economic

Adresa

Tip echipament,
caracteristici

Localizare
-

S.C. Imb Miloş
S.R.L.

Oraviţa,
strada
Broştenilor,
nr. 27C

Răcăşdia

S.C. ANTREPRIZA
DUŞAN ŞI FIUL
S.R.L.

Reşiţa, Calea
Timişorii, nr.
37

Reşiţa,
Calea
Timişorii nr.
37

S.C. Condor Ex
S.R.L.

Oraviţa,
Zona Gării,
bl. B2, sc. A,
ap. 6

Oraviţa, str.
Răchitovei,
FN

S.C. Doly Com
S.R.L.

Bocşa, str.
Republicii,
nr. 183

Bocşa, str.
Republicii,
nr. 171

S.C. Remat S.A.

Reşiţa, str.
Timişorii,
nr. 16

Reşiţa, str.
Timişorii,
nr. 16

S.C. Talbot S.R.L.

Reşiţa, str.
Ion Corvin,
bl. C9, ap. 33

Reşiţa, str.
Timişorii, nr.
34 (buclă)

S.C. Tehnodinamic
S.R.L.

Caransebeş
str. Şesul
Roşu, nr. 17

Caransebeş
str. Şesul
Roşu, nr. 17

-

Cântar pod basculă
30 t, 50 t
cântare 1000 kg,
aparate tăiere
IFRON
mijloace de transport

- cântar pod basculă 30 t
- balanţă semiautomată
1000 kg
- presă de balotat tablă
- aparate de tăiere
- IFRON
- macarale
- automacara 2,5 t
- cântar pod basculă 50 t
- cântare 1000 kg
- aparate de tăiere
- presă de balotat tablă
- presă PET
- IFRON
- mijloace de transport
- cântar pod basculă
30t, 50 t
- cântare 1000 kg
- aparate de tăiere
- Cântare 1000 kg
- aparate de tăiere
- IFRON
- moto-debitatoare
- mijloace de transport

- Cântar pod basculă 30
t, 50 t
- cântare 500 kg
- aparate de tăiere
- presă de balotat
- IFRON
- macara 12 t
- macara Greiffer
- mijloace transport
-

Cântare 1000 kg
aparate de tăiere
IFRON
macara
mijloace de transport
Cântar pod basculă
30 t
cântare 1000 kg
presă de balotat
tablă
aparate de tăiere
IFRON
macara
mijloace de transport

Sursa: APM
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Autoriz.
de
mediu

Capacitate
proiectată,
tone/an

Da

Feroase 12000 t
Hârtie – 36 t
Plastice –
60 t

Da

Feroase –
900 t
Neferoase 240 t

- deşeuri
metalice
feroase,
- deşeuri
neferoase

60 t

- deşeuri
metalice
- hârtie
- textile
- sticlă

Da

Da

Da

Deşeuri
metalice
feroase:
3000 t
acumulatori
24 t
hârtie: 120 t
mase
plastice: 60t
feroase:
8835 t
neferoase:
167,2 t
hârtie carton: 507t
sticlă: 276 t
textile: 372t
cauciuc:34t
mase
plastice: 8 t

Tipul
deşeului
prelucrat
- deşeuri
metalice
feroase
- hârtiecarton
- mase
plastice

- deşeuri
metalice
feroase
- acumulatori uzati
- hârtie
- mase
plastice
- feroase
- neferoase
- hârtiecarton
- sticlă
- textile
- cauciuc
- mase
plastice

Da

8400 t

- deşeuri
metalice
feroase

Da

Deşeuri
metalice
feroase:
3408 t
Acumulatori
uzaţi: 4,85 t

- deşeuri
metalice
feroase
- acumulatori uzaţi
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Agenţii economici de tip REMAT realizează o colectare a deşeurilor în vederea reciclării şi
prelucrarea lor mecanică primară.
Prelucrarea deşeurilor colectate constă în sortarea manuală pe grupe de materiale,
dezmembrare, mărunţire, presare, balotare şi transportul la agenţii economici reciclatori.
Colectarea şi valorificarea deşeurilor reciclabile de la populaţie s-a făcut prin unităţi de reciclare
de tip REMAT, prin sistem de aducere la punct fix, nu prin sisteme de colectare selectivă
organizate.

2.3.4. ELIMINAREA DEŞEURILOR
2.3.4.1.
Depozite existente
Singurul mod de eliminare a deşeurilor în judeţul Caraş-Severin este depozitarea.
Sunt prezentate mai jos câteva informaţii privind depozitele existente şi cantităţile de deşeuri
depozitate anual.
Tabelul 2.3.4.1.1.: Depozite – date generale (anul 2005):
Proprietar

Operator

Localizare

Zona
deservită

Consiliul
Local Băile
Băile Herculane, Str.
Herculane
Băile
Fabrica de Var, nr. 2,
Sectorul
Herculane
0255/561115
Gospodărire
Comunală
Oţelu Roşu, Str.
Rozelor, nr. 2
Primăria
Tel. 0255/530803,
CONSILIUL
Oţelu Roşu
LOCAL OŢELU Serviciul de 530901
Oţelu Roşu
Fax: 0255/206086
Gospodărie
ROŞU
e-mail:
Comunală
primaria_otelurosu@y
ahoo.com
SC
CONSILIUL
Anina, Str. Uzinei, nr.
GOSTRANS
Anina
LOCAL ANINA
12, tel. 0255/240222
SA Anina
CONSILIUL
SC
Oravita, Str. 1
LOCAL
Salubritatea Decembrie 1918, nr.
Oraviţa
CONSILIUL
LOCAL BĂILE
HERCULANE

ORAVIŢA
CONSILIUL
LOCAL
MOLDOVA
NOUĂ

SC IONELA
SA Moldova
Nouă

CONSILIUL
LOCAL
BOCŞA

Consiliul
Local Bocşa
Serviciul
Public de
Gospodărie
Comunală

Bocşa, Str. 1
Decembrie 1918,
nr.22, tel.
0255/555901

CONSILIUL
SC Transal
LOCAL
Urbis SA
CARANSEBEŞ Caransebeş

An
Suprafaţa Capacitate
Tip* deschidere
proiectată proiectată
/an
deşeuri
(ha)
(mc)
închidere

0,015

2

B

1981/2009

2

70000

NU

0,100

3

B

1985/2011

7

300000

NU

0,060

3

B

1950/2011

5

400000

NU

0,500

2,5

B

1975/2012

2,5

400000

Moldova
Nouă

NU

0,100

0,900

B

1975/2012

2,16

350000

Bocşa

NU

1

3

B

1970/2011

2

600000

NU

0,040

1

B

1982/2009

3,5

770000

NU

0,050

1

B

1968/2009

10

3560000

Caransebeş, str. G-ral
M.Groza, nr.4,
tel. 0255/511878,
Caransebeş
511879
Fax: 0255/516321

SC Prescom Reşita, str. Fântânilor,
SA Reşiţa
nr.1, 0255/212620

Distanţa
faţă de
zona
locuită
(km)

NU

Oraviţa SRL 60, tel. 0255/571377

Moldova Nouă, Str.V.
Alecsandri bl 40, sc I,
ap.5-6,
tel.0255/540945,
0742003812
e-mail:
ionela@netcompmedi
a.ro

CONSILIUL
LOCAL
REŞIŢA

Distanţa
Autori faţă de ape
de
zare
(da/nu) suprafaţă
(km)

Reşita

Sursa: Operatori de depozite
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* Tip:

•
•
•

periculoase _____ A
nepericuloase ___B
inerte _________ C

În prezent, în judeţul Caraş-Severin depozitarea deşeurilor de tip municipal se realizează pe 8
depozite de deşeuri nepericuloase de tip B, neconforme, care deservesc mediul urban.
Suprafaţa totală ocupată este de cca. 34 ha. În ceea ce priveşte gradul de amenajare, nici unul
din aceste depozite nu are facilităţi pentru protecţia mediului şi nu este autorizat de autorităţile
sanitare şi de mediu.
Conform Planului de implementare a Directivei privind depozitarea deşeurilor, aceste depozite
se vor închide eşalonat, conform calendarului prezentat în tabelul anterior.
Pe lângă depozitele urbane prezentate, în mediul rural există în fiecare comună locuri
neamenajate de depozitare a deşeurilor, care vor fi ecologizate până în 16.07.2009.

Tab. 2.3.4.1.2.: Evoluţia cantităţii de deşeuri depozitate:
Cantitate deşeuri depozitate

Capacitate
disponibilă
în anul 2005
(mc)

Denumire depozit

2001
(t/an)

2002
(t/an)

2003
(t/an)

2004
(t/an)

2005
(t/an)

Depozit municipal Reşita
Depozit municipal
Caransebeş
Depozit orăşenesc Oraviţa
Depozit orăşenesc Oţelu
Roşu
Depozit orăşenesc
Moldova Nouă
Depozit orăşenesc Bocşa
Depozit orăşenesc Băile
Herculane
Depozit orăşenesc Anina

59684
15283

65765
16460

72869
16553

77857
17898

74091
22665

940000

5010
5159

8170
4644

8941
4659

12000
4949

4927
3971

240000

6258

6252

6252

12740

18238

5010
5562

5888
5987

6986
6157

5636
4100

5981
3787

380000

3819

4025

4180

3237

2756

190000

107785 119193

128599

138417

136416

290000

170000
220000

19000

Sursa: APM CS, Operatori de depozite

2.3.4.2.
Impactul produs asupra mediului de către depozitele neconforme şi solurile
contaminate
Actualele practici de colectare / transport / depozitare a deşeurilor urbane sunt
necorespunzătoare, generând un impact negativ asupra factorilor de mediu şi facilitând
înmulţirea şi diseminarea agenţilor patogeni şi a vectorilor acestora.
Ca urmare a lipsei de amenajări şi a exploatării deficitare, depozitele de deşeuri se numără
printre obiectivele recunoscute ca generatoare de impact şi risc pentru mediu şi sănătatea
publică.
Principalele forme de impact şi risc determinate de depozitele de deşeuri de tip urban sunt:
modificări de peisaj şi disconfort vizual
poluarea aerului
poluarea apelor de suprafaţă şi subterane
modificări ale fertilităţii solurilor şi ale compoziţiei biocenozelor pe terenurile învecinate
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-

participarea la generarea efectului de seră şi a modificărilor climatice
scoaterea din circuitul natural sau economic a unor terenuri.

Poluarea aerului prin mirosuri dezagrabile şi cu suspensii antrenate de vânt este evidentă în
zona depozitelor de deşeuri urbane, în care nu se practică exploatarea pe celule şi acoperirea
cu materiale inerte.
Scurgerile de pe versanţii depozitelor aflate în apropierea apelor de suprafaţă contribuie la
poluarea acestora cu substanţe organice şi suspensii.
Depozitele neimpermeabilizate de deşeuri urbane sunt deseori sursa infestării apelor subterane
cu nitraţi şi nitriţi, dar şi cu alte elemente poluante. Atât exfiltraţiile din depozite, cât şi apele
scurse pe versanţi influenţează calitatea solurilor înconjurătoare, fapt ce se repercutează
asupra folosinţei acestora.
Scoaterea din circuitul natural sau economic a terenurilor pentru depozitele de deşeuri este un
proces ce poate fi considerat temporar, dar care în termenii conceptului de “dezvoltare
durabilă”, se întinde pe durata a cel puţin două generaţii dacă se însumează perioadele de
amenajare (1-3 ani), exploatare (15-30 ani), refacere ecologică şi postmonitorizare (15-20 ani).
În termeni de biodiversitate, un depozit de deşeuri înseamnă eliminarea de pe suprafaţa
afectată acestei folosinţe a unui număr de 30-300 specii/ha, fără a considera şi populaţia
microbiologică a solului. În plus, biocenozele din vecinătatea depozitului se modifică în sensul
că:
- în asociaţiile vegetale devin dominante speciile ruderale specifice zonelor poluate;
- unele mamifere, păsări, insecte părăsesc zona, în avantajul celor care îşi găsesc
hrana în gunoaie (şobolani, ciori).
Deşi efectele asupra florei şi faunei sunt teoretic limitate în timp la durata exploatării depozitului,
reconstrucţia ecologică realizată după eliberarea zonei de sarcini tehnologice nu va mai putea
restabili echilibrul biologic iniţial, evoluţia biosistemului fiind ireversibil modificată.
Un alt aspect negativ este acela că multe materiale reciclabile sunt depozitate împreună cu cele
nereciclabile; fiind amestecate şi contaminate din punct de vedere chimic şi biologic,
recuperarea lor este dificilă.
Problemele ridicate de depozitarea deşeurilor în judeţ pot fi sintetizate astfel:
• depozitarea pe teren descoperit este singura cale pentru eliminarea finală a acestora;
• depozitele existente, neautorizate, sunt uneori amplasate în zone vulnerabile (în
apropierea locuinţelor, a apelor de suprafaţă, a zonelor de agrement);
• depozitele de deşeuri nu sunt amenajate corespunzător pentru protecţia mediului,
conducând la poluarea apelor şi solului din zonele respective;
• depozitele actuale de deşeuri, în special cele orăşeneşti, nu sunt operate corespunzător:
nu se compactează şi nu se acoperă periodic cu materiale inerte în vederea prevenirii
incendiilor, a răspândirii mirosurilor neplăcute; nu există un control strict al calităţii şi
cantităţii de deşeuri care intră pe depozit; nu există facilităţi pentru controlul biogazului
produs; drumurile principale şi secundare pe care circulă utilajele de transport deşeuri
nu sunt întreţinute, mijloacele de transport nu sunt spălate la ieşirea de pe depozite;
multe depozite nu sunt prevăzute cu împrejmuire, cu zone de intrare amenajate
corespunzător şi panouri de avertizare;
• terenurile ocupate de depozitele de deşeuri sunt considerate terenuri degradate, care nu
mai pot fi utilizate în scopuri agricole; la ora actuală, în judeţ, se estimează cca 100 ha
de teren afectate de depozitarea deşeurilor de tip urban;
• prin depozitare se pierde o mare parte a potenţialului util din deşeuri datorită faptului că
acestea sunt colectate şi eliminate în mod neselectiv.
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Toate aceste considerente conduc la concluzia că în gestiunea deşeurilor sunt necesare
schimbări radicale constând în adoptarea unor măsuri specifice, adecvate fiecărei forme de
eliminare a deşeurilor în mediu. Respectarea acestor măsuri trebuie să facă obiectul activităţii
de monitoring a factorilor de mediu afectaţi de prezenţa deşeurilor.

2.3.4.3.
Flux de deşeuri în judeţul Caraş-Severin
Din datele prezentate anterior în plan, poate fi realizată o balanţă totală a materialelor din
fluxurile de deşeuri din judeţ. Această balanţă este descrisă în tabelul următor. Cea mai mare
cantitate din deşeurile necolectate, şi totodată neevidenţiate de operatori, municipalităţi ori alte
entităţi implicate, ocupă suprafeţe întinse de teren în depozite rurale sau urbane, chiar dacă
ajung acolo fără ca populaţia care le generează să beneficieze de servicii de colectare regulată
a deşeurilor.
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Deşeuri biodegradabile
colectate separat
0 to

Deşeuri menajere şi asimilabile din comerţ, industrie şi instituţii generate
158200 to, din care 135200 colectate
xxxx
Deşeuri colectate în amestec: 134600 to
Deşeuri colectate separat: 600 to

Deşeuri reciclabile
colectate separat
600 to

0
Sortare şi alte
procese de tratare

Compostare

Compost

Reziduuri 0 t

Valorificare
termica

Reziduuri 0 to

Reciclare

Incinerare

Reziduuri 0 t

Produse de fermentare 0 t

TMB

Deşeuri reciclabile
600 to
Reziduuri cu putere caalorica ridicata 0 to

134600 to

Deşeuri biodegradabile
0 to

0

Sortare şi alte procese de tratare

V

Deşeuri colectate în amestec, reziduuri de sortare, produse
de fermentare de la TMB
__134600_ to
Legenda:
TMB
tratare mecano-biologica
V
valorificare

Depozitare
8 depozite neconforme

În schemă nu sunt evidenţiate cele 23.000 to deşeuri generate şi necolectate (cca. 11.700 to
din mediul rural şi 11.300 to în mediul urban) şi nici cele 9.200 to deşeuri colectate în mediul
rural prin servicii organizate în cadrul primăriilor, care nu raportează date la APM (date
neincluse în anchetele statistice).
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3. OBIECTIVE JUDEŢENE ŞI ŢINTE PENTRU MANAGEMENTUL DEŞEURILOR
Obiectivele sunt conforme cu cele aprobate prin Planul Naţional de Gestiune a Deşeurilor şi
Planul Regional de Gestiune a Deşeurilor şi în concordanţă cu legislaţia naţională. Astfel:
1. Ţintele stabilite pentru deşeurile de ambalaje sunt preluate din H.G. nr. 621/2005.
2. Ţintele privind reducerea deşeurilor biodegradabile sunt stabilite în concordanţă cu
perioada de derogare de patru ani acordată României prin aderarea la UE faţă de
termenele fixate prin H.G. nr. 349/2005.
3. Tabelul este limitat la problemele privind deşeurile solide municipale.

Tabel 3.1.: Obiective judeţene şi ţinte:
Nr.
crt.

Obiectiv

1.

Dezvoltarea politicii
judeţene în vederea
implementării unui sistem
integrat de gestionare a
deşeurilor

2.

Creşterea eficienţei de
aplicare a legislaţiei în
domeniul gestionării
deşeurilor

3.

4.

5.

6.

Dezvoltarea cadrului
instituţional şi organizatoric
în vederea îndeplinirii
cerinţelor judeţene,
naţionale şi europene
Asigurarea resurselor
umane necesare, direct
implicate în sistemul de
gestionare a deşeurilor, ca
număr şi pregătire
profesională
Crearea şi utilizarea de
sisteme financiare şi
mecanisme economice
pentru gestionarea
deşeurilor în condiţiile
respectării principiilor
generale, cu precădere a
principiilor « poluatorul
plăteşte » şi cel privind
« responsabilitatea
producătorului »

Promovarea informării,
conştientizării şi motivării
pentru toate părţile
implicate

Sub-obiectiv / Ţinta

Termen

1.1. Crearea cadrului organizatoric pentru
stabilirea orientării în domeniul gestionării
deşeurilor şi a instrumentelor de implementare a
acesteia

2008

2.1. Întocmirea de regulamente locale privind
managementul integrat al deşeurilor
2.2. Creşterea importanţei acordate aplicării
legislaţiei şi controlul acesteia
2.2. Luarea de măsuri pentru întărirea capacităţii
instituţionale
3.1. Eficientizarea structurilor instituţionale şi a
sistemelor aferente activităţii de gestionare a
deşeurilor
3.2.
Dezvoltarea
cadrului
instituţional
şi
organizaţional necesar
3.3. Încurajarea privatizării în domeniul gestionării
deşeurilor
4.1. Asigurarea necesarului de personal calificat
pentru operarea şi controlul sistemului
4.2. Susţinerea programelor de informare şi
pregătire a personalului din sectorul public/privat.
5.1. Stimularea creării şi dezvoltarea unui sector
public privat pe piaţa viabilă de deşeuri
5.2. Punerea în evidenţă a oportunităţilor în
vederea utilizării fondurilor naţionale disponibile
(fonduri naţionale, fondul de mediu, fonduri private
etc.)
5.3. Optimizarea utilizării fondurilor europene şi
internaţionale (ISPA, PHARE CES, fonduri
structurale etc.)
5.4. Promovarea celor mai bune practici în
domeniul
managementului
de
deşeuri
şi
finanţărilor durabile (tarife şi taxe)
6.1. Creşterea comunicării între toate părţile
implicate
6.2. Organizarea şi susţinerea de programe de
educare şi conştientizare a populaţiei
6.3. Creşterea gradului de conştientizare în
privinţa consecinţelor unor practici inadecvate de
depozitare a deşeurilor
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Nr.
crt.

Obiectiv

7

Dezvoltarea şi reabilitarea
sistemului informaţional de
management al deşeurilor

8.

Minimizarea generării
deşeurilor

9.

Dezvoltarea/ Îmbunătăţirea
unui sistem modern de
colectare şi transport a
deşeurilor

Sub-obiectiv / Ţinta
6.4. Creşterea gradului de conştientizare asupra
practicilor de depozitare controlată
7.1. Îmbunătăţirea sistemului judeţean şi local de
colectare, prelucrare, analizare şi validare a
datelor şi informaţiilor privind gestionarea
deşeurilor
8.1. Iniţierea de activităţi specifice pentru
minimizarea cantităţii de deşeuri la producători şi
alţi generatori de deşeuri
8.2. Promovarea minimizării deşeurilor la cetăţeni
9.1. Extinderea sistemului de colectare a
deşeurilor în mediul urban - Rata de acoperire
100%
9.2. Extinderea sistemului de colectare a
deşeurilor în mediul rural - Rata de acoperire 90%
9.3. Reabilitarea şi modernizarea sistemelor
existente de colectare şi transport deşeuri
9.4. Construirea staţiilor de transfer dacă sunt
recomandate de către studiile de fezabilitate
9.5. Separarea fluxurilor de deşeuri periculoase de
cele nepericuloase din deşeurile menajere
9.6. Creşterea coeficientului de colectare selectivă
pentru mediul urban
9.7. Implementarea şi creşterea coeficientului de
colectare selectivă pentru mediul rural

10.

Reducerea cantităţilor de
deşeuri biodegradabile
depozitate

10.1. Separarea deşeurilor biodegradabile din
deşeurile municipale colectate. Coeficient de
reducere 25%, baza de calcul: cantitate produsă în
1995
10.2. Realizarea staţiilor de compost în vederea
valorificării deşeurilor biodegradabile.
10.3 Contribuţie la construirea unor staţii de
tratare bio-mecanică - Coeficient de reducere 50%
baza de calcul: cantitate produsă în 1995
11.1. Recuperarea materială şi/sau energetică a
ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje
- 50% din masa deşeurilor de ambalaje
- 60% din masa deşeurilor de ambalaje

11.

12.

Valorificarea potenţialului
util din deşeurile municipale

Implementarea sistemului
de colectare a deşeurilor
voluminoase

11.2. Reciclarea ambalajelor şi deşeurilor de
ambalaje
- Reciclarea a 60% din masa deşeurilor din
hârtie/carton
- Reciclarea a 50% din masa deşeurilor din metal
- Reciclarea a 15% din masa deşeurilor din plastic
- Reciclarea a 15 % din masa deşeurilor din lemn
- Reciclarea a 55% din masa totală a deşeurilor de
ambalaje, din care
:
- 60% din masa deşeurilor din sticlă
- 22,5 % din masa deşeurilor din plastic
12.1. Minimizarea cantităţii depozitate de deşeuri
voluminoase
12.2. Colectarea selectivă şi valorificarea
deşeurilor voluminoase
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Permanent
Permanent
2013
2009
Permanent
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2010
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2011
2013

2008

2010

2013
Începând
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Nr.
crt.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Obiectiv

Gestiunea deşeurilor de
echipamente electrice şi
electronice

Înnoirea parcului naţional
auto prin valorificarea
ecologic ratională a
vehiculelor uzate

Organizarea şi
implementarea sistemului
de gestionare a deşeurilor
din construcţii şi demolări

Reducerea conţinutului de
deşeu biodegradabil din
nămolul de la staţiile de
epurare a apelor uzate

Organizarea şi
implementarea sistemului
de gestionare a deşeurilor
menajere periculoase

Eliminarea deşeurilor în
conformitate cu cerinţele
legislaţiei în domeniu în
scopul protejării sănătăţii
populaţiei şi a mediului

Sub-obiectiv / Ţinta

Termen

13.1. Implementarea colectării separate a DEEE
de la populaţie de către firmele de salubrizare

2008

13.2. Asigurarea funcţionării punctelor de colectare
a DEEE de la gospodăriile particulare, conform
prevederilor legale
13.3. Rata medie anuală de colectare separată de
DEEE pe cap de locuitor provenite de la
gospodăriile particulare de 4,00 kg
14.1. Asigurarea funcţionării punctelor de colectare
a VSU

2008
2008
Permanent

14.2. Creşterea gradului de reutilizare, reciclare şi
valorificare a componentelor rezultate din
dezmembrarea VSU.

Permanent

15.1.
Colectarea
separată
a
deşeurilor
periculoase, a
deşeurilor din construcţii şi
demolări

Permanent

15.2.Tratarea deşeurilor periculoase în vederea
eliminării

Permanent

15.3. Crearea
valorificare

şi

Permanent

15.4. Eliminarea corespunzătoare a deşeurilor
care nu pot fi valorificate

Permanent

de

capacităţi

de

tratare

16.1. Prevenirea eliminării necontrolate pe sol şi în
apele de suprafaţă a nămolurilor
16.2. Utilizarea nămolului în agricultură ca
fertilizant agricol în cazul în care se respectă
condiţiile legale prevăzute de O.M. 344/708/2005
16.3.
Promovarea
coincinerării
nămolurilor
contaminate de la staţiile de epurare în cuptoarele
de ciment
17.1. Implementarea unui sistem de colectare
separată a deşeurilor periculoase din deşeurile
municipale de către firmele de salubrizare
17.2. Tratarea în vederea eliminării
18.1. Închiderea eşalonată a celor 8 depozite
neconforme din mediul urban
18.2. Sistarea depozitării în locaţiile neautorizate
din mediul rural.
18.3. Reabilitarea spaţiilor de depozitare a
deşeurilor din mediul rural
18.4. Asigurarea capacităţilor necesare pentru
eliminarea deşeurilor (realizarea depozitului zonal
conform)
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4.

PROGNOZA CANTITATIVĂ PRIVIND GENERAREA, COLECTAREA, TRATAREA ŞI
ELIMINAREA DEŞEURILOR

4.1.

TENDINŢA FACTORILOR RELEVANŢI PENTRU EVOLUŢIA GENERĂRII
DEŞEURILOR
Principalii parametri care pot influenţa generarea deşeurilor sunt:
• evoluţia populaţiei;
• schimbări economice, evoluţia venitului populaţiei;
• schimbări privind cererea şi natura bunurilor de larg consum, comportamentul
consumatorilor;
• schimbări în tehnologiile de producţie;
• metode noi de tratare a deşeurilor etc.
Venitul populaţiei are o importanţă semnificativă în generarea deşeurilor. În general, creşterea
nivelului acestuia şi a gradului de urbanizare generează cantităţi mari de deşeuri pe cap de
locuitor (în zonele rurale se generează între 0,3 – 0,4 kg/loc/ zi, în timp ce locuitorii zonelor
urbane generează 0,9 kg/loc/zi, conform studiilor Băncii Mondiale). În mod similar,
comportamentul consumatorilor poate influenţa modul generării deşeurilor (consumul de
preparate alimentare generează mai multe deşeuri de ambalaje) etc. În ultimă instanţă,
introducerea de materiale noi de ambalaje, în special plasticele, au un impact semnificativ
asupra mediului, spre exemplu ambalajele PET care au înlocuit în ultimii ani clasicele ambalaje
de sticlă şi sacii, pungile sau cutiile de PE pe cele de hârtie, sau ambalajele reutilizabile pentru
cumpărăturile en-gros. Ambele aspecte au influenţat cantităţile şi compoziţia deşeurilor
generate.
Alţi factori socio-economici care influenţează generarea deşeurilor includ creşterea numărului
de supermarket-uri şi centre comerciale, alături de creşterea PIB pe cap de locuitor, factori care
duc la creşterea volumului de produse alimentare şi alte bunuri ambalate cumpărate, şi implicit
la nivele ridicate ale cantităţii de deşeuri generate.
Factorii demografici influenţează generarea de deşeuri: locuitorii din zonele urbane generează
mult mai multe deşeuri decât cei din zona rurală. Populaţia judeţului se află în declin, fiind de
aşteptat ca această tendinţă să continue pe durata perioadei planificate.
Factorii relevanţi care vor sta la baza calculului prognozei de generare a deşeurilor municipale
în cadrul PJGD sunt:
• Evoluţia populaţiei;
• Evoluţia gradului de acoperire cu servicii de salubrizare;
• Evoluţia indicatorului de generare a deşeurilor municipale.

Evoluţia populaţiei
Datele privind evoluţia populaţiei se obţin din studii privind evoluţiile structurii populaţiei pe
medii rezidenţiale (urban şi rural) elaborate de către Institutul Naţional de Statistică. Studiile
statistice se realizează pe baza a patru scenarii: varianta constantă, medie, optimistă şi
pesimistă. La calculul prognozei de generare a deşeurilor municipale se ia în considerare
varianta medie, ca şi scenariu de prognoză a populaţiei.
Deoarece nu există o prognoză a evoluţiei populaţiei la nivel de judeţ, în PJGD se prezintă
evoluţia populaţiei (din mediul urban, rural şi total) pentru întreg orizontul de timp al planului,
realizată pe baza variantei medii a prognozei la scară naţională şi regională, avându-se în
vedere şi evoluţia populaţiei judeţului în ultimii ani.
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Tabelul 4.1.1.: Prognoza populaţiei judeţului Caraş-Severin (mii loc.)
2005
2006
2007
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total
331,9
330,5
327,6
326,6 325,6 324,7 323,7 322,7 321,7
populaţie
56,5
56,6
56,4
56,5
56,5
56,6
56,6
56,6
56,6
% urban
43,5
43,4
43,6
43,5
43,5
43,4
43,4
43,4
43,4
% rural
populaţia
187,6
186,9
184,7
184,5 184,0 183,8 183,2 182,7 182,1
urbană
populaţia
144,3
143,6
142,9
142,1 141,7 140,9 140,5 140,1 139,6
rurală
Sursa: Comisia Naţională de Prognoză, Direcţia Judeţeana de Statistică, PRGD
Evoluţia gradului de acoperire cu servicii de salubrizare
Estimarea evoluţiei gradului de acoperire cu servicii de salubrizare se realizează pe medii
(urban şi rural) pe baza datelor privind situaţia existentă şi a obiectivelor şi tintelor stabilite
pentru acoperirea cu servicii de salubrizare.
Pentru perioada 2005-2007 se cunosc datele privind gradul de acoperire cu servicii de
salubrizare la nivelul judeţului şi pe medii (urban şi rural). În anul 2005 gradul de acoperire cu
servicii de salubrizare era de 81,6 % în mediul urban şi 43,6 % în mediul rural. În anul 2007
gradul de acoperire cu servicii de salubrizare era de 83 % în mediul urban şi 52 % în mediul
rural.
Pentru judeţul Caraş-Severin ţintele de colectare stabilite conform PRGD sunt:
90 % pentru populaţia din mediul rural până în anul 2009
- 100 % pentru populaţia din mediul urban până în anul 2013.
Ţinând seama de condiţiile existente la nivelul judeţului, pentru atingerea ţintelor s-a stabilit:
- Pentru mediul urban – o creştere anuală a gradului de acoperire cu servicii de
salubrizare de 3-4 % pentru perioada 2007-2013;
- Pentru mediul rural – o creştere anuală a gradului de acoperire cu servicii de salubrizare
de 15-23 % pentru perioada 2007-2009.

Tabelul 4.1.2.: Evoluţia gradului de acoperire cu servicii de salubritate (%):
Grad de
acoperire
% total
% urban
% rural

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

65.1

66.4

69.5

81.8

90.0

92.3

93.4

94.5

95.7

81.6
43.6

82.0
46.0

83.0
52.0

87.0
75.0

90.0
90.0

94
90

96
90

98
90

100
90

Evoluţia indicatorului de generare a deşeurilor
Evoluţia indicatorului de generare a deşeurilor municipale este determinată, în principal, de
schimbările economice (evoluţia PIB), schimbările privind consumul de bunuri de larg consum,
schimbări în tehnologiile de producţie etc. Astfel, stabilirea tendinţei acestui indicator este un
proces complex, care se realizează pe baza datelor statistice disponibile şi ţinând seama de
prevederile Planului Naţional şi a Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor.
Pe baza recomandărilor Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, la stabilirea evoluţiei atât
a indicatorului total de generare a deşeurilor municipale şi asimilabile, cât şi a indicatorilor de
generare pe tipuri de deşeuri din categoria deşeurilor municipale şi asimilabile (deşeuri
menajere, deşeuri asimilabile din comerţ, industrie şi instituţii, deşeuri din grădini şi parcuri,
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deşeuri din pieţe şi deşeuri stradale) s-a considerat o creştere anuală de 0,8 % a indicatorului
de generare a deşeurilor municipale, creştere utilizată atât în calculul prognozei din Planul
Naţional de Gestionare a Deşeurilor elaborat în anul 2004, cât şi în planul regional de
gestionare a deşeurilor elaborat în anul 2006. De asemenea, a fost considerat că pentru
fiecare tip de deşeuri din categoria deşeurilor municipale şi asimilabile din comerţ, industrie şi
instituţii indicatorul de generare are aceeaşi creştere anuală de 0,8 %.

4.2.
PLANIFICAREA GENERĂRII DEŞEURILOR MUNICIPALE
Luând în considerare cele de mai sus, tendinţa privind planificarea curentă are în vedere
creşterea anuală a cantităţilor de deşeuri municipale solide generate cu o rată de 0,8 %. Pentru
deşeurile menajere această rată de creştere are următoarele efecte asupra mediei indicilor de
generare zilnică pentru zone urbane şi rurale:
Tabelul 4.2.1.: Prognoza indicilor de generare a deşeurilor menajere (kg/loc.zi):
Indice anual
de creştere
0.80
indice
%
urban
0.80
indice
%
rural

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0.9

0.91

0.91

0.92

0.93

0.94

0.94

0.95

0.96

0.4

0.40

0.41

0.41

0.41

0.42

0.42

0.42

0.43

Având în vedere faptul că evoluţia cantităţilor de deşeuri menajere generate în perioada
analizată (2001-2005) s-a realizat pe baza raportărilor agenţilor de salubritate, datele provenind
din estimări volumetrice şi nu din cântăriri, s-a considerat oportună, pentru realizarea prognozei
generării deşeurilor menajere, utilizarea algoritmului propus în Metodologia de elaborare a
planurilor de gestiune a deşeurilor, considerând că se vor evita astfel eventuale
supradimensionări. Aplicarea indicelui de creştere propus de ANPM generează următoarele
creşteri ale cantităţii de deşeuri menajere generate pentru perioada planificată (prin înmulţirea
numărului de locuitori cu indicele de generare zilnică şi 365 de zile/an):

Tabelul 4.2.2.: Prognoza de generare a deşeurilor menajere (to/an):
Deşeuri
menajere
generate
(to/an)
Urban
Rural
Total

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

61627
21068
82694

62079
20966
83044

61348
21385
82733

61968
21262
83230

62454
21198
83652

63047
21600
84648

62858
21536
84394

63336
21471
84807

63811
21916
85727

Având în vedere evoluţia gradului de acoperire cu servicii de salubrizare, se pot estima
cantităţile de deşeuri menajere colectate de la populaţie pe perioada de planificare propusă:

Tabelul 4.2.3.: Evoluţia cantităţilor de deşeuri menajere colectate de la populaţie (to/an):
Deşeuri
menajere
colectate
(to/an)
urban
rural
Total

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

50287

50905

50919

53912

56208

59264

60344

62070

63811

9186
59473

9644
60549

11120
62039

15947
69859

19078
75287

19440
78705

19382
79726

19324
81393

19725
83536

Pe măsură ce populaţia neacoperită de servicii de salubrizare scade, cantităţile de deşeuri
generate şi necolectate vor fi din ce în ce mai reduse:

Pag. 43

Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor – Caraş-Severin 2006 - 2013

Tabelul 4.2.4.: Cantităţile de deşeuri menajere necolectate de la populaţie (to/an):
Deşeuri
menajere
necolectate
(to/an)
urban
rural
Total

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

11339

11174

10429

8056

6245

3783

2514

1267

0

11882
23222

11321
22496

10265
20694

5316
13371

2120
8365

2160
5943

2154
4668

2147
3414

2192
2192

Prognoza de generare a deşeurilor asimilabile din comert, industrie, instituţii, a deşeurilor din
grădini şi parcuri, din pieţe şi a deşeurilor stradale se realizează pornind de la cantitatea de
deşeuri generată în anul de referinţă 2005 şi ţinând seama de evoluţia indicatorului de generare
care înregistrează o creştere anuală de 0,8%. Deoarece nu există informaţii privind cantităţile
de deşeuri voluminoase generate/colectate în cursul anului de referinţă 2005, se estimează o
cantitate de 1.000 to , având în vedere ca la nivelul Regiunii Vest, PRGD prognozează o
cantitate de cca. 5.700 to la o populaţie de cca. 1.933 mii locuitori.

Tabelul 4.2.5.: Prognoza de generare a deşeurilor municipale solide (to/an):
Nr.
crt.

1

2
3
4
5
6
7

4.3.

Tip deşeu

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Deşeuri
urban
menajere
rural
mixte
Deşeuri similare
din
comerţ,
industrie,
instituţii*
Deşeuri
voluminoase
Deşeuri
din
parcuri şi grădini
Deşeuri din pieţe

50287

50905

50919

53912

56208

59264

60344

62070

63811

9186

9644

11120

15947

19078

19440

19382

19324

19725

53900

54331

54766

55204

55646

56091

56539

56992

57448

1000

1008

1016

1024

1032

1041

1049

1057

1066

2100

2117

2134

2151

2168

2185

2203

2220

2238

400
2300

403
2318

406
2337

410
2356

413
2374

416
2393

420
2413

423
2432

426
2451

11339

11174

10429

8056

6245

3783

2514

1267

0

11882

11321

10265

5316

2120

2160

2154

2147

2192

142394

143222

143392

144374

145285

146774

147017

147932

149357

Deşeuri stradale
Deşeuri
urban
menajere
necolecrural
tate
TOTAL

PLANIFICAREA ALTOR FRACŢII DE DEŞEURI

4.3.1. PLANIFICAREA FRACŢIEI DE DEŞEURI BIODEGRADABILE
Prognoza privind generarea deşeurilor biodegradabile municipale
Definiţie deşeuri biodegradabile municipale
Ţintele prevăzute în Directiva 1999/31/EC şi H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea se referă la
deşeuri biodegradabile municipale şi definesc:

 deşeurile municipale ca „deşeuri menajere şi alte deşeuri, care, prin natură sau compoziţie,
sunt similare cu deşeurile menajere”;
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 deşeurile biodegradabile ca „deşeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum
ar fi deşeurile alimentare ori de grădină, hârtia şi cartonul”.
Legislaţia europeană şi naţională nu definesc deşeurile biodegradabile municipale. Totuşi,
combinând cele două definiţii, rezultă următoarea definiţie: deşeuri biodegradabile municipale
înseamnă deşeuri biodegradabile din gospodării, precum şi alte deşeuri biodegradabile, care,
prin natură sau compoziţie, sunt similare cu deşeurile biodegradabile din gospodării.
Astfel, deşeurile biodegradabile municipale reprezintă fracţia biodegradabilă din deşeurile
menajere şi asimilabile colectate în amestec, precum şi fracţia biodegradabilă din deşeurile
municipale colectate separat, inclusiv deşeuri din parcuri şi grădini, pieţe, deşeuri stradale şi
deşeuri voluminoase.
Conform Raportului Agenţiei Europene de Mediu „Managementul deşeurilor biodegradabile
municipale” 2002, fracţia biodegradabilă din deşeurile municipale este reprezentată de: deşeuri
alimentare şi de grădină, deşeuri de hârtie şi carton, textile, lemn, precum şi alte deşeuri
biodegradabile conţinute în deşeurile colectate.
Pentru determinarea prognozei de generare a deşeurilor biodegradabile municipale este
necesar să se cunoască ponderea deşeurilor biodegradabile în deşeurile municipale. Ponderea
deşeurilor biodegradabile în deşeurile municipale la nivel de judeţ se determină pe bază de
masurători, defalcat pe tipuri de deşeuri.
Deoarece până în prezent la nivelul judeţului Caraş-Severin nu au fost efectuate studii privind
compoziţia deşeurilor, pentru a putea stabili măsuri adecvate de gestionare a deşeurilor
biodegradabile municipale, este necesar să se estimeze atât ponderea deşeurilor alimentare şi
de grădină, cât şi a deşeurilor de hârtie, carton, lemn şi textile din deşeurile menajere.
Deşeurile biodegradabile din deşeurile municipale solide provin din diferite surse, cum sunt:
- deşeuri biodegradabile şi similare din gospodării;
- fracţii colectate separat de hârtie şi carton, lemn, textile;
- alte fluxuri de deşeuri provenite din: pieţe, curăţatul străzilor şi din parcuri şi grădini.
În PRGD-urile elaborate în anul 2006, pentru prognoza de generare a deşeurilor biodegradabile
municipale, procentele pentru conţinutul de deşeuri biodegradabile utilizate sunt:
- 95% pentru deşeurile din parcuri şi grădini
- 90% pentru deşeurile din pieţe, şi
- 20% pentru deşeurile stradale.

Tabelul 4.3.1.1.: Ponderea deşeurilor biodegradabile în deşeurile municipale (%):
Ponderea deşeurilor
biodegradabile în deşeurile
municipale (%)
Deşeuri municipale (deşeuri menajere şi
asimilabile din comerţ, industrie, instituţii), din
care:
Deşeuri menajere
Urban
deşeuri alimentare şi de grădină
hârtie+carton, lemn, textile
Rural
deşeuri alimentare şi de grădină
hârtie+carton, lemn, textile
Deşeuri asimilabile din comerţ, industrie,
instituţii
Pag. 45

68
54
14
74
63
11
45

Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor – Caraş-Severin 2006 - 2013

Deşeuri din grădini şi parcuri
Deşeuri din pieţe
Deşeuri stradale
Deşeuri generate şi necolectate
Urban
deşeuri alimentare şi de grădină
hârtie+carton, lemn, textile
Rural
deşeuri alimentare şi de grădină
hârtie+carton, lemn, textile

95
90
20
74
63
11
74
63
11

S-a estimat că în cazul deşeurilor generate şi necolectate din mediul urban, deoarece zonele
nedeservite sunt cele periurbane, compoziţia deşeurilor generate este asemănătoare celei din
zonele rurale. Cantităţile de deşeuri biodegradabile municipale se calculează pe baza prognozei
de generare a deşeurilor municipale şi ţinând seama de ponderea deşeurilor biodegradabile în
deşeurile municipale.
În cadrul PJGD deşeurile municipale biodegradabile nu includ deşeul biodegradabil de la staţiile
de epurare municipale şi deşeurile provenite din construcţii şi demolări. În tabelul 4.3.1.2. sunt
prezentate cantităţile prognozate de deşeuri municipale biodegradabile exprimate în tone pe
an.

Tabelul 4.3.1.2.: Prognoza generării de deşeuri municipale biodegradabile, (to/an):
Nr.
Crt.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

doar
bio

54%

27155

27489

27496

29113

30353

32003

32586

33518

34458

hârtie
+lemn

14%

7040

7127

7129

7548

7869

8297

8448

8690

8934

doar
bio

63%

5787

6076

7006

10046

12019

12247

12211

12174

12427

hârtie
+lemn

11%

1010

1061

1223

1754

2099

2138

2132

2126

2170

45%

24255

24449

24645

24842

25041

25241

25443

25646

25851

95%

1995

2011

2027

2043

2060

2076

2093

2109

2126

90%

360

363

366

369

372

375

378

381

384

Flux de deşeu

urban
1

Conţi
nut în
biode
grada
bil

Deşeuri
menajere
colectate

rural

4

Deşeuri similare
provenite din comerţ,
industrie, instituţii
Deşeuri din parcuri şi
grădini
Deşeuri din pieţe

5

Deşeuri stradale

2
3

6

Deşeuri
menajere
necolectate

urban

rural

TOTAL

20%

460

464

467

471

475

479

483

486

490

doar
bio

63%

7144

7040

6570

5075

3935

2383

1584

798

0

hârtie
+lemn

11%

1247

1229

1147

886

687

416

277

139

0

doar
bio

63%

7486

7132

6467

3349

1335

1361

1357

1353

1381

hârtie
+lemn

11%

1307

1245

1129

585

233

238

237

236

241

85247

85685

85672

86080

86477

87656

88461
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4.3.2. PLANIFICAREA FRACŢIEI DE DEŞEURI DE AMBALAJE
Prognoza privind generarea deşeurilor de ambalaje
Prognoza privind generarea deşeurilor de ambalaje se realizează pe baza variaţiei anuale a
cantităţii de deşeuri de ambalaje generate şi ţinând seama de:
• Ponderea deşeurilor de ambalaje în funcţie de sursa de generare;
• Structura deşeurilor de ambalaje;
• Structura deşeurilor de ambalaje de la populaţie.
Ponderea deşeurilor de ambalaje în funcţie de sursa de generare
Deşeurile de ambalaje (cod 15.01 din Lista europeană a deşeurilor) pot proveni atât de la
populaţie, regăsindu-se în deşeurile menajere, precum şi din activităţile industriale, comerciale
şi de la instituţii. Ponderea în funcţie de provenienţă se determină pe baza datelor din baza de
date privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje şi ţinând seama de specificul judeţului.
Conform informaţiilor din baza de date a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului privind
ambalajele şi deşeurile de ambalaje şi a datelor statistice din ţările europene cu o dezvoltare
economică mai apropiată de cea a României, la nivelul anului 2006 s-a estimat că 60 % din
cantitatea de deşeuri de ambalaje provine de la populaţie şi 40 % de la industrie, comerţ şi
instituţii.

Structura deşeurilor de ambalaje
Structura pe tip de material a deşeurilor de ambalaje generate se consideră a fi aceeaşi cu
structura pe tip de material a ambalajelor introduse pe piaţă. Aceste date s-au obţinut din baza
de date privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, gestionată de ANPM. Din studiu s-a
concluzionat că în 2006 s-au generat la nivel naţional 1 310 mii tone deşeuri de ambalaje.
Stabilirea cantităţii corespunzătoare fiecărei regiuni s-a făcut prin alocarea unei rate prestabilite
pe regiune, în funcţie de consumul de alimente, băuturi, produse nealimentare şi servicii la nivel
regional. În continuare se prezintă un tabelul utilizat în alocarea şi prognoza deşeurilor de
ambalaje la nivel de regiuni, pornind de la indicatorii „Cheltuieli totale/persoană (lei, lunar pe o
persoană)” „Ponderea cheltuielilor băneşti pentru cumpărarea de alimente şi băuturi
consumate, de mărfuri nealimentare şi plata serviciilor din total cheltuieli (%)” preluaţi din baza
de date a Institutului Naţional de Statistică, referitor la anul 2005 (nu există date disponibile
pentru 2006):

Tabelul 4.3.2.1.: Prognoza creşterii generării de deşeuri de ambalaje, to/regiune:

Reg.

Populaţia
(1 ian.
2006)

Cheltuieli
totale/pers
oana (lei,
lunar pe o
persoană)

1

3.734.946

391,16

Ponderea
cheltuielilor
băneşti pentru
cumpărarea de
alimente şi
băuturi
consumate, de
mărfuri
nealimentare şi
plata serviciilor
din total
cheltuieli (%)

Cheltuieli
băneşti
pentru
cumpărarea
de alimente şi
băuturi
consumate,
de mărfuri
nealimentare
şi plata
serviciilor /
persoană (lei,
lunar pe o
persoană)

Cheltuieli
totale băneşti
pentru
cumpărarea
de alimente şi
băuturi
consumate,
de mărfuri
nealimentare
şi plata
serviciilor /
regiune (lei,
lunar pe
regiune)

Ponderea
cheltuielilor
băneşti
pentru
cumpărarea
de alimente şi
băuturi
consumate,
de mărfuri
nealimentare
şi plata
serviciilor la
nivel de
regiune din
totalul
acestor
cheltuieli la
nivel naţional
(%)

62,7

245

916022846,3

0,170209856
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în fiecare
regiune
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2
2.843.624
3
3.321.392
4
2.301.833
5
1.929.158
6
2.729.181
7
2.534.378
8
2.215.701
Total
21.610.213
ţară

365,36
358,32
347,85
400,67
407,10
403,78
523,35

58,7
61,0
55,3
64,2
62,1
64,4
72,6

214
219
192
257
253
260
380

609861574,7
725973920,7
442783012,8
496237582,4
689961792,3
659025259,9
841860247,9

0,11332081
0,134896107
0,082275276
0,092207883
0,12820455
0,12245611
0,156429408

148.450
176.714
107.781
120.792
167.948
160.418
204.923

5381726237

1

1.310.000

Facem menţiunea că la nivel de judeţ nu există informaţii referitoare la cheltuielile
totale/persoană, de aceea vom folosi datele aferente Regiunii Vest. Se constată că la nivelul
Regiunii Vest cantitatea de deşeuri de ambalaje generată în anul 2006 este de 120 792 tone.
Raportat la populaţia judeţului Caraş-Severin, cantitatea de deşeuri de ambalaje care a rezultat
în anul 2006 a fost de 20 750 to. În cazul în care ne raportăm la cantitatea de deşeuri de
ambalaje generată la nivel naţional, folosind un indice mediu de generare rezultat din raportarea
la populaţia totală a ţării în 2006, rezultă la nivelul judeţului Caraş-Severin o cantitate de deşeuri
de ambalaje de 20 100 to. Pentru a evita o subdimensionare a sistemului, grupul de lucru a
decis utilizarea mediei regionale, deci a unei cantităţi totale de 20 750 tone deşeuri de ambalaje
generate în 2006.
Structura deşeurilor de ambalaje pe tip de material, conform bazei de date a ANPM este:

•
•
•
•
•
•

sticlă - 21,8%
plastic - 27,1%
hârtie/carton - 31,4%
metal - 5,6%
lemn - 13,8%
altele - 0,3%

Pentru simplificarea calculelor, în cadrul grupului de lucru s-a decis adăugarea procentajului
aferent altor tipuri de deşeuri la cele metalice, ponderea acestora devenind astfel 5,9%.
Conform estimărilor Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului privind ambalajele şi deşeurile
de ambalaje şi a datelor statistice din ţările europene cu o dezvoltare economică mai apropiată
de cea a României, cca. 60 % din cantitatea de deşeuri de ambalaje provine de la populaţie,
ceea ce la nivelul judeţului Caraş-Severin reprezintă 12 450 to din totalul de 83 044 to generat
în total (urban + rural). Deci, deşeurile de ambalaje reprezintă cca. 15% din cantitatea de
deşeuri menajere generate de populaţie.
În privinţa ratelor de creştere a deşeurilor de ambalaje, valorile recomandate de ANPM sunt:

-

10% / an între 2003 şi 2006
7% / an între 2007 şi 2009
5% / an între 2010 şi 2013.

Tabelul 4.3.2.2.: Rata de creştere a deşeurilor de ambalaje (%/an):
Rata de
creştere
/an
CaraşSeverin

10 % creştere
pe an
2006

2007

20.750

22.203

7 % creştere pe an
2008

2009

5% creştere pe an
2010

2011

2012

2013

23.757 25.420 26.691 28.025 29.426 30.898
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Pe baza acestui tabel, se prognozează o creştere cu cca. 50% a cantităţilor de deşeuri de
ambalaje pe perioada de planificare. Conform recomandărilor ANPM în anul 2006, deşeurile de
ambalaje au fost generate la sursă astfel:

-

40% din activităţi instituţionale, comerciale şi industriale
60% din gospodării.

Tabelul 4.3.2.3.: Prognoza generării de deşeuri de ambalaje, (to/an):
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Tip de material 2006
Total
20.750 22.203 23.757 25.420 26.691 28.025 29.426 30.898
hârtie şi carton
6.516
6.972
7.460
7.982
8.381
8.800
9.240
9.702
plastic
5.623
6.017
6.438
6.889
7.233
7.595
7.975
8.373
sticlă
4.840
5.179
5.541
5.819
6.109
6.415
6.736
4.524
metal
1.310
1.402
1.500
1.575
1.653
1.736
1.823
1.224
lemn
3.064
3.278
3.508
3.683
3.867
4.061
4.264
2.864
4.4.
ŢINTE PROPUSE
Această secţiune îşi propune să cuantifice ţintele aferente obiectivelor exprimate anterior
procentual. Un rezumat al ţintelor privind deşeurile municipale solide, deşeurile de ambalaje şi
biodegradabile a fost prezentat în Capitolul 3 şi sunt redate în Tabelul 4.3.2.3.
Se prezintă mai jos obiectivele cantitative:
Tabelul 4.4.1.: Obiective şi ţinte privind deşeurile ( % ):
DESCRIERE
% populaţie urbană conectată la colectarea
deşeurilor
% populaţie rurală conectată la colectarea deşeurilor
Reducerea cantitativă a biodegradabilului din
deşeuri faţă de 1995 (cu tranziţie 4 ani pentru 2006
şi 2009)
Recuperarea deşeurilor de ambalaje / incinerate cu
recuperare energetică
Deşeuri de ambalaje reciclate complet (cantitativ)
din care hârtie / carton
din care metal
din care plastice
din care sticlă
din care lemn

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2013
100

90
75

50
50

60
55

60
50
15

22.5
60

15

Sursa: Planul Naţional de Management al Deşeurilor.
4.4.1. COLECTAREA DEŞEURILOR MUNICIPALE SOLIDE
Pentru judeţul Caraş-Severin ţintele de colectare stabilite conform PRGD sunt:
90 % pentru populaţia din mediul rural până în anul 2009, şi
- 100 % pentru populaţia din mediul urban până în anul 2013.
Facem menţiunea că prognoza se bazează pe indicii teoretici de generare a deşeurilor
menajere în amestec de: 0,9 kg/locuitor/zi pentru locuitorii din zona urbană şi de 0,4
kg/locuitor/zi pentru locuitorii din zona rurală şi nu pe raportările agenţilor de salubritate.
Totodată, prognoza privind tendinţa de creştere a cantităţilor de deşeuri generate s-a atenuat
prin luarea în considerare a unei tendinţe generale de descreştere graduală a populaţiei deşi
s-a considerat o creştere anuală a generării deşeurilor de 0,8 %.
Tabelele următoare prezintă cifre semnificative pentru generarea şi colectarea deşeurilor pentru
perioada planificată, atât pentru locuitorii din mediul urban cât şi pentru cei din zonele rurale.
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Tabelul 4.4.1.1.: Prognoza generării
kg/loc/an; rural: 0,4 kg/loc/an
Cantităţi generate
2005
2006
(to/an)
Urban
61627 62079
Rural
21068 20966
Total judeţ
82694 83044

deşeurilor în amestec, to/an, creştere 0.80%: urban: 0,9
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

61348 61968 62454 63047 62858 63336 63811
21385 21262 21198 21600 21536 21471 21916
82733 83230 83652 84648 84394 84807 85727

Tabelul 4.4.1.2.: Creşterea gradului de deservire (%):
Grad deservire (%)
2005
2006
2007
2008
Urban
81,6
82,0
83,0
87,0
Rural
43,6
46,0
52,0
75,0
65,1
66,4
69,5
81,8
Total judeţ

2009
90,0
90,0

2010
94
90

2011
96
90

2012
98
90

2013
100
90

90,0

92,3

93,4

94,5

95,7

Tabelul 4.4.1.3.: Prognoza populaţiei deservite (loc.):
Populaţie
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
deservită (loc.)
Urban
153082 153258 153301 160549 165587 172732 175878 179004 182109
Rural
62915 66056 74308 106559 127487 126812 126432 126053 125674
Total judeţ
215996 219314 227609 267108 293074 299545 302310 305056 307783
Tabelul 4.4.1.4.: Prognoza cantităţilor de deşeuri colectate (to/an):
Cantităţi deşeuri
2005
2006
2007
2008
2009
colectate (to/an)
Urban
50287 50905 50919 53912 56208
Rural
9186
9644 11120 15947 19078
59473 60549 62039 69859 75287
Total judeţ
Rata de colectare %
72
73
75
84
90

2010

2011

2012

2013

59264 60344 62070 63811
19440 19382 19324 19725
78705 79726 81393 83536
93
94
96
97

4.4.2. REDUCEREA CANTITĂŢII DE DEŞEURI BIODEGRADABILE
Ţinta de reducere a deşeurilor biodegradabile depozitate este calculată în funcţie de raportul
populaţiei din judeţul Caraş-Severin faţă de populaţia României în 1995. Acest raport este
multiplicat apoi cu cantitatea naţională de deşeuri biodegradabile generate în 1995 şi anume –
4.800.000 to. Pentru judeţul Caraş-Severin cifra de bază pentru biodegradabile în 1995 s-a
stabilit la 77.777 tone.
Cantitate de deşeuri biodegradabile municipale ce pot fi depozitate reprezintă ţintele de
reducere raportate la cantitatea de deşeuri biodegradabile municipale generate în judeţ în anul
1995 (75 % în anul 2010; 50 % în anul 2013 şi 35 % în anul 2016)
Cantitate de deşeuri biodegradabile municipale ce trebuie redusă de la depozitare reprezintă
diferenţa dintre cantitatea prognozată a se genera şi cuantificarea ţintelor.
Pornind de la datele de prognoză din Tabelul 4.3.1.2. şi considerând cantitatea maximă
admisibilă de deşeu biodegradabil în depozite, rezultă ţinta de reducere.

ŢINT
A

Tabelul 4.4.2.1.: Ţinte de reducere a conţinutului de biodegradabil din deşeuri (to/an):
Conţinut în
Nr.
Flux de deşeu
2010
2013
biodegradabile
crt.
TOTAL
87.254 88.461
Cantitatea maximă de biodegradabil admisă la depozitare
58.333 38.889
[to/an]
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în procente faţă de cantitatea eliminată în 1995 (77.777
to)
Cantitatea care trebuie tratată (nu este acceptată la
depozitare) [to/an]

75%

50%

28.921

49.572

4.4.3. RECUPERAREA ŞI RECICLAREA DEŞEURILOR DE AMBALAJE
În perioada 2006-2013, pentru colectarea, recuperarea şi reciclarea deşeurilor de ambalaje se
preconizează o creştere necesară pentru atingerea ţintelor stabilite. Se estimează că odată
generalizată în judeţul Caraş-Severin, colectarea selectivă să ducă la cantităţi suplimentare de
deşeuri recuperabile (dar nu de ambalaje).

Tabelul 4.4.3.1.: Ţinte judeţene pentru atingerea obiectivelor de reciclare şi recuperare a
deşeurilor de ambalaje, (%):
Tip material de
ambalaj

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

hârtie şi carton
plastic
sticlă
metale
lemn

53,8
8
21
37,8
4

55,7
10
22
39,2
5

60
11
32
50
7

60
12
38
50
9

60
14
44
50
12

60
16
48
50
15

60
18
54
50
15

60
22,5
60
50
15

Total reciclate

26

28

33

38

42

46

50

55

Total recuperate

32

34

40

45

48

53

57

60

Ţintele de reciclare şi valorificare marcate cu roşu sunt ţinte prevăzute în Tratatul de aderare a
României. Ţintele marcate cu negru sunt preluate din Planul de implementare a directivei
privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje pentru perioada 2006-2007. În ceea ce priveşte
hârtia, cartonul şi metalele, s-a considerat că în perioada 2009-2013 se menţin ţintele de
reciclare din 2008.

Tabelul 4.4.3.2.: Ţinte judeţene cantitative pentru atingerea obiectivelor pentru deşeurile de
ambalaje, to/an:
Tip material de
ambalaj

2006

hârtie şi carton
plastic
sticlă
metale
lemn

Total reciclate
Total recuperate

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3.505 3.883 4.476
450
602
708
950 1.065 1.657
463
513
701
115
153
229

4.789
827
2.106
750
316

5.029
1.013
2.560
787
442

5.280
1.215
2.933
827
580

5.544
1.435
3.464
868
609

5.821
1.884
4.041
911
640

5.395 6.217 7.840

9.659 11.210 12.892 14.713 16.994

6.640 7.549 9.503 11.439 12.811 14.853 16.773 18.539

Cuantificarea ţintelor de reciclare pe material se calculează pe baza cantităţii totale de ambalaje
pe tip de material prognozată a se genera într-un an şi a ţintei de reciclare pe material din anul
respectiv. Cuantificarea ţintelor de reciclare/valorificare totale se calculează pe baza cantităţii
totale de ambalaje prognozată a se genera într-un an şi a ţintei de reciclare, respectiv
valorificare din anul respectiv. Cifrele în roşu reprezintă ţintele impuse prin Planul de
implementare a Directivei privind ambalajele transpusă prin HG 621 / 2005.
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5.
5.1.

FLUXURI SPECIFICE DE DEŞEURI
DEŞEURI MENAJERE PERICULOASE

Deşeurile menajere periculoase sunt materiale, substanţe sau produse de care deţinătorul se
debarasează, are intenţia sau obligaţia de a se debarasa, generate din gospodării, instituţii,
unităţi comerciale şi prestatoare de servicii, în mediul urban şi în mediul rural, care au proprietăţi
periculoase - oxidante, grad mare de inflamabilitate, explozive, corozive, infecţioase, iritante,
cancerigene, mutagene, reactive, ecotoxice.

5.1.1. TIPURI DE DEŞEURI PERICULOASE GENERATE DE GOSPODĂRII

Deşeurile menajere periculoase conţin multe substanţe care posedă proprietăţi periculoase.
Cele mai comune sunt chimicale utilizate în gospodărie, detergenţi, lichide de curăţare,
medicamente, pesticide, vopsele, uleiuri şi alte lichide. În ceea ce priveşte Catalogul European
de Deşeuri, o listă simplificată cuprinzând cele mai de întâlnite deşeuri menajere periculoase
este dată mai jos.

Tabelul 5.1.1.1.: Deşeuri menajere periculoase, în conformitate cu Catalogul European de
Deşeuri
Referinţa
Categorie
CED
20 01 13*
Solvenţi
20 01 14*
Acizi
20 01 15*
Baze
20 01 17*
Substanţe chimice fotografice
20 01 19*
Pesticide
20 01 21*
Tuburi fluorescente şi alte deşeuri cu conţinut de mercur
20 01 23*
Echipamente cu conţinut de clorofluorocarbonaţi
20 01 26*
Uleiuri şi grăsimi, altele decât cele specificate în 20 01 25
20 01 27*
Vopsele, cerneluri, adezivi şi răşini conţinând substanţe periculoase
20 01 29*
Detergenţi cu conţinut de substanţe periculoase
20 01 31*
Medicamente citotoxice şi citostatice
Baterii şi acumulatori incluşi în 16 06 02 sau 16 06 03 şi baterii şi
20 01 33*
acumulatori nesortaţi ce conţin aceste baterii
Echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele menţionate
20 01 35*
în 20 0121 şi 20 01 23, ce conţin componente periculoase
20 01 37*
Lemn cu conţinut de substanţe periculoase

5.1.2. GENERAREA DE DEŞEURI MENAJERE PERICULOASE ŞI SIMILARE

Până în prezent, deşeurile menajere periculoase nu au fost colectate separat, deci nu există
date statistice privind cantitatea generată, aceasta fiind doar estimată.
La prognoza generării deşeurilor periculoase menajere s-au utilizat două estimări comparabile,
şi anume:
- 3 kg/locuitor/an în Germania sau
- 0,5 % din cantitatea totală de deşeuri municipale (fără deşeuri din construcţii şi demolări şi
nămol de la staţiile de epurare municipale) /locuitor/an, potrivit unui studiu al ICIM Bucureşti

Tabelul 5.1.2.1.: Estimarea generării de deşeuri menajere periculoase şi similare 2003-2013
(to/an)
TO/AN
JUDEŢ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Caraş440
441
442
443
445
446
447
448
450
451
440
Severin
Deşeuri provenite din deşeuri menajere şi similare , prognoză ICIM, PRGD
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5.1.3. COLECTAREA DEŞEURILOR MENAJERE PERICULOASE ŞI SIMILARE

La ora actuală nu se colectează separat deşeurile menajere periculoase. Aceste deşeuri sunt
amestecate cu deşeurile solide municipale şi eliminate împreună cu acestea, prin depozitare pe
sol, în depozite municipale neconforme sau spaţii de depozitare din mediul rural. Se poate
aprecia însă, că mici cantităţi de deşeuri menajere periculoase sunt colectate: în majoritate
uleiuri uzate şi acumulatori auto uzaţi (în staţiile service sau direct de către populaţie).
Schema de colectare a acumulatorilor auto uzaţi îi implică pe distribuitorii acestor produse, care
primesc la schimb deşeurile atunci când comercializează un produs nou.

5.1.4. SCHEME DE COLECTARE PENTRU DEŞEURI PERICULOASE

Există mai multe metode pentru colectarea separată a deşeurilor menajere periculoase. Cele
mai frecvente sunt:
•
colectarea mobilă cu ajutorul unor maşini speciale
Acest sistem de colectare lucrează sub controlul unui operator de salubritate. Există două
variante de colectare: prin orare de colectare pentru arii specifice sau la cerere;
•
puncte de colectare comunale fixe sau mobile (puncte de colectare speciale sau
comunale);
•
sisteme de returnare, organizate de distribuitori sau producători, în special pentru
acumulatori uzaţi, deşeuri provenite din uleiuri şi medicamente.

Tabelul 5.1.4.1.: Principalele opţiuni de colectare a deşeurilor periculoase produse în gospodării
OPŢIUNE

1a) Colectare
prin unităţile
mobile

1b) Colectare
directă de la
gospodării

2a) Punctele de
colectare a
deşeurilor
periculoase

COMENTARIU
Acest sistem este des întâlnit pentru că este foarte
bine acceptat de locuitori. La fiecare aproximativ trei
luni, un vehicul special pentru colectarea deşeurilor
periculoase vine la un punct de colectare bine
stabilit sau într-un loc special, unde, aproximativ 2
sau 3 ore, va colecta deşeurile periculoase aduse
de locuitorii care stau în apropiere.
De obicei, la un punct de colectare sunt conectate
aproximativ 4000 până la 5000 de persoane.
Maşina de colectare poate deservi până la 700000
de persoane, cu o frecvenţă de colectare de 3 luni.
Colectarea deşeurilor periculoase este gratuită
pentru clienţi, dacă întreaga cantitate predată nu
depăşeşte 20 kg/predare. Costurile pentru acest
sistem sunt incluse în taxa pentru colectarea
deşeurilor cotidiene.
Sistemul necesită un personal foarte bine pregătit
pentru a asigura colectarea adecvată a diferitelor
tipuri de deşeuri periculoase.
Se estimează că prin intermediul acestui sistem se
vor colecta aproximativ 35-40% din deşeurile
periculoase provenite din gospodării.
Deşeurile periculoase sunt colectate de la
gospodării după ce s-a stabilit o dată prin telefon.
Punctele oficiale de colectare a materialelor
reciclabile pot fi extinse şi pentru colectarea
deşeurilor periculoase din gospodării şi din sectorul
comercial. Un avantaj al sistemului îl constituie
durata permanentă de funcţionare.
Comparativ cu cantităţile mici de deşeuri
periculoase din gospodării, care de obicei sunt
aduse la aceste puncte de colectare, costurile
privind personalul sunt mari. Însă, este nevoie de
personal calificat pentru clasificarea şi presortarea
deşeurilor periculoase. Din acest motiv, numărul
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ESTIMARE

1) Colectarea deşeurilor
periculoase provenite din
gospodării prin unităţile
mobile

Această opţiune nu este
recomandată datorită
costurilor prea mari.
Se recomandă una sau
două locaţii în oraşele
reşedinţă de judeţ în
combinaţie cu punctele
de colectare pentru
reciclare şi în judeţe în
cooperare cu depozitele
de deşeuri. Pot fi
colectate toate tipurile de
deşeuri periculoase.
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2b) Containere
pentru colectarea
pe categorii a
deşeurilor
periculoase

3) Colectarea
prin magazine
sau companii
specializate

punctelor de colectare, care sunt pregătite să
primească deşeuri periculoase de la gospodării, ar
trebui limitate şi poziţionate atent, în raport cu
structura aşezărilor.
Controlul colectării deşeurilor periculoase în
recipiente specifice este dificil. Vandalismul şi
folosirea neadecvată au fost cauzele principale
pentru acest lucru. Deci, containerele de colectare
necesită protecţie.
Din acest motiv containerele de colectare trebuiesc
protejate.
Acest lucru se poate realiza prin amplasarea lor la
Magazinele care comercializează aceste produse,
companii specializate (vezi opţiunea 3) sau la
punctele de colectare (vezi opţiunea 2a).
Acest sistem funcţionează foarte bine pentru
colectarea bateriilor de maşină folosite şi a uleiurilor
uzate, în colaborare cu magazinele care sunt
răspunzătoare pentru colectarea acestor articole.

Sistemul de colectare
trebuie controlat şi este
viabil când este combinat
cu un sistem de control
de prevenire a
vandalismului.

Aceasta reprezintă o
soluţie recomandată
pentru colectarea
medicamentelor expirate,
a uleiurilor uzate, a
bateriilor de maşină şi a
bateriilor.

5.1.5. FACILITĂŢI ŞI METODE DE TRATARE
Tratarea deşeurilor menajere periculoase este complexă şi cere facilităţi şi metode de tratare
specifice. În primul rând, operatorii de colectare trebuie:
•
să sorteze în mod adecvat deşeurile menajere periculoase pe diferite fracţii;
•
să stocheze temporar deşeurile (de obicei până la 30 de zile) în clădiri acoperite şi bine
aerisite, cu pardosea de beton, dotate cu facilităţi de colectare a apei uzate;
•
să contracteze operatori autorizaţi pentru colectarea deşeurilor.
Tratamentul general al deşeurilor menajere periculoase urmăreşte două căi principale:
•
incinerarea termică pentru fracţii organice, în conformitate cu Directivele UE
•
tratarea fizico - chimică pentru acizi şi baze.
În judeţul Caraş-Severin nu există facilităţi pentru tratarea deşeurilor periculoase.
Regiunea V Vest, beneficiază însă de facilităţi pentru tratarea deşeurilor periculoase prin
incinerare, la SC PRO AIR CLEAN SRL Timişoara, unde funcţionează un incinerator pentru
deşeuri periculoase cu o capacitate de 2500 t/an, aflat în curs de extindere.
• Baterii uzate
Componentele principale ale bateriilor sunt alcalii de magneziu şi zinc-carbon. Aceste baterii
conţin o cantitate mare de mercur, care este extrem de toxic şi care ridică nivelul costurilor
reciclării acestora în instalaţiile de topire a metalelor neferoase.
Din acest motiv, în 1998, UE a elaborat un ghid, care solicită o reducere drastică a conţinutului
de mercur de la mai mult de 100 ppm până la 0, pentru a facilita procesul de reciclare.
Este recomandată organizarea activităţii de returnare a bateriilor de către sectorul comercial.
Bateriile folosite în gospodării pot fi returnate către producători sau firme specializate de
reciclare.
În judeţul Caraş-Severin nu este organizată activitatea de colectare a bateriilor uzate.
• Acumulatori uzaţi (baterii auto)
Reciclarea bateriilor auto este ieftină din punct de vedere economic, de obicei prin unităţi
specializate. În general, bateriile uzate sunt returnate punctelor de vânzare (la schimb cu baterii
noi). Magazinele vând apoi acumulatorii uzaţi unor operatori specializaţi de colectare şi
reciclare.
În judeţul Caraş-Severin operează un număr de 5 operatori autorizaţi pentru colectarea
acumulatorilor auto uzaţi, dar nu există operatori autorizaţi pentru reciclarea acestora.
• Ulei de motor uzat
Uleiurile uzate sunt colectate prin intermediul auto-service-urilor şi a staţiilor de benzină.
Uleiurile uzate colectate pot fi redistilate pentru reciclare şi amestecare în instalaţii de uleiuri
Pag. 54

Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor – Caraş-Severin 2006 - 2013

lubrifiante, sau pot fi recuperate pentru obţinerea de energie, aşa cum este menţionat în
Directiva UE privind incinerarea. Pentru ca sistemul să fie complet operaţional, colectarea
trebuie să se extindă la toate staţiile service şi la toate magazinele unde se comercializează ulei
de motor.
Mai mult, consumatorii care îşi schimbă singuri uleiul de motor trebuie să fie instruiţi cu privire la
depozitarea corespunzătoare a uleiului de motor uzat.
În prezent, în judeţul Caraş-Severin există un singur operator autorizat pentru colectarea
uleiurilor uzate, respectiv SC PETROM SA – zona Peco Caraş-Severin/ Depozit Reşiţa.
• Medicamentele expirate
Medicamentele cu termenul de valabilitate depăşit nu sunt mai periculoase decât cele noi, dar
necesită o depozitare atentă deoarece utilizarea lor (în special de copii) poate afecta sănătatea
umană. Unele medicamente sunt chiar dăunătoare pentru mediu sau se pot transforma în
pericole biologice. În consecinţă, medicamentele expirate sunt în general colectate de către
firmele de medicamente sau farmacii şi sunt returnate la producătorii lor sau la circuitele
specializate de recuperare, care în general incinerează medicamentele expirate, sau, în cazul
în care nu este posibil, le depun pe terenuri specializate de depozitare.
Totuşi, datorită problemelor apărute în cazul colectării neoficiale şi al revânzării medicamentelor
cu termen de valabilitate depăşit, incinerarea este considerată cea mai bună tehnică posibilă
(BAT) în UE. Este recomandat ca drogheriile şi farmaciile să fie instruite în organizarea unui
sistem de reprimire a medicamentelor expirate, care apoi să fie predate unui operator
specializat în tratarea/eliminarea acestora.
Deşi în judeţul Caraş-Severin există doi operatori autorizaţi pentru colectarea şi transportul
deşeurilor medicale periculoase - SC Rom K-Dran SRL Reşiţa şi SC Divers Recicling Comp
SRL Bocşa, la unităţile de tratare autorizate din regiune: incinerator SC PRO AIR CLEAN SRL
Timişoara şi sterilizator termic SC Alvi Serv SRL Arad, la ora actuală nu este organizat sistemul
de reprimire a medicamentelor expirate de la populaţie.

5.1.6. REDUCEREA CANTITĂŢII DE SUBSTANŢE PERICULOASE

Legislaţia naţională specifică, armonizată cu cea comunitară, prevede înlocuirea sau reducerea
de pe piaţă a substanţelor periculoase. Exemple privind aceste restricţii sunt:
•
reducerea/eliminarea plumbului din combustibil şi vopsele, eliminarea plumbului din ţevi;
•
eliminarea benzenului şi reducerea cantităţilor de alte substanţe aromatice din vopsele,
soluţii de lipit;
•
reducerea mercurului în bateriile zinc-carbon, alcaline;
•
reducerea cadmiului şi a altor metale grele în masele plastice;
•
reducerea solvenţilor clorinaţi;
•
eliminarea compuşilor cu fluor din lichidele de răcire;
•
reducerea metalelor grele din tonerele pentru copiatoare şi imprimante;
•
interzicerea folosirii de insecticide cu DDT, POP şi altele;
•
înlocuirea materialelor ce conţin azbest, PCB –uri (din transformatoare, condensatori
etc.).
Această acţiune îmbunătăţeşte protecţia consumatorului, igiena şi sănătatea umană.

5.1.7. OBIECTIVE ŞI ŢINTE
1. Colectarea tuturor deşeurilor menajere periculoase până în 2017:
•
colectare separată sau în puncte speciale;
•
limitarea stocării temporare la o perioadă mai mică de 3 ani până la 31.12.2009.
2. Asigurarea transportului în siguranţă şi a tratării corespunzătoare până la 31.12.2009
5.2.

DEŞEURI DIN ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE

România a adoptat Directiva UE privind DEEE. Legislaţia naţională arată după cum urmează:
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OBIECTIVELE DIRECTIVEI DEEE
Obiectivele Directivei sunt:
•
prevenirea apariţiei deşeurilor de echipamente electrice şi electronice şi reutilizarea,
reciclarea şi alte forme de valorificare ale acestor tipuri de deşeuri pentru a reduce în cea mai
mare măsură cantitatea de deşeuri eliminate;
•
îmbunătăţirea performanţei de mediu a tuturor operatorilor implicaţi în ciclul de viaţă al
echipamentelor electrice şi electronice (producători, distribuitori şi consumatori) şi în mod
special a agenţilor economici direct implicaţi în tratarea deşeurilor de echipamente electrice şi
electronice.
Principalele cerinţe ale Directivei:
Directiva prevede măsuri ce au ca scop:
•
Crearea de sisteme care să permită deţinătorilor şi distribuitorilor finali să predea
deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) gratuit către punctele de colectare;
•
Asigurarea colectării de către distribuitorii de echipamente electrice şi electronice a
deşeurilor de echipamente electrice şi electronice de acelaşi tip şi în aceeaşi cantitate cu
echipamentul/echipamentele furnizate;
•
Asigurarea unei rate a colectării selective de cel puţin 4 kg/locuitor şi an de deşeuri de
echipamente electrice şi electronice din gospodăriile populaţiei;
•
Asigurarea disponibilităţii şi accesibilităţii, pe întreg teritoriul ţării, a punctelor de
colectare necesare, ţinând cont în special de densitatea populaţiei;
•
Atingerea unor obiective de valorificare de 80% din greutatea medie pe echipament şi
de 75% valorificare materială pentru:

aparate de uz casnic de mari dimensiuni

distribuitoare automate
•
Atingerea unor obiective de valorificare de 75% din greutatea medie pe echipament şi
de 65% valorificare materială pentru:

echipamente informatice şi de telecomunicaţii

echipamente de larg consum
•
Atingerea unor obiective de valorificare de 70% din greutatea medie pe echipament şi
de 50% valorificare materială pentru:

aparate de uz casnic de mici dimensiuni

echipamente de iluminat.

5.2.1. GENERAREA DEEE

Datorită numărului de locuitori din judeţul Caraş-severin, relativ scăzut, în raport cu populaţia
regiunii şi a ţării, generarea de DEEE se situează mult sub estimarea realizată în PRGD Vest.
Rata scăzută de generare a DEEE se datorează şi situaţiei economice a populaţiei, care
utilizează echipamentele electrice şi electronice cu mult peste media de utilizare indicată de
producător.
În Regiunea Vest va fi destul de dificil să se stabilească o reţea generalizată pentru colectarea
DEEE, în special în zonele rurale, zonele montane şi oraşele mici, din cauza costurilor de
investiţii ridicate pentru dezasamblarea acestora şi a ratei scăzute de generare a DEEE în
aceste zone.
Deşi salariul minim pe economie din România este sub media europeană, preţul de
dezasamblare este mai mare decât valoarea materialelor recuperate.
Începând cu 30 aprilie 2007, la achiziţionarea echipamentelor IT&C şi a electronicelor de
consum, românii plătesc o contribuţie („timbrul verde”) de 7 lei, reprezentând costurile pentru
colectarea şi reciclarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE). Această
contribuţie a fost instituită ca urmare a demarării sistemului gestionării colectării şi reciclării
DEEE, conform Directivei europene EC/96/2002 şi a HG 448/2005.
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Potrivit legislaţiei în vigoare, deţinătorii de deşeuri de echipamente electrice şi electronice vor
putea să le predea gratuit la punctele de colectare municipale sau la magazine, odată cu
achiziţia unui echipament nou din aceeaşi categorie de produse.

5.2.2. COLECTAREA DEEE

Colectarea DEEE se va face prin înfiinţarea, începând cu anul 2005, a unor sisteme de
colectare comune sau individuale.
Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a colecta separat DEEE de la
gospodăriile particulare şi de a pune la dispoziţia producătorilor spaţiile necesare pentru
înfiinţarea punctelor de colectare selectivă a acestora.
În vederea reducerii cantităţii de DEEE eliminate ca deşeuri municipale nesortate şi pentru
atingerea unui nivel ridicat de colectare selectivă, posesorii trebuie să predea DEEE pe care le
deţin, conform prevederilor alin. (1) sau la punctele de colectare constituite în acest scop.
În vederea colectării selective a DEEE provenite de la gospodăriile particulare, producătorii
trebuie să asigure înfiinţarea:
•
până la 31 decembrie 2005 a cel puţin:
- un punct de colectare în fiecare judeţ;
- un punct de colectare în fiecare oraş cu peste 100.000 de locuitori;
- 6 puncte de colectare în municipiul Bucureşti;
•
până la 31 decembrie 2006 a cel puţin un punct de colectare în fiecare oraş cu peste
20.000 de locuitori.
Până la 31 decembrie 2008 rata medie anuală de colectare selectivă de DEEE pe cap de
locuitor provenite de la gospodăriile particulare este de 4,00 kg, cu următoarele obiective
intermediare:
- până la 31 decembrie 2006, a cel puţin 2 kg/locuitor;
- până la 31 decembrie 2007, a cel puţin 3 kg/locuitor.
Valorificarea DEEE:
Producătorii, terţii care acţionează în numele lor sau organizaţiile colective iau cele mai potrivite
măsuri pentru îndeplinirea următoarelor obiective de valorificare, reutilizare şi reciclare a DEEE
colectate selectiv. La 31 decembrie 2006 rata de valorificare trebuia să crească până la
minimum de 40% din greutatea medie pe aparat.
Conform prevederilor H.G. 448/2005, în judeţul Caraş-Severin au fost înfiinţate punctele de
colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE):
punctul de colectare judeţean în cadrul SC REMAT CARAŞ-SEVERIN SA, Reşiţa, Calea
Timişorii, nr. 16.
pentru localităţi cu peste 20 000 de locuitori s-au înfiinţat 2 puncte de colectare în judeţul
Caraş-Severin la: Reşiţa, str. Fântânilor, nr. 1 – SC PRESCOM SA şi Caransebeş, str. G-ral
Moise Groza nr. 4 – SC TRANSAL URBIS SRL.

Tabelul 5.2.2.1.: Cantităţi DEEE colectate şi valorificate în judeţul Caraş-Severin (to/an):
COLECTARE (TO)
VALORIFICARE (TO)
STOC (TO)
PUNCT DE
COLECTARE
2006
2007
2006
2007
2006
2007
SC REMAT
CARAŞ0,315
0,62
0
0
0,315
0,935
SEVERIN SA
SC PRESCOM
0,220
10,944
0
7,61
0,220
3,554
SA Reşiţa
SC TRANSAL
URBIS SRL
0,115
1,08
0
0
0,115
1,195
Caransebeş
TOTAL
0,65
12,644
0
7,61
0,65
5,684

Pag. 57

Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor – Caraş-Severin 2006 - 2013

5.2.3. EVALUAREA CANTITĂŢII DE DEŞEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI

ELECTRONICE CARE VOR FI GENERATE, PRECUM ŞI A CANTITĂŢII
COLECTABILE
Cantitatea de DEEE ce trebuie colectată începând cu 2006 a fost stabilită, pentru statele
membre, la 4 kg/locuitor şi an. Având în vedere imposibilitatea atingerii acesteia, România a
solicitat o perioadă de tranziţie de 2 ani. Situaţia României nu este singulară, toate statele din
Europa Centrală şi de Est, precum şi Statele Baltice care au aderat în 2004, au solicitat şi
obţinut derogări temporare pentru aceeaşi perioadă. Motivele solicitărilor sunt legate în mod
special de gradul mai scăzut de dotare cu echipamente electrice şi electronice al populaţiei
decât în vechile state membre, durata mai mare de utilizare a acestora din cauza nivelului
veniturilor, precum şi faptul că populaţia care locuieşte în zonele rurale are o pondere mai
mare, ceea ce înseamnă dificultăţi în crearea unei infrastructuri de colectare.
România a stabilit în anul 2004, prin planul de implementare, obiective de colectare
intermediare de 2, respectiv 3 kg/locuitor şi an pentru 2006 şi 2007. Aceste obiective s-au bazat
pe informaţiile existente la acea dată privind cantităţile de echipamente puse pe piaţă, precum
şi pe prezumţia că acestea vor fi utilizate cât durata medie de viaţă indicată de producător.
În ultimii 2 ani, situaţia a evoluat foarte mult, iar informaţiile disponibile sunt semnificativ mai
precise decât în 2004. Aplicarea directivei în statele membre a condus la înfiinţarea a peste 30
de organizaţii colective non-profit, grupate în WEEE Forum, care acoperă cea mai mare parte a
statelor membre. Ţinând cont de experienţa acestora, precum şi de condiţiile din România, se
poate face o evaluare mult mai bună a cantităţii colectabile de DEEE.
Din statistica prezentată în planul de implementare, precum şi informaţiile furnizate de industrie
(CECED România), s-a estimat următoarea cantitate de EEE, din categoria 1, puse pe piaţă la
nivel naţional în 2002, 2003, 2004, 2005.

Tabelul 5.2.3.1.: Număr de echipamente din categoria 1 puse pe piaţă în judeţul Caraş-Severin
(buc./an):
Produs
2005
2004
2003
2002
Frigidere şi congelatoare
450000
530000
672000
357000
Maşini de spălat

420000

405000

535000

296000

Cuptoare

325000

265000

358000

200000

Hote

160000

152000

200000

120000

4000

3400

3000

2000

1359000

1355400

1768000

975000

Maşini de spălat vase

Total

Evaluarea se bazează pe datele privind producţia, importul şi exportul de echipamente
electrice şi electronice din Planul de Implementare al Directivei 2002/96/CE, precum şi pe
datele privind piaţa de electrocasnice furnizate de CECED România.

Tabelul 5.2.3.2.: Masa medie a echipamentelor puse pe piaţă (kg):
Echipament
kg
Frigidere
62
Maşini de spălat rufe
50
Cuptoare
35
Hote
20
Maşini de spălat vase
50
Evaluarea se bazează pe datele din Planul de Implementare al Directivei 2002/96/CE, precum
şi pe datele privind masa medie a electrocasnicelor furnizate de CECED România.
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Tabelul 5.2.3.3.: Masa totală a echipamentelor din categoria
(kg/an):
Produs
2005
2004
Frigidere şi
27900000
32860000
congelatoare
Maşini de spălat
21000000
20250000
Cuptoare
Hote
Maşini de spălat
vase
Total

kg/locuitor şi an

1 puse pe piaţă în România
2003

2002

41664000

22134000

26750000

14800000

11375000

9275000

12530000

7000000

3200000

3040000

4000000

2400000

200000

170000

150000

100000

63675000

65595000

85096003

46434000

2.89

2.98

3.87

2.11

Pentru a determina cantitatea colectabilă de DEEE din categoria 1, se poate considera o durată
medie de utilizare a acestor echipamente de 15 ani. Aceasta a fost stabilită ţinând cont de
evaluarea efectuată de CECED (Bruxelles) la nivel european, pentru mai multe mărci de
electrocasnice mari, din care a rezultat că durata medie de utilizare, în statele membre UE, a
echipamentelor din această categorie este de 13 ani. Este rezonabil, poate chiar optimist să se
presupună că această durată este doar cu 2 ani mai mare în România.
Acest lucru înseamnă că echipamentele puse pe piaţă în 1991 vor fi colectate în 2006, cele
puse pe piaţă în 1992 în 2007 etc. Dacă se are în vedere eficienţa celor mai performante
sisteme de gestionare a DEEE din Europa, aparţinând membrilor WEEE Forum, cantitatea
colectabilă este de 58% din cantitatea de DEEE estimată a fi generată (conform datelor WEEE
Forum).
Cantitatea de echipamente pusă pe piaţă între 1991 şi 2001 a fost calculată prin extrapolarea
datelor din anul de maxim (2003), luând în considerare o creştere anuală a pieţei de 7 % din
1991 până în 2003.

Tabelul 5.2.3.4.: Cantitatea de echipamente din categoria 1 puse pe piaţă (kg/locuitor şi an)
An

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

Cantitate
pusă pe 3.87 3.62 3.38 3.16 2.95 2.76 2.58 2.41
piaţă

1995

1994

1993

1992

1991

2.25 2.11 1.97 1.84 1.72

Tabelul 5.2.3.5.: Cantitatea colectabilă de DEEE din categoria 1 în cazul în care sistemul din
România ar avea eficienţa celor mai bune sisteme europene (Kg/locuitor pe an)
An

Cantitatea colectabilă pentru deşeurile din categoria 1 dacă sistemul de
colectare ar avea eficienţa celor mai performante sisteme existente
în statele membre (Kg/locuitor pe an)

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

1
1.07
1.14
1.22
1.31
1.4
1.5
1.6
1.71
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2015
2016

1.83
1.96

Conform structurii DEEE a membrilor WEEE Forum, deşeurile din categoria 1 au o pondere de
46% din total. Pe baza acestor date s-a estimat cantitatea totala de DEEE ce se va genera
începând cu 2006 precum şi cantitatea colectabilă, ţinând cont de rata de colectare de 58% din
cantitatea generată a celor mai eficiente sisteme.

Tabelul 5.2.3.6.: Cantitatea de DEEE generată în România (Kg/locuitor/an):
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
An
Cantitatea
totală
de
7.35 6.87 6.42
6
5.61 5.24 4.9 4.58 4.28
4
3.74
DEEE
generate
Tabelul 5.2.3.7.: Cantitatea totală colectabilă de DEEE (Kg/locuitor/an)
An
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Cantitatea
colectabilă de
DEEE dacă
sistemul de
colectare ar
avea eficienţa
4.26
celor mai
performante
sisteme
existente în
statele membre
(Kg/locuitor/an)

3.98

3.72

3.48

3.25

3.04

2.84

2.65

2.48

2007

2006

2.32

2.17

Din cele prezentate mai sus rezultă că nici în cazul în care sistemul de colectare în România ar
avea eficienţa celor mai performante sisteme existente în statele membre, nu s-ar putea atinge
în anul 2008 obiectivele de colectare şi valorificare negociate cu Uniunea Europeană.
În 2005, numărul locuitorilor din judeţul Caraş-Severin era de 331.876.
Atât în judeţul Caraş-Severin, cât şi în Regiunea Vest, nu va fi deloc uşor să se conceapă o
reţea de colectare a deşeurilor din echipamente electrice şi electronice mai ales în zonele rurale
şi în oraşele mici, datorită costurilor investiţiilor foarte ridicate şi a ratei scăzute de generare a
deşeurilor din echipamente electrice şi electronice în aceste zone.
În judeţul Caraş-Severin se află multe zone care au o densitate a populaţiei mai mică decât
media naţională (~ 39 locuitori/km2), mai ales în zonele montane.

Tabelul 5.2.3.8.: Numărul de echipamente în judeţul Caraş-Severin
Numărul de echipamente/1000
Categorii
locuitori conform Planului de
Implementare a Directivei 2002/96
Toate tipurile de radio şi alte
380,9
echipamente audio
Televizoare
292
Frigidere
224
Maşini de spălat
158
Aspiratoare
105
Maşini de cusut
79
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126.411
95.908
74.340
52.436
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Telefoane mobile

205

68.035

Tabelul 5.2.3.9.: Durata de funcţionare a echipamentelor
Categorii
Durata medie de funcţionare (ani)
Frigider, congelator
15
Maşină de spălat
10
Alte aparate electrice
10
Aspirator
8
Televizor
6
Calculator, monitor, tastatură
5
Tabelul 5.2.3.10.: Prognoza cantităţilor de DEEE necesar a fi colectate pentru atingerea ţintelor
(to/an):
31.12.2006
31.12.2007
31.12.2008
TERMEN LIMITĂ PENTRU
2 kg / locuitor şi 3 kg / locuitor şi 4 kg / locuitor şi
ATINGEREA ŢINTEI
an
an
an
An de referinţă
2006
2007
2008
Prognoza populaţiei în jud.
330 500
327 600
326 600
Caraş-Severin, loc.
Cantitatea anuală DEEE
necesară a fi colectată în
661
983
1306
jud. Caraş-Severin (to/an)
Această situaţie presupune o capacitate de dezasamblare pentru DEEE de cel puţin 1500 tone
pe an în 2008. Costurile acestor operaţii variază între 175 şi 350 € / tone în funcţie de tipul,
categoria de DEEE demontate şi de condiţiile actuale ale pieţei de materii prime secundare /
reutilizate.

5.3.

VEHICULE SCOASE DIN UZ

5.3.1. OBIECTIVELE DIRECTIVEI VSU
Directiva stabileşte:
•
măsurile care au ca scop prevenirea apariţiei deşeurilor provenite de la vehicule precum
şi reutilizarea, reciclarea şi alte forme de recuperare ale vehiculelor scoase din uz şi
componentelor acestora pentru a reduce cantitatea de deşeuri eliminate precum şi
îmbunătăţirea performanţei de mediu a tuturor operatorilor economici implicaţi în ciclul de viaţa
al vehiculelor;
•
directiva se aplică vehiculelor şi vehiculelor scoase din uz incluzând componentele şi
materialele acestora;
•
reutilizarea, reciclarea şi valorificarea energetică într-o proporţie cât mai mare a
vehiculelor scoase din uz.
Principalele cerinţe ale directivei:
1. Colectarea gratuită, de la ultimul deţinător, a vehiculelor scoase din uz.
2. Limitarea utilizării substanţelor periculoase la fabricarea vehiculelor şi reducerea utilizării
acestora începând cu faza de concepţie.
3. Integrarea unei cantităţi crescânde de materiale reciclate provenind de la vehicule în
vehiculele noi şi în alte produse pentru a dezvolta pieţele pentru materiale reciclate.
4. Punerea la punct de către operatorii economici a sistemelor pentru colectarea vehiculelor
scoase din uz şi în măsura în care este fezabil tehnic, a deşeurilor de piese rezultate de la
repararea vehiculelor.
5. Punerea la punct a unui sistem conform căruia radierea unui vehicul scos din uz să se facă
numai în baza unui certificat de distrugere (eliminare).
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Tabelul 5.3.1.1.:Ţinte privind colectarea şi tratarea vehiculelor scoase din uz:
Verificarea punctelor de colectare necesare pentru fiecare judeţ

Începând cu 2006

Extinderea refolosirii şi reciclării materialelor provenite din maşinile
scoase din uz şi valorificarea energetică a acelor materiale care nu pot
fi reciclate.
Reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 75% din masa medie pe vehicul
şi an pentru VSU fabricate înainte de 01.01.1980.
Reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 85% din masa medie pe vehicul
şi an pentru VSU fabricate după 01.01.1980.
Reutilizarea şi reciclarea a cel puţin 70% din masa medie pe vehicul şi
an pentru VSU fabricate înainte de 01.01.1980.
Reutilizarea şi reciclarea a 80% din masa medie pe vehicul şi an pentru
VSU fabricate înainte de 01.01.1980.
Reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 95% din masa medie pe vehicul
şi an pentru toate VSU.
Reutilizarea şi reciclarea a cel puţin 85% din masa medie pe vehicul şi
an pentru toate VSU

Începând cu 2007
Începând cu 2007
Începând cu 2007
Începând cu 2007
Începând cu 2007
Începând cu 2015
Începând cu 2015

5.3.2. COLECTAREA ŞI TRATAREA VEHICULELOR SCOASE DIN UZ

Există o reţea de societăţi comerciale (peste 100) răspândite relativ uniform la nivel naţional
care au desfăşurat şi desfăşoară operaţiuni de colectare, dezmembrare şi valorificare a
vehiculelor scoase din uz în scopul comercializării.
Există un shredder aparţinând societăţii S.C. Remayer S.A. cu o capacitate de 8000 tone/lună
instalat în Bucureşti. Acesta însă nu funcţionează la întreaga capacitate din cauza numărului
redus de vehicule care sunt scoase din uz şi predate S.C. Remayer S.A. pentru tratare.
Din cauza costurilor de transport, în restul ţării, vehiculele scoase din uz se tratează prin
dezmembrarea elementelor importante şi apoi balotarea în vederea valorificării materialului
feros.
În prezent, eliminarea vehiculelor scoase din uz este o activitate economică profitabilă din
cauza faptului că se valorifică doar componentele metalice (aproximativ 70% din masa
vehiculului), restul fiind eliminate prin depozitare.
Instalaţiile de dezmembrare şi reciclare au în general un nivel tehnic scăzut şi nu respectă
condiţiile minime din Anexa I a Directivei.
La nivelul judeţului Caraş-Severin există în prezent 3 agenţi economici autorizaţi în vederea
colectării şi valorificării vehiculelor scoase din uz:

Tabelul 5.3.2.1.: Agenţi economici autorizaţi:
Nr. vehicule
Agent economic
colectate
(2006)
SC REMAT SA CaraşSeverin, Reşiţa, str.
81
Timişorii, nr.16,
tel. 0255/225894
SC TEHNODINAMIC SRL,
Caransebeş, str. Seşu
108
Roşu, nr.17, tel/fax.

Nr. vehicule
colectate
(2007)
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Nr. vehicule
Nr. vehicule
dezmembrate dezmembrate
(2006)
(2007)

213

81

213

194

108

194

Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor – Caraş-Severin 2006 - 2013

0255/516420
SC DUŞAN şi FIUL SRL,
Reşiţa, str. Timişorii, nr. 37,
tel/fax. 0255/226616
TOTAL

0

12

0

12

189

419

189

419

Ca urmare a „Programului de stimulare a înnoirii parcului auto naţional” se constată o creştere
semnificativă a numărului de vehicule uzate colectate faţă de anul 2005 (nr. total vehicule
colectate în 2005 = 163)

5.4.

DEŞEURI PROVENITE DIN CONSTRUCŢII ŞI DEMOLĂRI

5.4.1. GENERALITĂŢI

Deşeurile provenite din construcţii şi demolări reprezintă deşeurile rezultate din activităţi precum
construcţia clădirilor şi infrastructurii civile, demolarea totală sau parţială a clădirilor şi
infrastructurii civile, modernizarea şi întreţinerea străzilor. Sunt constituite din două componente
individuale de interes: deşeuri din construcţii şi deşeuri din demolări.

Tabelul 5.4.1.1.: Tipurile de deşeuri din construcţii şi demolări care fac obiectul PJGD:
COD DEŞEU CED
TIP DEŞEU
17 01
Beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice
17 02
Lemn, sticlă şi materiale plastice
17 04
Metale (inclusiv aliajele lor)
Deşeurile provenite din construcţii şi demolări reprezintă în ţările UE aproximativ 25 % din
deşeuri, ele provenind în mare parte din demolări şi renovări ale clădirilor vechi. Sunt alcătuite
din materiale, în majoritate reciclabile într-un fel sau altul, cum ar fi (Sursa, EIONET 2005):
•
sol excavat, cărămizi, beton şi placări
– 73%;
•
lemn
– 11%;
– 5%;
•
sticlă, plastic şi izolatori
•
metale
– 5%;
•
altele în amestec
– 6%.
Compoziţia deşeurilor rezultate din construcţii şi demolări depinde de tipul lucrărilor de
construcţie, fie că este vorba de clădiri noi sau activităţi de renovare/modificare. Modificările şi
renovările generează un deşeu mai puţin definit decât în cazul clădirilor noi.

Tabelul 5.4.1.2.: Compoziţia deşeurilor din construcţii şi demolări (%):
LUCRUL LA
MODIFICĂRI
TIP DEŞEU
STRUCTURĂ
VOLUM: 1700 M3
3
VOLUM: 10700 M
%
%
Deşeu mineral
81,4
40,3
Lemn
12,4
13,6
Metale
0,4
4
Hârtie şi carton
0,7
4,3
Plastice
0,4
5,2
Sticlă
1,3
Altele
4,5
31,3
Sursa: PRGD
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5.4.2. GENERAREA

În prezent, doar o parte din deşeurile provenite din construcţii şi demolări este colectată separat
şi raportată, ceea ce explică indicii atât de mici de generare a deşeurilor din construcţii şi
demolări.

Tabelul 5.4.2.1.: Evoluţia generării în perioada 2001-2005 (to/an):
TO/AN
COD
CARAŞ-SEVERIN
DEŞEU
2001
2002
2003
CED
Deşeuri din construcţii
17
1400
2020
3160
şi demolări, din care:
Deşeuri inerte
800
1400
2000
Deşeuri în amestec
600
620
1160
Raportarea statistică anuală a operatorilor

2004

2005

2700

1000

1700
1000

600
400

Tabelul 5.4.2.2.: Evoluţia indicatorilor de generare în perioada 2001-2005 (kg/loc.an)
DEŞEURI DIN CONSTRUCŢII ŞI
2001
2002
2003
2004
2005
DEMOLĂRI
Indicator de generare, kg/loc.an
4
6
9
8
3
Nu există date statistice, bazate pe măsurători, privind generarea anuală şi se utilizează date
estimate.

Tabelul 5.4.2.3.:
to/an):

Estimarea generării deşeurilor din construcţii şi demolări 2006-2013 (mii

CARAŞ-SEVERIN
Populaţie
Deşeuri din
construcţii şi demolări
Rata de generare
250 kg/loc/an

COD
DEŞEU
CED
Mii
locuitori

17

MII TONE/AN

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

330,5

327,6

326,6

325,6

324,7

323,7

322,7

321,7

82,62

81,90

81,65

81,40

81,17

80,92

80,67

80,42

5.4.3. MODALITĂŢI DE GESTIONARE
Deşeurile provenite din construcţii şi demolări au fost identificate de către UE ca o prioritate a
fluxului de deşeuri. Datorită volumului mare, acestea necesită un spaţiu mare de depozitare.
Deasemenea, necesită resurse şi tehnologii pentru separarea şi recuperarea lor, tehnologii
accesibile şi în general puţin costisitoare.
Principala metodă utilizată pentru tratarea deşeurilor provenite din construcţii şi demolări este
reciclarea, cu o rată de reciclare de peste 80 %. O reciclare eficientă necesită o separare la
sursă.
COLECTAREA
Multe din deşeurile provenite din construcţii şi demolări sunt reciclabile şi pot fi reutilizate în
producerea de balast pentru drumuri sau în producerea de ciment, dacă există facilităţi
adecvate. UE a raportat o descreştere a depozitării de deşeuri provenite din construcţii şi
demolări când taxele de depunere sunt mai mari decât cele încasate de firmele de reciclare.
Acest lucru a fost posibil în Germania.
Cantitatea depozitată poate fi redusă semnificativ prin folosirea unei simple mărunţiri şi a unei
facilităţi de sortare care poate recupera de la 60 la 70% din deşeurile provenite din construcţii şi
demolări.
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La ora actuală în judeţul Caraş-Severin nu este organizat un sistem de gestionare a deşeurilor
din construcţii şi demolări şi nu există nici facilităţi de colectare/tratare/valorificare.

DEPOZITAREA
Deşeurile provenite din construcţii şi demolări trebuie depuse pe un depozit controlat dar nu
neapărat de clasă „b”, în special dacă materialul este în mare parte inert.
La ora actuală, la nivel judeţean şi regional nu este disponibilă o capacitate de depozitare
pentru deşeurile provenite din construcţii şi demolări. Deşeurile sunt practic depozitate ilegal.

5.4.4. OBIECTIVE ŞI ŢINTE

În momentul de faţă România nu are o legislaţie specifică privind regimul deşeurilor din
construcţii şi demolări.
Regiunea nu are încă obiective specifice pentru deşeurile provenite din construcţii şi demolări.
Obiectivele regionale propuse sunt redate mai jos:

Tabelul 5.4.4.1.: Obiective propuse:
Tratarea deşeurilor contaminate din construcţii şi demolări pentru a putea fi
valorificate (material sau energetic) sau/şi eliminarea finală în siguranţă.
Tratarea deşeurilor contaminate provenite din drumuri, clădiri şi săpături
pentru valorificare sau/şi eliminare finală în siguranţă.
Refolosirea şi reciclarea deşeurilor din construcţii şi demolări dacă nu au
fost contaminate.
Refolosirea şi reciclarea deşeurilor provenite din săpături, dacă acestea nu
au fost contaminate.
Implementarea tehnologiei de reciclare şi valorificare materială pentru 50%
din deşeurile rezultate în urma construcţiei de drumuri.
Dezvoltarea unei tehnologii de depozitare pentru deşeurile din construcţii şi
demolări ce nu pot fi valorificate.
5.5.

Începând cu
2007
permanent
permanent
permanent
permanent
permanent

NĂMOLURI DIN TRATAREA APELOR UZATE - ŢINTE

Tabelul 5.5.1.: Ţinte:
ŢINTE
Prevenirea depunerilor ilegale.
Prevenirea descărcării de nămol în apele de suprafaţă.
Promovarea folosirii nămolului necontaminat ca fertilizator în agricultură.
Deshidratarea şi pretratamentul în vederea coincinerării în instalaţiile de
obţinere a cimentului.

Începând din
2007
Începând din
2007
Începând din
2007
Începând din
2007

5.5.1. STAREA ACTUALĂ
Tabelul 5.5.1.1: Cantităţi de nămoluri ( to/an):
Cod
Deşeu
2001
deşeu
1
Nămoluri
de
19 08 05
1400
epurare
1.1. Cantitate
19 08 05
0
reutilizată
1.2. Cantitate eliminată 19 08 05
1400
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1680

2040

1300

700

0

0

0

0
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Tabelul 5.5.1.2: Indicatori de generare a nămolurilor de epurare (kg/loc.an):
ANUL 2003
Nămol din staţiile de epurare a apelor uzate (kg / loc.an)
Caraş-Severin

6

În 2003, ca de altfel şi în prezent, nu există staţii noi şi moderne de epurare a apelor uzate
menajere. Industria locală, care iniţial a fost conectată la reţeaua de canalizare, este în mare
parte închisă sau şi-a construit propria staţie de incintă. În acelaşi timp, locuitorii şi-au instalat
apometre şi consumul lor a scăzut vizibil. Cu toate acestea, se aşteaptă o creştere de 2 până la
3 ori a cantităţilor de nămoluri din tratarea apelor uzate, astfel încât ele vor ajunge până la valori
de 20 – 30000 t/an în 2013.

5.5.2. OPŢIUNI PENTRU REUTILIZAREA ÎN AGRICULTURĂ ŞI VALORIFICAREA

NĂMOLULUI
Condiţia promovării nămolului ca fertilizator în agricultură este ca solul să nu fie afectat în mod
negativ de componentele acestuia. Până în urmă cu trei ani cantitatea depusă pe un teren
agricol nu trebuia să depăşească 5 tone de substanţă uscată pe hectar dacă analizele de sol nu
depăşeau următoarele limite:
Tabelul 5.5.2.1: Concentraţiile maxime ale metalelor grele pentru ca nămolul să fie utilizat în
agricultură admise până in anul 2005 (mg/ kg materie uscată):
Limita mg/ kg materie uscată (pH>6.5)
50
3
100
100
50
1
300

Metal greu
Plumb
Cadmiu
Crom
Cupru
Nichel
Mercur
Zinc

Tabelul 5.5.2.2: Concentraţiile maxime admisibile ale metalelor grele pentru ca nămolul să fie
utilizat în agricultură (mg/ kg materie uscată):
Metal greu
Limita mg/kg substanţă uscată
Plumb
300
Cadmiu
10
Crom
500
Cupru
500
Nichel
100
Mercur
5
Zinc
2000
Cobalt
50
Arsenic
10
PCB
0,8
Hidrocarburi aromatice policiclice
5
Compuşi organici halogenaţi
500
Întrucât nămolurile provenite din instalaţiile de tratare a apei uzate sunt relativ consistente, pot fi
uşor de incinerat. Pentru transportul acestora într-un mod economic sunt filtrate şi apoi uscate.
Apoi, nămolul este pompat în incinerator sau stocat, dacă este solid.
Posibilităţile de incinerare sunt în fabricile de ciment sau în instalaţiile care folosesc drept
combustibil lignitul. Pentru cantităţi mari, se poate utiliza incinerarea în pat fluidizat chiar pe
amplasamentul instalaţiilor de tratare a apei uzate.
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Incineratorul cu pat fluidizat necesită o pre-tratare şi uscare pentru a permite particulelor de
nămol să fie distribuite pe toată suprafaţa patului fluidizat. În general, fiecare incinerator
consumă între 2 şi 8 tone pe oră din totalul solidelor. Principalii paşi sunt:
1. deshidratarea mecanică a nămolului;
2. uscarea termică a nămolului;
3. combustia în pat fluidizat;
4. recuperarea căldurii/generator de abur;
5. filtrare uscată;
6. precipitator electrostatic;
7. filtrarea fluxului de gaz.
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6.

EVALUAREA ALTERNATIVELOR TEHNICE

6.1.
EVALUAREA SITUAŢIEI EXISTENTE
Capitolele anterioare au prezentat o analiză în detaliu a situaţiei existente în domeniul gestiunii
deşeurilor în judeţul Caraş-Severin. Sintetizând, sistemul actual de gestionare a deşeurilor
municipale este alcătuit din activităţi de colectare, transport şi depozitare. Lipsesc anumite
etape de bază într-un sistem conform de management al deşeurilor, cum ar fi tratarea. Nici
componentele existente nu îndeplinesc cerinţele legale din punct de vedere al protecţiei
mediului sau al asigurării nivelului necesar de calitate a serviciilor. Sistemul actual nu asigură
nici acoperirea teritorială necesară cu servicii de colectare a deşeurilor şi nu generează
premizele atingerii ţintelor stabilite prin Angajamentele asumate în procesul de aderare la UE.
Eliminarea deşeurilor se realizează în totalitate prin depozitare pe depozite neconforme care
vor trebui închise etapizat, conform calendarului stabilit. Colectarea, transportul deşeurilor
municipale şi operarea depozitelor neconforme sunt efectuate, în cea mai mare parte, de către
operatori publici.
Se preconizează o îmbunătăţire semnificativă a colectării deşeurilor municipale solide, având în
vedere generalizarea colectării deşeurilor către majoritatea locuitorilor după 16.07.2009 termenul limită pentru închiderea depozitelor din zona rurală. O schimbare radicală a actualelor
practici necorespunzătoare de gestionare a deşeurilor se va produce şi prin implementarea în
judeţul Caraş-Severin a proiectelor Phare CES 2004-2006 şi în special a proiectului “Sistem
integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Caraş-Severin”.
O trecere în revistă a acestor proiecte va fi realizată în continuare:

6.2.

PROIECTE ÎN CURS DE IMPLEMENTARE

1. “Sistem integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Caraş-Severin”
În scopul realizării proiectului “Sistem integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul CaraşSeverin”, 76 consilii locale din judeţ au emis H.C.L. pentru asocierea în cadrul acestui proiect.
Proiectul “Sistem integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Caraş-Severin” este cuprins în
lista proiectelor majore prioritare din Programul Operaţional Sectorial – Mediu, Axa 2, prevăzute
a se finanţa prin intermediul instrumentelor structurale (Fondul European de Dezvoltare
Regională).
În acest scop, judeţul Caraş-Severin este unul dintre cele 15 judeţe din ţară pentru care a fost
demarată pregătirea proiectelor de management integrat al deşeurilor cu sprijin ISPA, prin
intermediul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile. În general, proiectele integrate de
gestionare a deşeurilor includ următoarele componente:
• Facilităţi de colectare selectivă a deşeurilor menajere;
• Maşini şi echipamente (autogunoiere, tractoare, buldozere, încărcătoare, compactoare,
camion cu sistem de măturare stradală etc.);
• Deschiderea unui depozit controlat de deşeuri;
• Staţii de transfer pentru aglomerările urbane mai mari etc.
În cadrul Asistenţei Tehnice acordate prin Programul ISPA măsura 2005/RO/16/P/PA/001 se va
realiza întreaga documentaţie necesară pregătirii aplicaţiei în scopul finanţării proiectului prin
intermediul instrumentelor structurale.
Aplicaţia ce se va realiza în cadrul Asistenţei Tehnice acordate prin Programul ISPA va conţine:
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1. Master plan;
2. Studiul de fezabilitate;
3. Analiza economico-financiară;
4. Analiza instituţională;
5. Evaluarea impactului asupra mediului;
6. Formularul de aplicaţie;
7. Planul de achiziţii şi documentele de licitaţie;
8. Documentaţii pentru alte acorduri şi autorizaţii.
Până în prezent au fost identificate posibile locaţii pentru depozitul zonal de deşeuri pe raza
unităţilor administrativ teritoriale Brebu, Ezeriş şi Reşiţa.Pentru cele 3 locaţii au fost adoptate
hotărâri ale consiliilor locale în sensul amenajării depozitului zonal.

2. Proiecte finanţate prin Programul Phare CES 2004-2006 „Schema de granturi pentru
proiecte mici în domeniul gestiunii deşeurilor”
2.1. „Sistem de gestionare a deşeurilor în zona Oraviţa”
Zona de acoperire a proiectului cuprinde localităţile: Naidaş, Berlişte, Vărădia, Vrani, Răcăşdia,
Sasca Montană, Ciuchici, Ciclova Română, Cărbunari, Gradinari, Ticvaniu Mare, Ciudanoviţa şi
oraşul Oraviţa .
În cadrul proiectului va fi dezvoltat un sistem de colectare şi transport deşeuri la nivelul zonei
Oraviţa. Colectarea se va realiza în sistem dual, pe două fracţiuni: umed (organic) şi uscat
(reciclabil) şi va fi organizată prin intermediul punctelor de pre-colectare dotate cu câte 2
containere de 1,1 mc care deservesc grupuri de locuinţe. Gospodăriile care, datorită reliefului şi
arhitecturii localităţii, nu pot fi arondate la punctele de precolectare vor fi dotate cu europubele
de 120 l, câte 2 europubele pentru fiecare gospodărie.
În cadrul acestui proiect se va realiza şi staţia de transfer de la Oraviţa, dotată cu facilităţi
minime pentru transferul deşeurilor şi o instalaţie de sortare semiautomată. Detalii privind
rezultatele concrete ale acestui proiect vor fi prezentate în capitolul următor.

2.2. „Sistem de gestionare a deşeurilor în zona Băile Herculane”
Zona de acoperire a proiectului cuprinde localităţile: Topleţ, Iablaniţa, Mehadia, Mehadica,
Cornea, Cornereva, Luncaviţa şi oraşul Băile Herculane.
În cadrul proiectului va fi dezvoltat un sistem de colectare şi transport deşeuri la nivelul zonei
Băile Herculane. Colectarea se va realiza în sistem dual, pe două fracţiuni: umed (organic) şi
uscat (reciclabil) şi va fi organizată prin intermediul punctelor de pre-colectare dotate cu câte 2
containere de 1,1 mc care deservesc grupuri de locuinţe.
În cadrul acestui proiect se va realiza şi staţia de transfer de la Băile Herculane, dotată cu
facilităţi minime pentru transferul deşeurilor, şi o instalaţie de sortare semiautomată. Detalii
privind rezultatele concrete ale acestui proiect vor fi prezentate în capitolul următor.

2.3. „Sistem de gestionare a deşeurilor în zona turistică Semenic”
Aria de implementare a proiectului cuprinde teritoriul administrativ al comunelor Văliug şi Brebu
Nou. Localităţile şi suprafeţele intravilane deservite sunt: Văliug, zona Bolnovăţ (Crivaia),
Semenic, Gărâna, Brebu Nou. Localităţile sunt în limita de nord a Parcului Naţional Semenic
Cheile Caraşului, constituind o importantă zonă turistică montană.
În cadrul proiectului va fi dezvoltat un sistem de colectare selectivă multiplă şi transport deşeuri
la nivelul zonei turistice Semenic. Colectarea se va realiza pe cinci fracţiuni şi va fi organizată
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prin intermediul punctelor de pre-colectare dotate cu câte 2 containere de 1,1 mc (deşeuri
biodegradabile şi deşeuri reciclabile din plastic) şi 3 europubele de 360 l (hârtie+carton, metal,
sticlă).
În cadrul acestui proiect se va realiza şi punctul de colectare centralizata de la Văliug. Detalii
privind rezultatele concrete ale acestui proiect vor fi prezentate în capitolul următor.

2.4. „Gestionarea deşeurilor în municipiul Caransebeş”
Proiectul propune realizarea unui sistem de colectare selectivă multiplă şi transport deşeuri la
nivelul municipiului Caransebeş. Colectarea se va realiza pe patru fracţiuni şi va fi organizată
prin intermediul punctelor de pre-colectare dotate cu câte 1 container de 1,1 mc (pentru deşeuri
biodegradabile) şi câte 3 europubele de 240 l (deşeuri reciclabile din plastic, hârtie+carton şi
sticlă). Pentru colectarea deşeurilor biodegradabile de la gospodării individuale vor fi dotale cu
europubele de 120 l. Detalii cantitative privind rezultatele acestui proiect vor fi prezentate în
capitolul următor.

2.5. „Sistem de management integrat al deşeurilor pe Valea Bistrei, în oraşul Oţelul Roşu
şi comunele Sacu, Glimboca, Constantin Daicoviciu, Obreja, Zăvoi, Rusca Montană,
Marga, Băuţar”
Deşi realizarea investiţiei nu este în curs de implementare, acest proiect prezintă un grad ridicat
de certitudine. Proiectul este în curs elaborare, pregătirea proiectului fiind finanţată prin
Programul Phare 2005 Coeziune Economică şi Socială “Schema de Investiţii pentru Pregătirea
de Proiecte în Domeniul Mediului”. După finalizarea aplicaţiei, se intenţionează depunerea ei în
vederea obţinerii unei finanţări prin Programul PHARE CES 2006, pentru realizarea investiţiilor.

6.3.

ANALIZA ALTERNATIVELOR DE GESTIONARE A DEŞEURILOR MUNICIPALE

Acest subcapitol evaluează altenativele tehnice, operaţionale şi financiare fezabile pentru
judeţul Caraş-Severin, în vederea colectării, reciclării, tratării şi depozitării deşeurilor. Ca bază,
se iau în considerare obiectivele Planului Naţional şi ale Planului Regional de Gestionare a
Deşeurilor specificate în capitolul 3 şi prognozele cantitative pentru deşeuri aşa cum sunt
prezentate în capitolul 4. În ceea ce priveşte cerinţele de tratare, trebuie acordată o atenţie
specială atingerii ţintelor de reducere a deşeului bioderadabil depozitat şi de reciclare a
deşeurilor de ambalaje.
Pentru a atinge aceste cerinţe, va fi necesară o schimbare semnificativă a practicilor curente de
gestiune a deşeurilor, care îndeplinesc obiectivele judeţene numai parţial sau local. O parte
dintre obiectivele şi ţintele menţionate se pot atinge prin măsuri practice şi instituţionale care ţin
de modul de organizare a sistemului de gestionare a deşeurilor municipale.
Dintre aceste obiective, cele mai importante se referă la:
1.

2.
3.

creşterea gradului de colectare a deşeurilor la 90% din zona rurală până la
16.07.2009 în vederea asigurării condiţiilor de gestionare a deşeurilor în urma
închiderii şi reabilitării spaţiilor de depozitare din zona rurală, inclusiv a
depozitelor urbane Reşiţa, Caransebeş şi Băile Herculane;
extinderea colectării selective în vederea atingerii ţintelor de reciclare a
materialelor pentru ambalaje (55% până în 2013);
reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate conform ţintelor stabilite
pentru anii 2010 şi 2013, prin aplicarea unor măsuri specifice de tratare a
acestora.
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Deosebit de importantă va fi decizia de a responsabiliza autorităţile municipale, orăşeneşti şi
comunale în privinţa necesităţii implementării Planului Judeţean de Gestiune a Deşeurilor,
având în vedere că cele mai multe dintre decizii se iau la nivelul acestora.
Atât Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor Regiunea 5 Vest, aprobat prin Ordinul
Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Ministrului Integrării Europene nr. 1364/14.12.2006,
respectiv nr. 1499/21.12.2006, cât şi Metodologia pentru elaborarea planurilor regionale şi
judeţene de gestionare a deşeurilor, aprobată prin Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării
Durabile nr. 951/6 iunie 2007, conţin capitole sau anexe care prezintă tendinţe generale şi
considerente teoretice privind cele mai bune practici de gestionare a deşeurilor pentru fiecare
etapă de management a deşeurilor. Din acest motiv nu s-a considerat necesară o nouă trecere
în revistă a acestora. Bazat pe analiza tehnicilor disponibile şi pe specificul condiţiilor locale au
fost identificate alternativele pentru atingerea obiectivelor şi a ţintelor.

1. Colectarea deşeurilor
Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare va trebui să evolueze în conformitate cu ţintele
stabilite. Dotarea cu echipament de pre-colectare şi transport trebuie realizată astfel încât să
asigure colectarea selectivă a deşeurilor în proporţiile necesare atingerii ţintelor
naţionale/regionale de reciclare a deşeurilor de ambalaje, respectiv de reducere a
biodegradabilelor.
Colectarea selectivă, care este obligatorie în conformitate cu cadrul legal în vigoare, poate fi
realizată în mai multe modalităţi:

Alternativa 1.1.
Amenajarea unor platforme de pre-colectare accesibile mijloacelor auto specifice şi amplasarea
de containere pentru colectarea în sistem dual, pe două fracţii, mixt şi reciclabil. Containerele
pot fi de 1,1 m3 pentru 100 locuitori, iar colectarea să se facă o dată pe săptămână cu vehicule
compactoare normale sau cu utilaje de ridicare şi transport, care sunt mult mai adaptate la
condiţiile precare de drum. În cadrul acestui sistem, gospodăriile izolate vor fi nevoite să aducă
deşeurile sortate la cel mai apropiat punct de colectare comunal.
Alternativa 1.2.
Amenajarea unor platforme de pre-colectare accesibile mijloacelor auto specifice şi amplasarea
de containere pentru colectarea selectivă multiplă, pe mai multe fracţii: hârtie şi carton, sticlă
(sortată ulterior după culoare), plastic, metale, deşeuri verzi şi deşeul mixt rămas după sortarea
celorlalte fracţii.
Alternativa 1.3.
Pre-colectarea deşeurilor pentru zonele de locuinţe individuale se poate realiza în recipienţi de
plastic (pubele de 120/240 litri) în sistem dual (fracţiune umedă şi uscată), urmată de colectarea
lor din poartă în poartă.
2. Transportul deşeurilor
În ceea ce priveşte transportul deşeurilor, există mai multe variante de realizare al acestuia:
Alternativa 2.1.
Folosind autogunoiere de mare capacitate (16-18 mc) acolo unde accesul acestora este posibil,
cu dispozitive de descărcare a recipienţilor de pre-colectare adaptate tipului utilizat.
Alternativa 2.2.
În situaţiile în care relieful (zone montane), arhitectura localităţilor (ex. străzi înguste) sau
situaţia infrastructurii rutiere nu permit accesul autogunoierelor de mare capacitate, se
recomandă utilizarea autogunoierelor de capacitate mică (4 to) sau chiar a tractoarelor cu
remorcă. În acest caz, pre-colectarea trebuie efectuată în pubele de capacitate mai mică,
deoarece europubele mai mari sau containerele nu pot fi descărcate manual.
Alternativa 2.3.
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În cazul transportării unor cantităţi mai mari de deşeuri pe distanţe lungi, de la staţiile de
colectare zonale la depozitul zonal sau la instalaţiile de procesare, se pot utiliza
autotransportoare de containere de 25 – 35 mc (transcontainere de tip „hook lift”).

3. Tratarea deşeurilor de ambalaje
Alternativa 3.1.
Colectarea selectivă, care este obligatorie conform prevederilor legale în vigoare, se poate
realiza prin variantele descrise mai sus. Oricare dintre tipurile de colectare selectivă menţionate
anterior s-ar utiliza (duală sau multiplă), pentru a asigura atingerea ţintelor de reciclare a
deşeurilor de ambalaje, este necesară sortarea acestora în instalaţii specializate (staţii de
sortare).
Alternativa 3.2.
Sortarea deşeurilor mixte, colectate neselectiv, ar fi o altă alternativă de analizat, dar care nu ar
asigura parametrii de calitate ai deşeurilor sortate care să permită reciclarea lor ulterioară astfel
încât să fie posibilă atingerea ţintelor. Anumite tipuri de deşeuri nu sunt compatibile colectării în
sistem mixt în scop de reciclare (hârtia şi cartonul, sticla).
4. Tratarea deşeurilor biodegradabile
Alternativa 4.1.
Pentru atingerea ţintelor de reducere a deşeurilor biodegradabile depozitate, compostarea
aerobă este o soluţie posibilă. Aceasta este condiţionată de o riguroasă sortare a deşeurilor
biodegradabile colectate în mod selectiv în scopul obţinerii unui compost de calitate şi de
existenţa pieţei de desfacere pentru compost. În această alternativă există mai multe variante
de luat în discuţie, privind repartiţia teritorială a capacităţilor de compostare necesare, fiind
posibilă amenajarea unor staţii de compostare de capacitate mai mică în proximitatea zonelor
de generare sau amenajarea unei staţii de compostare de capacitate mare într-o zonă aflată în
centrul geografic al ariei de generare cu potenţial maxim.
Alternativa 4.2.
PRGD pentru Regiunea 5 Vest recomandă utilizarea tratării mecano-biologice ca modalitate de
atingere a ţintei de reducere a biodegradabilor stabilită pentru anul 2013. Această alternativă
este condiţionată, datorită costurilor mari de investiţie, de realizarea unei instalaţii de mare
capacitate la nivel regional.
Alternativa 4.3
Utilizarea altor metode de reducere a biodegradabilelor depozitate (ex. piroliza) este
condiţionată de interesul unor operatori privaţi de a investi în acest domeniu. Nu este exclusă
posibilitatea încheierii unor parteneriate public-privat în acest sens.
O soluţie viabilă pentru reducerea unei mici părţi a deşeurilor biodegradabile rămâne
reutilizarea deşeurilor de tip alimentar în interiorul gospodăriei, practicată în mod tradiţional în
cadrul gospodăriilor individuale din mediul rural.

5. Eliminarea deşeurilor
Singura alternativă posibilă şi conformă cu Planul Naţional de Gestiune a Deşeurilor este
depozitarea acestora în depozite zonale conforme.

Evaluarea alternativelor propuse
Obiectivul evaluării scenariilor şi alternativelor îl reprezintă alegerea celei mai convenabile
variante. Din punct de vedere economic varianta optimă reiese din analiza cheltuielilor.
Pentru selecţia alternativelor, se propune metoda analizei multicriteriale. În acest sens, se
stabililesc un set de criterii şi subcriterii. Atât criteriile, cât şi subcriteriile, trebuie ponderate şi
vor primi valori procentuale până în 100%, astfel încât suma ponderilor criteriilor şi a
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subcriteriilor din cadrul unui criteriu să dea 100%. Modul de acordare a scorurilor diferă în
funcţie de indicator.
Astfel, sunt propuse următoarele criterii şi subcriterii:
- criteriul tehnic, cu următoarele subcriterii:
• suport tehnic necesar (care este necesarul de suport tehnic pentru tehnologiile
selectate în cadrul unei alternative)
• aplicabilitate (se pot aplica tehnologiile selectate în cadrul unei alternative?)
• consum de resurse (consumul de resurse pe care îl presupune implementarea
tehnologiilor selectate în cadrul unei alternative)
- criteriul privind protecţia mediului
• nivelul şi caracterul emisiilor
• cantităţi de deşeuri depozitate
- criteriul legislativ
• ţinte naţionale şi regionale (gradul de atingere a ţintelor naţionale prin tehnologiile
selectate în cadrul unei alernative)
Se propune scara de notare de la 0 la 5.
De exemplu:
- pentru criteriul legislativ:
• se va nota cu 0 alternativa de gestionare a deşeurilor care nu îndeplineşte
obiectivele strategice stabilite
• se va nota cu punctaje între 1-4 alternativa de gestionare a deşeurilor care
îndeplineşte doar o parte din obiectivele strategice stabilite
• se va nota cu 5 alternativa de gestionare a deşeurilor care îndeplineşte toate
obiectivele strategice stabilite.
Atât criteriile, cât şi subcriteriile, trebuie ponderate şi vor primi valori procentuale până în 100%,
astfel încât suma ponderilor criteriilor şi a subcriteriiilor din cadrul unui criteriu să dea 100%.

Tabel 6.3.1.: Acordarea de calificative pentru fiecare alternativă de gestionare a deşeurilor:
Alternativa

Ponderea
criteriului

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

1.Colectarea deşeurilor
Criteriul tehnic

50

3,5

1,5

3,1

Suport tehnic
necesar

30

3

1

4

50

4

2

3

20

3

1

2

30

3,5

4

3

Nivelul şi caracterul
emisiilor

50

3

4

2

Cantităţi de deşeuri
depozitate

50

4

4

4

Criteriul legislativ

20

3

3

3

Criteriul

Aplicabilitate
Consum de resurse
Criteriul privind
protecţia mediului
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Gradul de atingere a
ţintelor naţionale

100

3

3

3

TOTAL

100

3,4

2,55

3,05

2.Transportul deşeurilor
Criteriul tehnic

50

3,5

3,5

2,5

Suport tehnic
necesar

30

3

4

2

50
20

4
3

3
4

3
2

30

3

2

3

Nivelul şi caracterul
emisiilor

50

3

1

3

Cantităţi de deşeuri
depozitate

50

3

3

3

20

3

3

3

100

3

3

3

3,25

2,95

2,75

4,2

1,8

3

3

50
20

5
4

1
2

30

4

1,5

Nivelul şi caracterul
emisiilor

50

4

2

Cantităţi de deşeuri
depozitate

50

4

1

Criteriul legislativ

20

4

1

Gradul de atingere a
ţintelor naţionale

100

4

1

4,1

1,55

3,4

2,5

2

2

1

1

Aplicabilitate
Consum de resurse
Criteriul privind
protecţia mediului

Criteriul legislativ
Gradul de atingere a
ţintelor naţionale
TOTAL

100
3. Tratarea deşeurilor de ambalaje
Criteriul tehnic
50
Suport tehnic
30
necesar
Aplicabilitate
Consum de resurse
Criteriul privind
protecţia mediului

TOTAL

100
4. Tratarea deşeurilor biodegradabile
Criteriul tehnic
50
Suport tehnic
30
necesar
Aplicabilitate

50

4

4

3

Consum de resurse
Criteriul privind
protecţia mediului

20

4

1

1

30

2,5

3,5

3,5
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Nivelul şi caracterul
emisiilor

50

3

3

3

Cantităţi de deşeuri
depozitate

50

2

4

4

Criteriul legislativ
Gradul de atingere a
ţintelor naţionale

20

3

4

4

100

3

4

4

TOTAL

100

3,05

3,1

2,85

Rezultatele evaluării fiind apropiate indică faptul că în judeţul Caraş-Severin trebuie utilizate mai
multe alternative pentru fiecare din etapele de gestiune a deşeurilor, deci sistemul utilizat va fi
unul mixt, alternativa selectată fiind diferită de la o zonă la alta. Singura alternativă care nu va fi
luată în considerare va fi cea a sortării deşeurilor colectate amestecat, fără o selectare
prealabilă.
Astfel, pentru etapa de pre-colectare a deşeurilor opţiunile locale vor fi selectate astfel :
1. În localităţile în care relieful, arhitectura localităţii şi starea infrastructurii rutiere permite
accesul autogunoierelor, pre-colectarea se va face în puncte de pre-colectare comune dotate
cu containere de 1100 litri pentru cel puţin două fracţii (se preconizează trecerea treptată la
selectarea multiplă, în măsura implementării programelor de conştientizare a populaţiei)
- umedă (conţinând deşeuri biodegradabile şi orice alte deşeuri nereciclabile
nepericuloase)
- uscată (conţinând deşeuri de ambalaje şi alte deşeuri reciclabile).
Pentru atingerea ţintelor de reciclare a deşeurilor de ambalaje de hârtie, carton şi sticlă va fi
necesară amplasarea în zonele marilor centre comerciale sau altor puncte de interes din
localitate de containere pentru colectarea sticlei şi hârtiei.
Punctele de pre-colectare se vor fi amplasa pe terenuri publice, de regulă în interiorul
localităţilor, urmând a deservi un număr de cca. 100 – 300 de locuitori, dar această valoare nu
este limitativă, autorităţile administraţiei publice locale având posibilitatea de a opta pentru o
altă normă. Se recomandă ca în fiecare localitate, indiferent de numărul de locuitori, să existe
cel puţin un punct de pre-colectare. Acest lucru nu este posibil în zonele montane izolate, unde
accesul se realizează pe cărări. Punctele de pre-colectare constă în platforme betonate şi
îngrădite, înconjurate de gard viu. Acestea se vor amenaja în zonele centrale, în apropierea
instituţiilor publice de interes local (primării, şcoli etc.), în zone accesibile mijloacelor auto care
realizează ridicarea şi transportul deşeurilor spre instalaţiile de tratare sau eliminare.
Punctele de pre-colectare vor fi dotate cu un număr suficient de containere care să asigure precolectarea deşeurilor din fiecare fracţie, generate de generatorii arondaţi pe perioada dintre
două colectări succesive. Containerele vor respecta codul culorilor stabilit de legislaţia în
vigoare.
În situaţia în care nu se poate identifica cel puţin un amplasament în vatra localităţii, punctul de
pre-colectare se va amenaja în zona actualului spaţiu de depozitare al deşeurilor, după
închiderea şi reabilitarea acestuia.
Localităţile în care la data intrării în vigoare a PJGD funcţionează sisteme de colectare
funcţionale, şi-l vor menţine, asigurând trecerea treptată la colectarea selectivă în conformitate
cu prevederile PJGD, ale regulamentelor locale şi ale contractelor de delegare de gestiune.
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2. În localităţile în care relieful, arhitectura localităţii şi starea infrastructurii rutiere permite
accesul autogunoierelor pe tot parcursul anului, gestionarea deşeurilor se va face printr-un
sistem de colectare şi transport bazat pe pre-colectare indiviuală. Pentru aceasta va fi necesară
dotarea cu pubele de capacitate mică şi/sau saci de plastic a fiecărui generator de deşeuri şi
asigurarea colectării şi transportului acestora fie la un punct de pre-colectare situat pe raza
localităţii, cu condiţia ca accesul autogunoierelor la acest punct de pre-colectare să fie posibil,
fie se va asigura colectarea din poartă în poartă, cu ajutorul autogunoierelor de capacitate mică
sau a tractoarelor cu remorcă.
3. Containerele de mari dimensiuni se vor utiliza în cadrul staţiilor de colectare zonale sau pe
platforme de colectare care vor deservi localităţi sau grupări de localităţi unde accesul
autogunoierelor de realizează mai dificil şi pentru care se aleg locaţii accesibile în vecinătatea
drumurilor.
Frecvenţa de colectare va fi stabilită pe baza prevederile legale:
- pentru fracţiunea umedă: odată la două zile în sezonul cald şi odată la trei zile în sezonul rece;
deşeurile generate de unităţile de alimentaţie publică, învăţământ sau spitaliceşti vor fi
transportate zilnic în sezonul cald la punctele de pre-colectare;
- pentru fracţiunea uscată: săptămânal sau atunci când este cazul, indiferent de anotimp.
În ceea ce priveşte modalităţile de transport, opţiunile se vor selecta astfel:
1. În localităţile în care starea drumurilor permite accesul autogunoierelor, colectarea şi
transportul deşeurilor se va face cu autogunoiere cu capacităţi de regulă cuprinse între 16 şi 18
mc, dar fără a exclude posibilitatea utilizării altor tipuri dimensionale, în măsura în care acestea
sunt justificate din puncte de vedere economic sau funcţional.
2. În localităţile în care starea drumurilor nu permite accesul autogunoierelor mari, transportul
deşeurilor colectate în saci sau pubele de capacitate mică se va face cu autogunoiere de
capacitate mică (4 to) sau cu tractorul cu remorcă.
3. Pentru transportul deşeurilor pe distanţe mari, de la staţiile de colectare zonale la depozitul
zonal sau la instalaţiile de procesare, se pot utiliza autotransportoare de containere de 25-35
mc (transcontainere de tip „hook lift”).
Referitor la tratarea deşeurilor de ambalaje, va fi necesară sortarea deşeurilor colectate
selectiv, indiferent dacă acest lucru se realizează în sistem dual sau multiplu. Amenajarea
instalaţiilor de sortare va fi necesară din considerente legate nu doar de atingerea ţintelor de
reciclare, ci şi pentru sistematizarea transportării unor cantităţi cât mai mici de deşeuri după
închiderea depozitelor neconforme.
Pentru localităţile în care depozitele existente se închid până la 16.07.2009, deşeurile vor fi
transportate la cel mai apropiat depozit urban aflat în folosinţă, direct sau prin staţiile de
transfer, respectiv staţiile de colectare zonale la care localităţile respective sunt arondate.
Pentru gestionarea deşeurilor biodegradabile, toate alternativele analizate sunt fezabile, fiecare
având alt tip de limitări.
Pentru atingerea ţintelor de reciclare a deşeurilor de ambalaje, vor fi scoase din fluxul deşeurilor
către depozite o parte din deşeurile biodegradabile ce se generează (în special hârtie, carton şi
lemn).
De asemenea, o proporţie însemnată din deşeurile de alimentare şi de grădină din zona rurală,
atât cele colectate, cât şi cele necolectate, este refolosită în interiorul gospodăriei, această
proporţie putând atinge valori în jurul a 70% din masa deşeurilor de această categorie.
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O mare parte din deşeurile biodegradabile din parcuri şi grădini, precum şi cele din pieţe, pot fi
tratate prin compostare fără a necesita cheltuieli suplimentare pentru separare. Totuşi, pentru
atingerea ţintelor de reducere a biodegradabilelor, va fi necesară colectarea separată a
deşeurilor vegetale şi alimentare din gospodăriile individuale urbane, precum şi deşeurile
alimentare de la cantine, spitale, restaurante în vederea compostării. Pentru tratarea deşeurilor
biodegradabile compostabile va fi necesară asigurarea unor capacităţi de compostare, fiind
indicat ca locaţiile pentru instalaţiile de compostare să fie în vecinătatea zonelor urbane.
Pentru atingerea ţintei pentru anul 2013 va fi necesară devierea din fluxul de deşeuri a unei
cantităţi suplimentare de deşeuri biodegradabile. Nu se poate propune mărirea capacităţii de
compostare având în vedere dificultăţile de colectare impuse datorită cerinţelor de calitate
necesare materiei prime pentru compost, lipsei pieţei de desfacere pentru acesta etc. Conform
PRGD, pentru atingerea ţintei din 2013, trebuie planificate anumite măsuri suplimentare, la
scară regională, respectiv realizarea unei instalaţii regionale de tratare mecano-biologică cu o
capacitate de reducere de aproximativ 100.000 tone / an.
Trebuie avute în vedere şi posibile iniţiative locale, realizate în cadrul unor parteneriate publicprivat care vizează realizarea unor instalaţii de tratare a deşeurilor biodegradabile prin alte
metode.
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7.

CALCULUL CAPACITĂŢILOR NECESARE MANAGEMENTULUI DEŞEURILOR

Scopul acestui capitol este de a stabili tipul şi numărul echipamentelor şi facilităţilor necesare
gestionării deşeurilor, care vor asigura posibilitatea atingerii obiectivelor şi ţintelor prevăzute în
Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor al Judeţului Caraş-Severin.

7.1.

PROIECTE PRIVIND GESTIONAREA DEŞEURILOR

În vederea determinării necesarului de investiăţii este necesar să se cunoască, pe lângă situaţia
existentă, şi proiectele de gestionare a deşeurilor propuse sau aflate în diferite stadii de
implementare la nivelul judeţului.
Astfel, în perioada elaborării PJGD, în judeţul Caraş-Severin sunt în curs de implementare 4
proiecte în domeniul gestiunii deşeurilor finanţate prin Programul Phare 2004 Coeziune
Economica şi Socială “Schema de Investiţii pentru Proiecte Mici de Gestiune a Deşeurilor”.”

Aria de implementare:
Caransebeş

Aria de
implementare:

Aria de implementare:
Unităţi administrativ
teritoriale :
Văliug, Brebu Nou
zonele turistice Crivaia, Trei
Ape, Platoul Semenic

Oraviţa, Naidăş,
Berliste, Vărădia,
Vrani, Răcăşdia,
Sasca Montană,
Ciuchici, Ciclova
Română, Cărbunari,
Grădinari, Ticvaniu
Mare, Ciudanoviţa

Aria de implementare:
Băile Herculane Topleţ,
Iablaniţa, Mehadia,
Mehadica, Cornea,
Cornereva, Luncaviţa

Staţie de
de transfer
transfer
Staţie
Arie
colectare
selectivă
Ariede
deacoperire
acoperire
colectare
selectivă

Nr. localităţi deservite de sisteme de colectare selectivă: 24 (31% din nr. total)
Din care:
- 3 localităţi din mediul urban (38% din nr. total al oraşelor)
- 21 localităţi din mediul rural (30% din nr. total al comunelor )
Populaţia deservită de sisteme de colectare selectivă:
- 90.000 locuitori (27% din populaţia judeţului)
din care:
47.000 loc. mediul urban (25% din populaţia urbană)
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-

43.000 loc. mediul rural (28% din populaţia rurală )

Cantităţile de deşeuri teoretic colectată în cadrul sistemelor nou create:
- 15.000 to/an în mediul urban
- 5. 000 to/an în mediul rural

Tabelul 7.1.1.: Dotările pentru colectarea deşeurilor care se vor achiziţiona în cadrul proiectelor
Phare:
ZONA DE
IMPLEMENTARE A
PROIECTULUI
Băile Herculane

Oraviţa

Semenic

Caransebeş

NUMĂR
TIP RECIPIENT

CAPACITATE
[M3]

urban/
turistic

rural

Container

70

340

1,1

Container

30

150

1,1

Europubelă
Europubelă
Container

3000
28

600
10

0,24
0,12
1,1

Europubelă

42

15

0,36

Container

135

-

1,1

Pubelă

270

-

0,24

Pubelă

3400

-

0,12

Tabelul 7.1.2.: Facilităţile pentru transportul deşeurilor care se vor achiziţiona în cadrul
proiectelor Phare:
MIJLOACE DE TRANSPORT

ZONA DE
IMPLEMENTARE A
PROIECTULUI
Băile Herculane

Oraviţa

Semenic
Caransebeş

Autocamion compactor
Autocamion compactor
Autocamion compactor
Autocamion compactor
Autocamion compactor

1
2
1
1
2

Capacitate
(m³)
15
9
18
15
9

Autocamion compactor

1

18

Autocamion compactor
Autocamion
Autogunoieră compactoare

2
1
3

9
10

Autotransportor containere

1

14 to

Tip

Număr

În cadrul proiectelor Phare aflate în curs de implementare se vor amenaja şi două staţii de
transfer, la Oraviţa şi Băile Herculane.

Tabelul 7.1.3.: Echipamente din dotarea staţiilor de transfer:
ECHIPAMENTE

STAŢIE DE TRANSFER

Băile Herculane

Tip
motostivuitor
încărcător cu lamă şi cupă
cap tractor + remorcă
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încărcător cu lamă şi cupă

1
1
1
1

instalaţie de sortare

1

utilaj de spălare cu jet de presiune

1

instalaţie de sortare
utilaj de spălare cu jet de presiune
motostivuitor

Oraviţa

În cadrul proiectului „Sistem de gestionare a deşeurilor în zona turistică Semenic” va fi amenajat
un punct de colectare centralizată a deşeurilor reciclabile. Acesta va fi dotat cu următoarele
echipamente:

Tabelul 7.1.4.: Echipamente din dotarea punctului de colectare centralizată:
PUNCT DE COLECTARE
CENTRALIZATĂ

ECHIPAMENTE

Tip
încărcător cu lamă şi cupă

Văliug

platformă cântar 40 t
utilaj de spălare cu jet de presiune

Număr
1
1
1

În cadrul proiectului „Gestionarea deşeurilor în municipiul Caransebeş” vor fi achiziţionate în
plus faţă de utilajele de colectare şi transport menţionate, o presă pentru compactarea şi
ambalarea baloţilor de hârtie şi plastic, 10 containere de 5,7 mc pentru stocarea materialelor
selectate (sticlă, hârtie şi plastic) acoperite cu prelată. De asemenea, la şcoli şi grădiniţe se va
amplasa un număr de 30 baterii coşuri basculante compartimentate, fiecare având un volum
total de 40 l.
Finalizarea implementării celor 4 proiecte este stabilită pentru finele anului 2008.
Un alt proiect care prezintă un grad ridicat de certitudine şi care este în curs de elaborare, este
„Sistem de management integrat al deşeurilor pe Valea Bistrei, în oraşul Oţelu Roşu şi
comunele Sacu, Glimboca, Constantin Daicoviciu, Obreja, Zăvoi, Rusca Montană, Marga,
Băuţar”, pregătirea proiectului fiind finanţată prin Programul Phare 2005 Coeziune Economică şi
Socială “Schema de Investiţii pentru Pregătirea de Proiecte în Domeniul Mediului”.
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Aria de implementare:
Oţelu Roşu, Sacu,
Glimboca, Constantin
Daicoviciu, Obreja,
Zăvoi, Rusca Montană,
Marga, Băuţar

Statie de colectare zonală

Nr. localităţi deservite de sisteme de colectare selectivă: 9 (11% din nr. total)
Din care:
- 1 localitate din mediul urban
- 8 localităţi din mediul rural
Populaţia deservită de sisteme de colectare selectivă:
- 32.000 locuitori (cca 10% din populaţia judeţului)
din care:
12.000 loc. mediul urban (6% din populaţia urbană)
22.000 loc. mediul rural (13% din populaţia rurală)
După finalizarea aplicaţiei, se intenţionează depunerea ei în vederea obţinerii unei finanţări prin
Programul PHARE CES 2006, pentru realizarea investiţiilor.
7.2.
COLECTARE ŞI TRANSPORT
Pentru calculul echipamentelor de colectare şi transport s-a considerat că cele mai importante
constrângeri sunt cele impuse prin ţintele stabilite în conformitate cu HG 621/2005 privind
gestiunea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje.

7.2.1. EXTINDEREA ARIEI DE ACOPERIRE CU SERVICII DE SALUBRITATE
În Capitolul 4 a fost prezentată evoluţia gradului de acoperire cu servicii de salubrizare.
Pentru judeţul Caraş-Severin ţintele de colectare stabilite conform PRGD sunt:
90 % pentru populaţia din mediul rural până în anul 2009
- 100 % pentru populaţia din mediul urban până în anul 2013.
Ţinând seama de condiţiile existente la nivelul judeţului, pentru atingerea ţintelor s-a stabilit
următoarea schemă de creştere a gradului de acoperire cu servicii de salubrizare şi a
cantităţilor de deşeuri colectate:
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Tabelul 7.2.1.1.: Evoluţia gradului de acoperire (%):
Grad de
2005
2006
2007
2008
acoperire
65.1
66.4
69.5
81.8
% total
% urban
% rural

81.6
43.6

82.0
46.0

83.0
52.0

87.0
75.0

2009

2010

2011

2012

2013

90.0

92.3

93.4

94.5

95.7

90.0
90.0

94
90

96
90

98
90

100
90

Tabelul 7.2.1.2.: Evoluţia populaţiei deservite (loc.):
Populaţie
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
deservită (loc.)
Total judeţ
215996 219314 227609 267108 293074 299545 302310 305056 307783
153082 153258 153301 160549 165587 172732 175878 179004 182109
Urban
Rural
62915 66056 74308 106559 127487 126812 126432 126053 125674
Tabelul 7.2.1.3: Evoluţia cantităţilor de deşeuri colectate (to/an):
Cantităţi
deşeuri
colectate
(to/an)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Urban

50287

50905

50919

53912

56208

59264

60344

62070

63811

Rural

9186

9644

11120

15947

19078

19440

19382

19324

19725

59473

60549

62039

69859

75287

78705

79726

81393

83536

72

73

75

84

90

93

94

96

97

Total judeţ
Rata de
colectare %

Finalizarea proiectelor Phare aflate în curs de implementare va asigura o creştere a populaţiei
deservite cu cca. 22500 locuitori în perioada 2007-2008. Aceasta presupune, în perioada
imediat următoare, necesitatea extinderii ariei de acoperire cu servicii de salubritate şi în alte
zone decât cele incluse în aria de acoperire a proiectelor Phare. Mult mai semnificativă este
creşterea gradului de deservire a populaţiei cu servicii de colectare selectivă.
Pentru asigurarea gradului de colectare necesar atingerii ţintelor de colectare pentru anul 2013,
va trebui asigurată infrastructura necesară colectării a cca. 24000 to deşeuri în plus faţă de
cantitatea colectată în 2005. Deoarece infrastructura cu care se asigură în anul 2005 în mediul
rural colectarea cantităţii de cca. 9100 to deşeuri nu era corespunzătoare din punct de vedere
cantitativ şi calitativ, grupul de lucru propune luarea în considerare în dimensionarea
capacităţilor de colectare a populaţiei din mediul rural în totalitate. De asemenea, se consideră
necesară asigurarea în totalitate a infrastructurii de colectare selectivă a deşeurilor de
ambalaje. A rezultat un necesar de echipamente de pre-colectare care să acopere cca. 44.000
to/an în 2013.
Colectarea deşeurilor de hârtie şi carton de la populaţie se va face separat de celelalte
materiale pentru a asigura atingerea ţintelor şi a cerinţelor minime de calitate impuse de
reciclatori. Pentru asigurarea ţintelor globale de reciclare/valorificare, cantitatea totală de
deşeuri de ambalaje de hârtie şi carton care va trebui colectată va fi de 4476 to în 2008. Pentru
a atinge în anul 2008 ţinta de reciclare a hârtiei este nevoie de asigurarea unui volum de
colectare de 345 mc/an.
Prin urmare, va fi necesară suplimentarea capacităţii de colectare cu echipamente care vor
asigura pre-colectarea unei cantităţi adiţionale de deşeuri de cca. 44000 to/an.
O parte din această cantitate de deşeuri (cca. 20.000 to/an) va fi colectată cu echipamentele ce
se vor asigura în cadrul proiectelor Phare aflate în curs de implementare. Prin urmare, se
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consideră necesară asigurarea, după implementarea proiectelor Phare, a unei capacităţi
suplimentare de colectare de cca. 24.000 to/an.
În condiţiile necesităţii asigurării unei capacităţi de pre-colectare care, cu rezerve tehnologice,
trebuie să acopere 7 zile consecutive de generare între două colectări, va rezulta o capacitate
de pre-colectare de cca. 1840 mc. Această capacitate de pre-colectare, va fi utilizată inclusiv
pentru pre-colectarea fracţiei/fracţiilor de deşeuri reciclabile şi a celei pentru deşeuri
biodegradabile, dacă se va decide colectarea acestora de la populaţie.
Pentru colectarea deşeurilor de ambalaje de sticlă se recomandă amplasarea de containere
speciale (tip clopot, care pot prelua între 0,5 şi 1 tonă de sticlă) în apropierea principalelor
centre comerciale sau/şi în alte spaţii selectate. În lipsa marilor centre comerciale se va
amplasa un set de containere la fiecare 5000 de locuitori. Aceste containere trebuie să fie de
trei culori diferite pentru sticle albe, verzi şi brune. Este necesar un vehicul special pentru
transportul containerelor pentru sticlă. Se estimează că necesarul de echipamente de
precolectare pentru deşeuri de sticlă este de 65 baterii de trei containere pentru întregul judeţ.
Prin PRGD se recomandă utilizarea cu precădere a containerelor de 1100 litri, tipurile de pubele
/ containere pentru pre-colectare vor fi diferite, în funcţie de alegerea locală după realizarea
studiilor de fezabilitate. Singura cerinţă care trebuie respectată este legată de alegerea
containerelor de asemenea tipodimensiune încât să se potrivească cu sistemul de ridicare /
echipamentul vehiculelor de colectare.

7.2.2. COLECTAREA SEPARATĂ A DEŞEURILOR DE AMBALAJE DIN DEŞEURILE
MENAJERE

Utilizând ca date de intrare cantităţile de deşeuri de ambalaje generate în judeţ în 2006, în
Capitolul 4 s-au determinat ţintele de reciclare:

Tabelul 7.2.2.1. Ţinte de reciclare ambalaje, (to/an):
Ţinta de
reciclare
hârtie + carton
plastic
sticlă
metale
lemn
Total

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3.505
450
950
463
115
5.395

3.883
602
1.065
513
153
6.217

4.476
708
1.657
701
229
7.840

4.789
827
2.106
750
316
9.659

5.029
1.013
2.560
787
442
11.210

5.280
1.215
2.933
827
580
12.892

5.544
1.435
3.464
868
609
14.713

5.821
1.884
4.041
911
640
16.994

Aceste ţinte pot fi atinse prin colectarea separată a deşeurilor de ambalaje provenind atât de la
gospodăriile populaţiei (deşeuri menajere) cât şi de la instituţii, agenţii economici din comerţ şi
industrie (deşeuri asimilabile). Conform recomandărilor ANPM, în anul 2006 deşeurile de
ambalaje au fost generate la sursă astfel:
-

40% din activităţi instituţionale, comerciale şi industriale
60% din gospodării.

Se consideră că întreaga cantitate de deşeuri generate din industrie, comert şi instituţii trebuie
trimisă spre reciclare/valorificare, conform prevederilor legale. S-a considerat că pot fi colectate
cca. 95% din deşeurile de ambalaje generate de sectorul instituţional, comercial şi industrial.
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Tabelul 7.2.2.2.: Cantităţile de deşeuri de ambalaje care pot fi colectate din industrie, comerţ şi
instituţii, (to/an):
Tip material de
2006
ambalaj
2.760
hârtie + carton
20
plastic
1.873
sticlă
513
metale
286
lemn
5.451
Total
Sursă: Estimări pe baza
gestionare a deşeurilor”

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2.953
21
2.004
548
306
5.833

3.160
23
2.144
587
328
6.241

3.381
24
2.294
628
351
6.678

3.550
25
2.409
659
442
7.085

3.727
27
2.529
692
580
7.556

3.914
28
2.656
727
812
8.136

4.109
29
2.789
763
1.279
8.970

„Metodologiei pentru elaborarea planurilor regionale şi judeţene de

Astfel, cantităţile de deşeuri de ambaje, pe tip de material, care trebuie colectate de la populaţie
în vederea atingerii ţintelor se determină prin diferenţa dintre ţintele cuantificate şi cantităţile
rezultate de la industrie, comerţ şi instituţii.

Tabelul 7.2.2.3. Cantităţile de deşeuri de ambalaje colectabile din gospodării, (to/an):
Tip material de
2006 2007 2008
ambalaj
746
930 1.316
hârtie + carton
581
686
430
plastic
0
0
0
sticlă
0
114
0
metale
0
0
0
lemn
1.176 1.511 2.116
Total
Sursă: Estimările pe baza „Metodologiei
gestionare a deşeurilor”

2009

2010

2011

2012

2013

1.408
802
0
122
0
2.332

1.479
987
151
128
0
2.745

1.553
1.189
403
135
0
3.280

1.630
1.407
808
141
0
3.986

1.712
1.855
1.253
148
0
4.968

pentru elaborarea planurilor regionale şi judeţene de

Pentru atingerea ţintelor globale de reciclare/valorificare, cantităţile de deşeuri de ambalaj care
trebuie colectate de la populaţie pe tipuri de material trebuie să fie mai mari:

Tabelul 7.2.2.4. Cantităţile de deşeuri de ambalaje necesar a fi colectate de la populaţie în
vederea atingerii ţintelor globale, (to/an):
Tip material de
2006 2007 2008
ambalaj
748
930 1.316
hârtie + carton
509
640
933
plastic
232
292
425
sticlă
62
78
114
metale
0
0
0
lemn
1.551 1.941 2.788
Total
Sursă: Estimările pe baza „Metodologiei
gestionare a deşeurilor”

2009

2010

2011

2012

2013

1.648
1.180
538
144
0
3.510

1.736
1.554
708
190
0
4.187

2.089
2.081
948
254
0
5.372

2.200
2.831
1.290
346
0
6.667

2.317
3.630
1.654
444
0
8.044

pentru elaborarea planurilor regionale şi judeţene de

Astfel, cantităţile totale de deşeuri de ambalaje care asigură atingerea ţintelor globale de
reciclare/valorificare sunt următoarele:
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Tabelul 7.2.2.5. Cantităţile de deşeuri de ambalaje necesare atingerii ţintelor globale, (to/an):
Tip material de ambalaj
hârtie + carton
plastic
sticlă
metale
lemn
Total
Procent reciclare%
Ţinte globale reciclare
Ţinte globale valorificare

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3.508
528
2.104
575
286
7.002
34
26
32

3.883
662
2.296
627
306
7.774
35
28
34

4.476
955
2.569
701
328
9.029
38
33
40

5.029
1.204
2.832
772
351
10.188
40
38
45

5.285
1.579
3.117
849
442
11.272
42
42
48

5.816
2.107
3.477
947
580
12.927
46
46
53

6.114
2.859
3.946
1.073
812
14.804
50
50
57

6.426
3.659
4.442
1.207
1.279
17.014
55
55
60

Sursă: Estimările pe baza „Metodologiei pentru elaborarea planurilor regionale şi judeţene de
gestionare a deşeurilor”
Colectarea acestor cantităţi implică participarea în sistem a unui anumit număr de locuitori.
Colectarea separată a deşeurilor reciclabile (inclusiv deşeuri de ambalaje) se poate realiza
individual, prin puncte sau centre de colectare. Colectarea individuală se poate realiza fie în
amestec, fie pe tip de material, cu excepţia hârtiei şi cartonului.
Colectarea deşeurilor de hârtie şi carton de la populaţie se va face separat de celelalte
materiale pentru a asigura atingerea ţintelor şi a cerinţelor minime de calitate impuse de
reciclatori. Restul materialelor reciclabile se colectează nediferenţiat, dar separat de fracţia
umedă, existând posibilitatea la nivelul fiecărei comunităţi locale de a stabili modalitatea
concretă de colectare (în saci, pubele sau puncte de colectare, pe tip de material sau
amestecate cu sortare ulterioară).
Determinarea indicatorului de generare a deşeurilor de ambalaje de la populaţie, pe tip de
material :
Indicatorul de generare a deşeurilor de ambalaje de la populaţie reprezintă raportul dintre
cantitatea de deşeuri de ambalaje generate de populaţie şi populaţia judeţului. Astfel, pe baza
prognozei de generare a deşeurilor de ambalaje de la populaţie şi a prognozei populaţiei, se
calculează indicatorul de generare pentru fiecare tip de material de ambalaj.

Tabelul 7.2.2.6. Indicatori de generare pentru fiecare tip de material de ambalaj (to/loc.an):
Indicator de
generare
deşeuri
ambalaje de la
populaţie
Hârtie şi carton
Plastic
Sticlă
Metale
Lemn

(tone/locuitor x an)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0,010924
0,016952
0,007722
0,002072
0,000000

0,011793
0,018299
0,008336
0,002237
0,000000

0,012656
0,019639
0,008946
0,002400
0,000000

0,013583
0,021077
0,009602
0,002576
0,000000

0,014305
0,022197
0,010112
0,002713
0,000000

0,015065
0,023377
0,010650
0,002857
0,000000

0,015866
0,024620
0,011216
0,003009
0,000000

0,016710
0,025929
0,011812
0,003169
0,000000

Cunoscând cantitatea de deşeuri de ambalaje care trebuie colectată de la populaţie în vederea
atingerii ţintelor, precum şi indicatorul de generare a deşeurilor de ambalaje de la populaţie, se
calculează numărul de locuitori ideal care trebuie să colecteze separat.
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Tabelul 7.2.2.7. Populaţie implicată în schema de colectare separată (ideal), locuitori:
Populaţie ideală care
trebuie să colecteze
separat plastic,
sticlă, metal
Populaţie ideală care
trebuie să colecteze
separat hârtie şi
carton

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

30.000

35.000

47.500

56.000

70.000

89.000

115.000

140.000

68.500

78.900

104.000

121.333

121.333

138.666

138.666

138.666

Pe prima linie se află numărul de locuitori care, dacă s-ar implica în schema de colectare
separată şi conformându-se cerinţelor, ar oferi posibilitatea atingerii tuturor ţintelor de reciclare
impuse de HG 621 / 2005 pentru deşeurile de ambalaje de plastic, sticlă, metal. Pentru a atinge
în anul 2008 ţinta de reciclare a hârtiei, este însă nevoie de implicarea unui număr mai mare de
locuitori.
Experienţa internaţională arată că nicăieri populaţia nu participă în proporţie de 100% la
schemele de colectare selectivă. În plus, în containerele de colectare separată a deşeurilor
reciclabile apar şi alte categorii de deşeuri. Această rată de recuperare (exprimată ca raportul
dintre cantitatea de deşeuri reciclabile colectată separat şi cantitatea generată de deşeuri
reciclabile dintr-o zonă) creşte în timp, pe masura implementării programelor de conştientizare
şi a generalizării colectării separate. Practic rata de răspuns pozitiv al populaţiei variază între
60-80%. În Metodologia de elaborare a PRGD se recomandă aplicarea unei rate de recuperare
de:
- 60% pâna în anul 2008
- 70% pentru perioada 2009 – 2010
- 80% pentru perioada 2011 - 2013.
Rezultă că, în scopul de a atinge ţintele de reciclare este necesară implicarea unui număr de
locuitori conform tabelului următor:

Tabelul 7.2.2.8. Populaţie ce trebuie implicată în schema de colectare separată, locuitori:
2006

2007

2008

Populaţie reală care
trebuie să colecteze
50.000 58.333 79.167
separat plastic, sticlă,
metal
Populaţie reală care
trebuie să colecteze
115.167 131.500 173.333
separat hârtie şi carton

2009

2010

2011

2012

2013

80.000

100.000

111.250

143.750

175.000

173.333

173.333

173.333

173.333

173.333

Odată cu colectarea separată a deşeurilor de ambalaje se va realiza şi colectarea deşeurilor
reciclabile non-ambalaje (de exemplu: hârtie de ziar, reviste, materiale plastice, sticlă de geam
etc.)

7.2.3. STAŢII DE TRANSFER
Numărul şi capacităţile staţiilor de transfer depind de caracteristicile geografice şi demografice
ale judeţului şi de amplasarea instalaţiilor de tratare şi eliminare. De asemenea, la stabilirea
locaţiilor staţiilor de transfer se ţine seama de anii de sistare a depozitării în depozitele de
deşeuri municipale neconforme, în conformitate cu Planul de implementare al Directivei privind
depozitarea deşeurilor.
„Metodologia pentru elaborarea planurilor regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor”
recomandă amplasarea staţiilor de transfer astfel încât acestea să deservească o populaţie de
25.000 – 30.000 locuitori. Se recomandă, de asemenea, ca localităţile arondate staţiei de
transfer să fie incluse într-o suprafaţă cu raza de cca. 30-50 km. Proiectele aflate în curs de
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implementare în perioada elaborării PJGD prevăd amplasarea a două staţii de transfer la
Oraviţa şi Băile Herculane.
Lista staţiilor de transfer care se vor realiza în cadrul proiectelor Phare, cu localităţile arondate,
precum şi repartiţia teritorială a populaţiei sunt prezentate în tabelul următor:

Tabel 7.2.3.1. Populaţie arondată/staţii transfer:
Nr.
crt.

Staţie de transfer

1.

Herculane

2.

Oraviţa

Localităţi arondate
Băile Herculane
Topleţ
Iablaniţa
Mehadia
Mehadica
Cornea
Cornereva
Luncaviţa
Oraviţa
Naidăş
Berlişte
Vărădia
Vrani
Răcăjdia
Sasca Montană
Ciuchici
Ciclova Română
Cărbunari
Grădinari
Ticvaniu Mare
Ciudanoviţa

Populaţie
deservită

Termen prevăzut
pentru realizare

24590

2008

30913

2008

În perioada 2009–2013 în judeţul Caras-Severin se vor închide depozitele neconforme de la
Reşiţa, Caransebeş şi Băile Herculane (2009), Bocşa, Oţelu Roşu şi Anina (2011), Moldova
Nouă şi Oraviţa (2012).
Locaţiile propuse pentru realizarea depozitului zonal sunt Ezeriş, Brebu şi Reşiţa, primele două
fiind supuse analizei comparative în cadrul aplicaţiei ce se realizează cu asistenţă tehnică ISPA
pentru proiectul „Sistem integrat de gestiune a deşeurilor în judeţul Caraş-Severin”. Pentru
municipiile Reşiţa şi Caransebeş, care vor sista depozitarea pe depozitele existente, nu vor fi
necesare staţii de transfer. În prima etapă, deşeurile reziduale se vor transporta pe depozitele
cele mai apropiate, urmând ca după punerea în funcţiune a noului depozit conform, deşeurile să
fie transportate direct, distanţa dintre municipii şi depozit nejustificând necesitatea unor staţii de
transfer pentru deşeurile care trebuie eliminate. Pentru oraşul Băile Herculane se preconizează
ca staţia de transfer să fie funcţională la data sistării depozitării (16.07.2009), aceasta urmând
să deservească toate localităţile rurale aflate în aria de implementare a proiectului.
Referitor la depozitele orăşeneşti care vor sista depozitarea în anul 2011, proiectul „Sistem de
management integrat al deşeurilor pe Valea Bistrei”, aflat în stadiu de elaborare, prevede
realizarea unei staţii de colectare zonale la Oţelu Roşu. De asemenea, s-a propus, în cadrul
aplicaţiei ce se realizează cu asistenţă tehnică ISPA pentru proiectul „Sistem integrat de
gestiune a deşeurilor în judeţul Caraş-Severin”, amplasarea unei staţii de colectare zonale la
Bozovici, staţie care ar deservi oraşul Anina şi localităţile rurale de pe Valea Almăjului. Având în
vedere populaţia de peste 30.000 locuitori şi suprafaţa relativ extinsă pe care sunt repartizate
localităţile din zonă, se justifică amplasarea unui punct de colectare zonală la Bocşa.
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La începutul anului 2013 va fi necesară punerea în funcţiune a unei staţii de colectare zonale
pentru a deservi zona Clisurii Dunării, după sistarea depozitării la Moldova Nouă.

Tabel 7.2.3.2. Populaţie arondată/staţii de colectare zonale:
Nr.
Crt.

Staţii de colectare
zonale

1.

Bozovici

2.

Oţelu Roşu

3.

Bocşa

4.

Pojejena (Modova
Nouă)

Localităţi arondate
Bozovici
Anina
Lăpuşnicu Mare
Prigor
Lăpuşnicel
Şopotu Nou
Dalboşet
Bănia
Eftimie Murgu
Oţelu Roşu
Băuţar
Glimboca
Sacu
Constantin Daicoviciu
Obreja
Zăvoi
Rusca Montană,
Marga
Bocşa
Ramna
Vermeş
Măureni
Berzovia
Doclin
Forotic
Ocna de Fier
Moldova Nouă
Naidăş
Socol
Pojejena
Coronini
Gârnic
Sicheviţa
Berzasca

Populaţie
deservită

Termen necesar
pentru realizare

25799

2009

31890

2011

30179

2011

29679

2012

Astfel, până în 2013, aşa cum este prevăzut şi în PRGD, nu este necesar să se amenajeze
staţii de transfer. Pentru sistematizarea transferului deşeurilor care ar fi fost eliminate pe
depozitele orăşeneşti care se vor închide în această perioadă, se vor amenaja 4 staţii de
colectare zonale, dotate fiecare cu platforme cu 6-8 containere de mare capacitate, numărul lor
depinzând de soluţiile locale adoptate pentru colectarea deşeurilor, compactor şi o
autogunoieră de mare capacitate care va asigura transportul deşeurilor la depozit.
Atât staţiile de transfer amenajate în cadrul proiectelor Phare, cât şi punctele de colectare
zonale, vor trebui modernizate şi extinse începând cu anul 2014.
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7.3.

TRATAREA ŞI VALORIFICAREA DEŞEURILOR

7.3.1. TRATAREA ŞI VALORIFICAREA DEŞEURILOR DE AMBALAJE
Utilizând ca date de intrare cantităţile de deşeuri de ambalaje generate în anul 2005, cum s-a
prezentat în Capitolul 7.2.2., s-au determinat ţintele de reciclare cuantificate la nivelul judeţului
şi populaţia care trebuie implicată în schemele de colectare selectivă a deşeurilor.
Populaţia conectată în prezent la servicii de colectare şi transport deşeuri menajere este în
număr suficient pentru atingerea ţintelor. Singura condiţie de îndeplinit este ca, în conformitate
cu prevederile legale în vigoare, colectarea să fie efectuată selectiv, pe cel puţin două fracţii, iar
deşeurile apartinând fracţiei reciclabile să fie procesate în staţii de sortare..
Având în vedere faptul că la Caransebeş este în curs de derulare un proiect de colectare
selectivă pe 4 fracţiuni (sticlă, hârtie, plastic şi deşeu remanent) şi că două staţii de sortare se
vor pune în funcţiune la sfârşitul anului 2008 prin implementarea proiectelor Phare în zonele
Oraviţa şi Băile Herculane, pentru atingerea ţintelor va mai fi necesară amenajarea unor staţii
de sortare la Reşiţa şi în cadrul staţiilor de colectare zonală propuse anterior (Oţelu Roşu,
Bozovici, Bocşa, Pojejena).
Pentru fracţia de sticlă care se colectează separat se vor amplasa containere speciale (tip
clopot care pot prelua între 0,5 şi 1 tonă de sticlă) în apropierea principalelor centre comerciale
sau/şi în alte spaţii selectate. în lipsa marilor centre comerciale se va amplasa un set de
containere la fiecare 5000 locuitori. Aceste containere trebuie să fie de trei culori diferite pentru
sticle albe, verzi şi brune. Sunt necesare două vehicule speciale pentru transportul
containerelor pentru sticlă.
Ambalajele de sticlă pre-colectate de generatorii industriali sau instituţionali trebuie colectate în
containere mobile de 4 – 5 m3 care sunt transportate cu vehicule special adaptate sau chiar de
către generatorii sau reciclatorii de sticlă.
Pentru atingerea ţintelor de reciclare a deşeurilor de hârtie, vor fi amplasate suplimentar pe
spaţii publice pubele speciale care vor fi golite săptămânal. Pentru transportul acestor deşeuri
nu este necesară suplimentarea numărului de autocamioane.
Pentru zonele rezidenţiale (locuinţe individuale), pe lângă tradiţionalele pubele maro sau saci de
gunoi se vor organiza puncte de colectare pentru fracţii uscate prin adăugarea de containere
speciale pentru reciclabile: hârtie şi sticlă sau colectare individuală în funcţie de rezultatele
analizelor detaliate realizate în studiile de fezabilitate.
Tipurile de pubele/containere pentru pre-clolectare pot fi diferite, în funcţie de alegerea locală.
Singura cerinţă care trebuie respectată este alegerea containerelor care se potrivesc cu
sistemul de ridicare/echipamentul vehiculelor de colectare.

7.3.2. TRATAREA DEŞEURILOR BIODEGRADABILE MUNICIPALE

În cadrul capitolului 4.4.3. au fost calculate ţintele de reducere a deşeurilor biodegradabile
depozitate, în funcţie de cantitatea naţională de deşeuri biodegradabile generate în 1995.
Raportat la cifra de bază pentru cantitatea de biodegradabile generate în 1995 (77.777 tone), sau cuantificat ţintele judeţene de reducere (75 % în anul 2010; 50 % în anul 2013 şi 35 % în
anul 2016):

Tabelul 7.3.2.1.: Ţinte de reducere a componentei biodegradabile din deşeuri (to/an):
Nr.
Conţinut în
Flux de deşeu
2010
2013
Crt.
biodegradabile
TOTAL
87.254 88.461
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Cantitatea maximă de biodegradabil admisă la depozitare
[to/an]
Cantitatea care trebuie tratată (nu este acceptată la
depozitare) [to/an]

58.333

38.889

28.921

49.572

Din datele prezentate rezultă ca în anul 2010 va trebui tratată o cantitate de cca. 29.000 to
deşeuri biodegradabile, iar în anul 2013 cca. 50.000 to.
Se ştie că din deşeurile menajere şi asimilate acestora în mediul urban şi rural, o proporţie
însemnată o reprezintă deşeurile de hârtie/carton şi lemn, fie ca sunt ambalaje fie că nu.
Analizând datele privind cantităţile de deşeuri de ambalaje care se vor colectate în perioada
analizată, se constată că dacă măsurile de colectare selectivă şi reciclare a deşeurilor de
ambalaje îşi ating ţintele stabilite, sunt scoase din fluxul deşeurilor către depozite cantităţi de
deşeuri biodegradabile (în special hârtie, carton şi lemn) de cca. 5727 to în 2010 şi 7706
to în 2013. Cantităţi suplimentare de hârtie şi carton vor fi scoase din flux datorită colectării şi
procesării împreună cu fracţia deşeurilor reciclabile din ambalaje a unei cantităţi semnificative
de hârtie/carton în deşeurile menajere sau asimilabile din mediul urban care poate ajunge până
la cca. 4800 to în 2010, respectiv cca. 4900 to în 2013.
De asemenea, o proporţie însemnată din deşeurile de alimentare şi de grădină din zona rurală,
atât cele colectate, cât şi cele necolectate, este refolosită în interiorul gospodăriei, această
proporţie putând atinge valori în jurul a 70% din masa deşeurilor de această categorie; rezultă
de aici scoateri din fluxul deşeurilor către depozite a unor cantităţi de 9525 to în 2010 şi 9665 to
în 2013.
Se apreciază că o mare parte din deşeurile biodegradabile din parcuri şi grădini, precum şi cele
din pieţe, pot fi tratate prin compostare fără a necesita cheltuieli suplimentare pentru separare.
Se estimează că aceste cantităţi pot ajunge la cca. 1840 to în 2010 şi 1885 to în 2013. Printr-o
sortare manuală a deşeurilor stradale ar mai putea fi recuperate în scopul tratării prin
compostare cca. 360 to deşeuri biodegradabile în 2010 şi cca 370 to în 2013. Aceste fracţii care
conţin componente biodegradabile intră în responsabilitatea serviciilor municipale/comunale.
Printr-o bună organizare şi pregătire/instruire a lucrătorilor ţintele propuse de reducere a
acestora pot fi atinse fără investiţii speciale în echipamentele de pre-colectare sau transport.
Însumând cantităţile de deşeuri biodegradabile estimate a fi deviate din fluxul deşeurilor spre
depozitare, rezultă o cantitate de cca. 22250 to în anul 2010 şi 24500 to în 2013. Aceste
cantităţi nu sunt suficiente pentru atingerea ţintelor de reducere a biodegradabilelor, ci va fi
necesară colectarea separată a deşeurilor vegetale şi alimentare din gospodăriile individuale
urbane. Aceasta presupune asigurarea de pubele brune speciale sau saci de plastic pentru
colectarea a cca. 6570 to deşeuri biodegradabile pentru anul 2010. O parte a acestora pot
proveni din deşeuri alimentare de la cantine, spitale, restaurante. Pentru gestionarea acestora
va fi necesară şi o creştere a capacităţii de transport care să asigure colectarea şi livrarea către
instalaţiile de compostare a deşeurilor compostabile. Pentru tratarea deşeurilor biodegradabile
compostabile va fi necesară asigurarea până în anul 2010 a unei capacităţi totale de
compostare de 8800 to/an. Cunoscându-se că sursele principale de deşeu compostabil sunt
oraşele unde sunt asigurate servicii publice de salubritate, este indicat ca locaţiile pentru
instalaţiile de compostare să fie în vecinătatea zonelor urbane.
Pentru atingerea ţintei pentru anul 2013 va fi necesară devierea din fluxul de deşeuri a unei
cantităţi suplimentare de deşeuri biodegradabile de cca. 18.000 to. Nu se propune mărirea
capacităţii de compostare la mai mult de 9300 to, având în vedere dificultăţile de colectare
impuse datorită cerinţelor de calitate necesare deşeurilor compostabile, lipsei pieţei de
desfacere pentru compost etc. Conform PRGD, pentru atingerea ţintei din 2013 trebuie
planificate anumite măsuri suplimentare, la scară regională, respectiv realizarea unei instalaţii
regionale de tratare mecano-biologică cu o capacitate de reducere de aproximativ 100.000 to/
an.
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Trebuie avute în vedere şi posibile iniţiative locale, realizate în cadrul unor parteneriate publicprivat care vizează realizarea unor instalaţii de tratare a deşeurilor biodegradabile prin alte
metode.

7.4.
ELIMINAREA
În perioada elaborării PJGD (ianuarie 2008) se realizează cu asistenţă tehnică ISPA aplicaţia
pentru proiectul „Sistem integrat de gestiune a deşeurilor în judeţul Caraş-Severin” în vederea
obţinerii finanţării pentru realizarea investiţiilor din FEDR, proiectul fiind inclus în lista proiectelor
majore propuse a se finanţa prin POS Mediu, Axa 2.
În cadrul acestui proiect va fi realizat şi depozitul zonal prevăzut pentru judeţul Caraş-Severin în
Planul de implementare al Directivei privind depozitarea deşeurilor. Locaţiile propuse pentru
amplasarea depozitului conform în prezent sunt: Brebu, Ezeriş şi Reşiţa. Pentru cele 3 locaţii au
fost adoptate hotărâri ale consiliilor locale în sensul amenajării depozitului zonal. După primele
studii de teren, locaţiile care îndeplinesc în cea mai mare măsură condiţiile pentru amplasarea
depozitului sunt Brebu şi Ezeriş.
Capacitatea totală de depozitare pentru următorii 5 ani, în cazul aplicării tuturor măsurilor de
reducere a cantităţii de deşeuri descrise mai sus şi prezentate în Capitolul 6, este de 600.000
m3/an.

Tabelul 7.4.1.: Fluxuri de deşeuri (to/an):
Deşeuri generate
Deşeuri de
ambalaje reduse
Deşeuri
biodegradabile
reutilizate in
gospodăriile rurale
Alte fracţiuni de
deşeuri reciclabile
reduse
Deşeuri
compostabile
Deşeuri reduse prin
instalaţii TMB
Deşeuri depozitate

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

143222

143392

144374

145285

146774

147017

147932

149357

7002

7774

9029

10188

11272

12927

14804

17014

9246

9431

9377

9348

9526

9497

9469

9665

4800

4800

4850

4900

8800

8800

8800

9300
18000

126974

126188

125969

125749

112376

110993

110009

90478

Deşi cantităţile de deşeuri generate vor creşţe, cantităţile de deşeuri depozitate se vor reduce,
ca urmare a aplicării unor practici conforme de gestionare a acestora, asigurându-se în acest
mod şi atingerea ţintelor impuse României prin Tratatul de aderare la UE.
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8.

EVALUAREA COSTURILOR

8.1. ESTIMAREA COSTURILOR INVESTIŢIONALE
În etapa actuală a procesului de planificare, costurile invesţionale sunt bazate pe costul mediu
al diferitelor instalaţii sau tipuri de echipamente. În acest scop au fost consultate surse ce
furnizează date recente pentru sectorul deşeurilor în România şi care conţin date cu privire la
costurile unitare: PRGD, studii de fezabilitate şi proiectele tehnice ale proiectelor aflate în curs
de implementare, master planuri, planuri de gestiune a deşeurilor ale altor regiuni sau judeţe
etc.
Costurile asociate cu investiţiile propuse la nivelul judeţului Caraş-Severin sunt detaliate în
tabelul de mai jos.

Tabelul 8.1.1. Estimarea costurilor investiţionale pentru judeţul Caraş-Severin
NR.
CRT.

UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE

UM

NR

COST
UNITAR
[€/UM.]

Autogunoiere 15 mc
Autocamioane compactoare
monovolum 9 mc
Autogunoiere 18 mc

buc

14

75000

1050000

buc

14

65000

910000

buc

6

80000

480000

buc

6

40000

240000

buc

6

40000

240000

buc
buc

5
25

60000
6000

300000
150000

buc

2

120000

240000

buc

25

9000

225000
3835000

13

52000
466020

0
0

518020

2

Tractoare cu remorcă sau
autogunoiere de capacitate
mică
Autocamioane pentru
deşeuri voluminoase şi din
construcţii
Hook-lift
Containere 35 mc.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Autovehicule speciale pt.
transportul containerelor pt.
sticlă
Compactoare fixe
Total echipamente
Containere pt. sticlă
Recipienţi colectare

Total recipienţi
Centre de colectare zonale
(substaţii de transfer)
Staţii de compostare
Staţii de sortare (în
vecinătea centrelor de
colectare zonale)
Depozit zonal
Închidere depozite
orăşeneşti neconforme
Închidere depozite rurale
Contribuţie la instalaţie
reg. de TMB
Diverse, neprevăzute
(10%)

buc
mc

65
1841

800
220

COST
ECHIPAMENTE

%

nr.

4

500000

2000000

7

nr.

1

336000

336000

1

nr.

5

665000

3325000

11

nr.

1

9000000

9000000

30

ha

35

150000

5250000

17

ha

45

15000

675000

2

tone

30000

80

2400000

8

2733902

9
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11.

Total investiţii

30072922

100

Valoarea totală a investiţiilor este de 30,07 milioane €, din care 30% reprezintă, conform PRGD,
amenajarea noului depozit zonal, 13% reprezintă achiziţia de echipamente pentru transport,
19% reprezintă costurile de închidere a depozitelor neconforme orăşeneşti precum şi a celor
rurale şi 8% contribuţia judeţului Caraş-Severin la construcţia unei staţii regionale de TMB în
vederea atingerii ţintelor prevăzute de legislaţie în anul 2013. Investiţiile vor fi distribuite între
anii 2008–2013. Calculele au ţinut seama de investiţiile ce se realizează prin implementarea
proiectelor PHARE CES 2004-2006 care au finanţarea asigurată şi nu au fost incluse în calculul
investiţiilor necesare.
Trebuie subliniat faptul ca există un grad mare de incertitudine în ceea ce priveşte nivelul exact
al costurilor investiţionale asociate investiţiilor propuse. La nivelul curent de analiză judeţeană,
nu există informaţii disponibile în ceea ce priveşte amplasamentul exact al echipamentelor /
instalaţiilor (centre de colectare zonale, staţii de sortare, compostare etc.).
Nu pot fi avute în vedere în această fază costuri care decurg din condiţiile specifice ale locaţiilor
selectate pentru realizarea investiţiilor – cum ar fi structura geologică a amplasamentului,
existenţa utilităţilor, distanţa faţă de principala cale de acces, calitatea infrastructurii. Aceste
condiţii specifice pot avea un impact semnificativ asupra costurilor investiţionale.
Un nivel mai mare de certitudine în ceea ce priveşte costurile va fi atins în fazele de planificare
următoare, după realizarea studiilor de fezabilitate, pe baza amplasamentelor concrete şi
identificarea caracteristicilor specifice ale instalaţiilor.

8.2. ESTIMAREA COSTURILOR TOTALE PENTRU SISTEMUL DE GESTIUNE A
DEŞEURILOR DIN JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

Costurile de operare şi întreţinere au legătură cu operarea instalaţiilor în funcţiune (ex. costurile
cu energia, cu combustibilul, cu forţa de muncă, reparaţiile curente, cu utilităţile etc.), dar pot fi
de asemenea influenţate de măsuri care nu necesită în mod obligatoriu investiţii sau sunt mai
puţin legate de costurile investiţiei (ex. colectarea separată a deşeurilor, minimizarea rutelor de
transport, instrumente economice etc.). Costurile operaţionale, în special costurile de transport,
sunt influenţate în mare măsură de amplasamente şi de distanţele între ele.
Pentru calculul costurilor totale s-au calculat costurile O&I pe o perioadă de 5 de ani (20082013). În această fază costurile O/M au fost estimate la 7% din valoarea investiţiei. De
asemenea, s-a ţinut seama şi de faptul că echipamentele şi construcţiile se vor amortiza potrivit
HG 2139 privind Amortizarea mijloacelor fixe.

Tabel 8.2.1. Amortizarea mijloacelor fixe:
CODUL DE
CLASIFICARE

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE

DURATE
NORMALE DE
FUNCŢIONARE
- ANI -

Durata de
funcţionare
luată în calcul
(ani)

Construcţii uşoare cu structuri
metalice (hale de producţie, hale de
16 - 24
20
montaj etc.)
Maşini, utilaje şi instalaţii pentru
2.1.24.5.
8 - 12
9
tratarea deşeurilor menajere.
Recipiente pentru depozitarea
2.1.24.6.
6 - 10
8
deşeurilor menajere, în afară de:
2.1.24.6.1.
- rampe ecologice.
4-6
5
Sursa: HG 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de
funcţionare a mijloacelor fixe, M. O. 46/2005
1.1.2
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Tabel 8.2.2.: Costul investiţiei
VNA@5% COSTURI O&I
VNA@5% Costuri Totale

MII EURO
mii Euro

6.319
36.371

Calculele detaliate sunt prezentate în Anexa 5.

8.3.

IMPLICAŢIILE INVESTIŢIILOR PROPUSE PRIN PRISMA DISPONIBILITĂŢII DE
PLATĂ A POPULAŢIEI
Gestionarea deşeurilor va avea implicaţii tarifare pentru consumatorii finali. Impactul precis al
tarifelor asupra consumatorilor trebuie determinat prin studii de fezabilitate, prin proiecte
particulare şi programe de investiţii (ţinând cont de caracterul particular al instalaţiilor pentru
tratare/depozitare şi transfer, acolo unde este cazul).
Tarifele aplicate în cadrul judeţului depind de o serie de factori:
• Structuri existente de cost aparţinând furnizorului de servicii;
• Nivelul tarifelor existente aplicat în cadrul regiunii şi adaptate la costuri;
• Caracteristicile deşeurilor din cadrul diferitelor arii de servicii şi separarea deşeurilor
generate/colectate în menajere şi ne-menajere;
• Amortizarea activelor existente şi a investiţiilor propuse;
• Nevoia de înlocuire anuală a activelor uzate (depinde de durata de exploatare a
acestora);
• Structura de finanţare pentru noi active şi nivelul costurilor din sistemul de creditare din
cadrul mecanismului;
• Capacitatea de rambursare a utilizatorului (posibilităţi de creditare neavantajoase,
întârzierea plăţilor);
• Planuri detaliate de investiţii (detalierea costurilor pe fiecare componentă de investiţii,
bazându-se pe nevoia specifică de instalaţii şi pe costul total, ţinând cont de finanţarea
locală şi internaţională, neprevăzute, inflaţia etc);
• Costuri detaliate de operare, luând ca punct de referinţă structura deja existentă a
costurilor,
adaptarea
la
impactul
investiţiilor
propuse
şi
schimbările
operaţionale/procedurale.
Există posibilitatea să apară unele fluctuaţii ale tarifelor în cadrul judeţului, întrucât prestatorii de
servicii se supun diferitelor structuri de cost (sunt vizate mai ales activităţile locale de colectare,
pentru care costurile vor varia în funcţie de metodele locale de colectare folosite, densitatea
populaţiei, frecvenţa de colectare, distanţele de transport către depozit etc.).
Evaluarea detaliată a fezabilităţii/sustenabilităţii financiare şi a consecinţelor tarifare vor fi
abordate în cadrul studiilor de fezabilitate care vor conţine evaluări tehnice detaliate ale
sistemelor, informaţii privind amplasamentele instalaţiilor precum şi evaluări financiare detaliate
ale operatorilor de gestionare a deşeurilor.
În cadrul PJGD implicaţiile tarifare asupra sistemului sunt evaluate la modul general.

Disponibilitatea de plată la nivel macro
Preocuparea generală faţă de sistemele de gestionare a deşeurilor este aceea ca acestea să
ofere servicii accesibile tuturor beneficiarilor, mai ales consumatorilor din gospodării. Din motivul
prezentat mai sus nu se pot determina implicaţiile particulare ale aplicării tarifelor în cadrul
judeţului Caraş-Severin. Este posibil să se realizeze o evaluare generală a disponibilităţii
globale de plată, per ansamblu înainte şi după implementarea sistemelor propuse pentru
investiţii.
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Scopul analizei disponibilităţii de plată la acest stadiu al PJGD este acela de a determina nivelul
tarifului ce poate fi suportat de populaţie.
Suportabilitatea este capacitatea utilizatorilor de servicii de gestionare a deşeurilor de a plăti
pentru aceste servicii fără a renunţa la alte nevoi de bază. Este importantă indentificarea
„capacităţii de plată” a utilizatorilor pentru a putea evalua suportabilitatea economică a
serviciilor de salubrizare (solvenţa consumatorului). Un indicator de solvabilitate arată în ce
măsură venitul unei familii este suficient pentru a acoperi costurile în creştere ale serviciilor de
salubrizare fără a prejudicia capacitatea acesteia de a plăti pentru nevoile de bază. Problema
familiilor aflate în imposibilitatea de a plăti pentru servicii de salubrizare este predominantă în
zonele rurale. Potrivit reglementărilor din domeniul gestionării deşeurilor, pragul de
suportabilitate acceptabil1 pentru serviciile de salubrizare este de aproximativ 1.5% din nivelul
mediu al veniturilor unei familii (tarifele trebuie să acopere întregul ciclu al serviciilor de
salubrizare – colectare, transport, tratare, eliminare).
Se specifică faptul că deşi un asemenea criteriu este util în dezvoltarea strategiei de gestionare
a deşeurilor, în formularea politicii de tarifare trebuie să se ţină cont de faptul că venitul multor
gospodării este sub medie. Cu privire la dificultatea financiară în care se găsesc unele
gospodării, de a suporta aceste costuri în raport cu veniturile proprii, se impune să se prevadă
măsuri în cadrul politicii, cu privire la protejarea unor asemenea beneficiari.
Evaluarea capacităţii globale de plată este realizată în funcţie de venitul mediu pe gospodărie
din cadrul judeţului Caraş-Severin. Deoarece nu există informaţii la nivel de judeţ, se vor folosi
informaţiile statistice oficiale referitoare la venitul mediu la nivel de regiune, determinat prin
studii de venit al gospodăriilor. Sunt considerate veniturile din diferite surse, cum sunt
lichidităţile şi din surse proprii în natură (schimb de bunuri, valorificarea legumelor cultivate şi a
bunurilor produse în gospodărie etc.).
O prezentare a veniturilor în Regiunea Vest aplicabile şi judeţului Caraş-Severin este realizată
în următorul tabel.

Tabelul 8.3.1. Nivelul veniturilor pentru Regiunea Vest în 2006 (lei/pers.lună):
Venituri/Regiunea Vest
Venitul total - Regiunea 5
Vest
Venituri financiare, din care
Salarii brute şi alte drepturi
salariale
Venituri din agricultură
Venituri din activităţi
independente ne-agricole
Venituri din ajutoare sociale
Venituri din proprietatea
asupra bunurilor
Valoarea echivalentă a
veniturilor de tipul celor
obţinute de angajaţi şi
9

Gospodării de:
Agricultori
Şomeri
Pensionari
Lei, lunar pe o persoană

Total
gospodării

Salariaţi

496

594,16

247,58

275,24

396,12

78,5

89,5

54,6

73,7

procente
69,7

46,3

81

4,4

22,8

18,8

4,6

0,3

28,0

4,3

5,6

2,6

0,5

22,1

1,8

1,4

21

5,4

16,6

36,7

41,6

0,4

0,1

1,6

1,8

0,1
1,2

2,5

1,6

în programele de finanţare ale UE , pentru infrastructură se acceptă în general un prag de 4,5% pentru servicii de

alimentare cu apă şi 1.5% pentru serviciile de salubrizare
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beneficiarii ajutoarelor sociale
Valoarea echivalentă a
consumului de produse
19,9
agricole din surse proprii
Sursa: Anuarul Statistic al României, 2007;

8,7

44,2

23,8

28,7

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

Tabelul 8.3.2. Evoluţia PIB, modificarea % anuală:
Comisia Naţională Estimările cf. PRGD,
pentru Prognoză
2009 & mai departe
2007
2008
2009
2010
2011
România
6,2
6,3
6,0
5,5
5,0
1. NORD - EST
6,1
6,5
6,0
5,5
5,0
2. SUD - EST
5,9
6,2
6,0
5,5
5,0
3. SUD
6,0
6,1
6,0
5,5
5,0
4. SUD - VEST
5,8
6,0
6,0
5,5
5,0
5. VEST
5,7
5,9
6,0
5,5
5,0
6. NORD - VEST
5,9
6,2
6,0
5,5
5,0
7. CENTRU
5,9
6,0
6,0
5,5
5,0
8. BUCUREŞTI
7,1
6,8
6,0
5,5
5,0
Sursa datelor: Comisia Naţională pentru Prognoză (www.cnp.ro) şi estimările PRGD
Luând ca punct de referinţă nivelul veniturilor şi ajustându-le PIB-urilor previzionate pentru
regiune, poate fi calculat nivelul acceptabil al costurilor lunare pentru gestionarea deşeurilor
pentru Regiunea Vest din care face parte şi judeţul Caraş-Severin.

Tabelul 8.3.3. Puterea de cumpărare în România (EURO/pers.lună) :
2007
2008 2009 2010 2011 2012 2013
România
1,72
1,83
1,94
2,05
2,15
2,26
2,37
1. NORD - EST
1,55
1,65
1,75
1,85
1,94
2,04
2,14
2. SUD - EST
1,51
1,61
1,70
1,80
1,89
1,98
2,08
3. SUD
1,56
1,66
1,76
1,85
1,95
2,04
2,14
4. SUD - VEST
1,59
1,69
1,79
1,89
1,98
2,08
2,18
5. VEST
1,85
1,96
2,08
2,19
2,30
2,42
2,54
6. NORD - VEST 1,78
1,89
2,00
2,11
2,22
2,33
2,44
7. CENTRU
1,77
1,88
1,99
2,10
2,21
2,32
2,43
8. BUCUREŞTI
2,34
2,50
2,65
2,80
2,94
3,08
3,24
Sursa: Anuarul Statistic şi estimările PRGD
Pentru Regiunea Vest disponibilitatea lunară de susţinere a creşterii costurilor este de 1.85 euro
la 2.54 euro între anii 2007 şi 2013.
Ar fi fost ideal să se facă distincţie între nivelul veniturilor şi abilitatea de suport la nivel de judeţ,
sau chiar din mediul urban şi rural. Din păcate, nu sunt disponibile date cu privire la nivelul
veniturilor regionale, care să facă distincţie între gospodăriile urbane şi rurale.
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Cea mai importantă sursă de venit pentru gospodăriile din mediul urban îl reprezintă salariul şi
ajutorul social. Impactul alimentelor produse în mediul privat şi cel al produselor agricole au un
impact redus asupra venitului total al gospodăriilor urbane (8,8% din venitul total).
În mediul rural, cea mai importantă sursă de venit o reprezintă activităţile agricole întreprinse în
gospodărie (în ambele sensuri, cel monetar şi în natură); aceste activităţi însumează 39,1% din
totalul veniturilor. Alte surse de venit mai sunt salariul (8,1%), auto-finanţarea (35,8%) şi ajutorul
social (10,1%).

Nivelurile tarifelor existente
În cadrul PJGD nu s-a realizat inventarierea sistematică a nivelurilor tarifelor pentru toţi
prestatorii de servicii din judeţul Caraş-Severin. Oricum, în tabelul de mai jos figurează câteva
exemple de tarife pentru gospodării pentru serviciul de gestionare a deşeurilor, aplicate de
câţiva prestatori de servicii din cadrul judeţului Caraş-Severin.
Tarifele aplicate gospodăriilor din mediul urban la mijlocul anului 2007 se situau între 1,54 –
4,77 RON pe persoană/lună (~0.46 – 1.42 euro). În mediul rural tarifele variază între 0,66 – 1,66
RON pe persoană/lună (~0.20 – 0,49 euro). Calculând media ponderată a tarifelor aferente
populaţiei deservite de servicii de salubritate din judeţul Caraş-Severin, rezultă un tarif mediu
de 1 euro pe persoană/lună. Acest nivel reprezintă 65% din estimările nivelului abilităţii de
suport a tarifelor pentru 2007 de 1.55 euro pe persoană/lună pentru gospodăriile cu venit
mediu.
Cu alte cuvinte, având în vedere tarifele din anul 2007, este suportabilă creşterea tarifelor cu
0.55 euro pe persoană pe lună. De asemenea se estimează că veniturile persoanelor vor creşte
în timp, ceea ce va uşura situaţia.

Tabelul 8.3.4. Nivelul tarifelor pentru gestionarea deşeurilor în judetul Caraş-Severin în iulie
2007 (RON/pers.lună):
Localitatea
Tarif în RON/luna
Reşiţa
4,77
Caransebeş
3
Oţelu Roşu
2,06
Anina
2,43
Băile Herculane
1,54
Rural
0,66-1,66
Impactul investiţiilor asupra tarifelor
Au fost elaborate prognoze primare ale fluxurilor financiare a investiţiilor pentru gestiunea
deşeurilor din regiune, având în vedere creşterea incrementală a costurilor pentru investiţii şi
impactul costurilor de operare. Au fost considerate numai costurile asociate alternativelor
tehnice analizate în Capitolul 7.
Trebuie specificat că au fost considerate numai costurile incrementale ale investiţiilor propuse
pentru o periodă de planificare din 2008-2013, ex. impactul investiţiei suplimentare şi a costului
de operare (creştere/descreştere) a îmbunătăţirilor regionale în gestionarea deşeurilor. Costurile
existente asociate serviciilor de gestionare a deşeurilor în cadrul judeţului nu figureză în analiză
şi se presupun a fi constante.
Predicţiile fluxurilor financiare sunt prezentate în Anexa 5.
Premize care au stat la baza analizei:

•

Analiza a fost elaborată pe baza de numerar, ex. se presupune că toate investiţiile şi
costurile de operare vor fi finanţate prin lichidităţi, imediat ce se ivesc.
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•

Analiza a fost elaborată în termeni reali, preţurile din 2007 au fost ajustate pe durata de
programare la valori reale;

•

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

•

S-au considerat costurile de O&Î pentru diferite categorii de activităţi: colectare,
sortare/transfer, transport şi eliminare la depozitul de deşeuri (costurile pentru aceste
componente au la bază costuri unitare standard). Au fost calculate doar costurile
suplimentare generate de noile capacităţi;

•

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

Rezultatul analizei reprezintă un calcul de ansamblu al VNA (Valoarea Actualizată Netă)
asociată costurilor generate de noile servicii de gestionare a deşeurilor (luând în considerare
atât investiţiile cât şi costurile O&Î de-a lungul perioadei planificate).
Deasemenea, sunt calculate atât valorile actualizate pe tonă în perioada de planificare cât şi pe
persoană/lună.
Este important de subliniat faptul că această sumă nu este egală cu tariful real aplicabil
consumatorilor - tariful real aplicabil va reprezenta o funcţie de mai mulţi factori cum ar fi
condiţiile locale, schemele de finanţare a investiţiilor, performanţa de plată a utilizatorilor (gradul
de încasare a facturilor) etc.
VNA al investiţiei pe persoană/lună reprezintă costul mediu total pe persoană/lună al investiţiilor
de-a lungul perioadei planificate. Dacă presupunem că programul de investiţii propus este
finanţat în totalitate prin tarifele utilizatorilor, impactul mediu lunar asupra tarifelor ar fi de 1,31
Euro pe persoană. Având în vedere faptul că proiectul “Sistem integrat de gestionare a
deşeurilor în judeţul Caraş-Severin” este cuprins în lista proiectelor majore prioritare din
Programul Operaţional Sectorial – Mediu, Axa 2, prevăzute a se finanţa prin intermediul
instrumentelor structurale (Fondul European de Dezvoltare Regională), presupunând că 75%
din sprijinul financiar al UE este direcţionat spre investiţii (costul de O&Î este finanţat în totalitate
prin tarifele utilizatorilor), impactul mediu lunar al programului de investiţii ar fi de 0,49 euro pe
persoană, tariful reprezentând 81% din abilitatea de plată a populaţiei.

Tabelul 8.3.5.: Impactul investiţiilor asupra tarifului de gestiune a deşeurilor în judetul CaraşSeverin (valori medii):
Rata de actualizare
5%
VNA a investiţiilor propuse (EURO 1000)

29.631
487
435

VNA a fluxului de deşeuri generate (1000 t)
VNA a fluxului de deşeuri colectate (1000 t)
Impactul făra finanţare UE
VNA investiţii/t de deşeuri generate (Euro)
VNA investiţii/t de deşeuri colectate (Euro)
VNA al investiţiei suplimentare necesare/pers şi lună (Euro)
Costul suplimentar ca % din limita de suportabilitate
Tariful necesar ca % din limita de suportabilitate pe durata de
planificare
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Impact cu finantare UE*)
Contribuţia UE
VPN al investiţiei suplimentare necesare/pers şi lună (Euro)
Costul suplimentar ca % din limita de suportabilitate
Tariful necesar ca % din limita de suportabilitate pe durata de
planificare
*Fondul European de Dezvoltare Regională, cf. POS –Mediu, Axa 2

75%
0,49
27%
81%

Trebuie menţionat că valorile calculate reprezintă valori medii pe locuitor care nu au ţinut seama
de ponderea investiţiilor ce ar trebui alocate firmelor/instituţiilor care generează deşeuri de tip
menajer. De asemenea, nu au fost calculate efectele subvenţionării încrucişate între diversele
categorii de generatori.
Consecinţele tarifare ale investiţiilor propuse se încadrează în limite acceptabile (sub limita de
suportabilitate de 1.5% din venituri) numai în cazul implementării proiectului “Sistem integrat de
gestionare a deşeurilor în judeţul Caraş-Severin” cuprins în lista proiectelor majore prioritare din
Programul Operaţional Sectorial – Mediu, Axa 2, prevăzute a se finanţa prin intermediul
instrumentelor structurale (Fondul European de Dezvoltare Regională). Proiectul are un grad
mare de certitudine, având în vedere că în prezent este în curs de elaborare, în cadrul
Asistenţei Tehnice acordate prin Programul ISPA măsura 2005/RO/16/P/PA/001, întreaga
documentaţie necesară pregătirii aplicaţiei în scopul finanţării proiectului prin intermediul
instrumentelor structurale.
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9.
MĂSURI DE IMPLEMENTARE
Tabelul 9.1.: Măsuri de implementare
Nr.
crt.

Obiectiv

Măsuri

1.

Dezvoltarea politicii judeţene
în vederea implementării unui
sistem integrat de gestionare a
deşeurilor

1.1. Crearea cadrului organizatoric pentru
stabilirea orientării în domeniul gestionării
deşeurilor şi a instrumentelor de implementare
a acesteia
2.1. Întocmirea de regulamente locale privind
managementul integrat al deşeurilor

2.

3.

Creşterea
eficienţei
de
aplicare
a
legislaţiei
în
domeniul gestionării deşeurilor

Dezvoltarea
cadrului
instituţional şi organizatoric în
vederea îndeplinirii cerinţelor
judeţene,
naţionale
şi
europene

4.

Asigurarea resurselor umane
necesare, direct implicate în
sistemul de gestionare a
deşeurilor
ca
număr
şi
pregătire profesională

5.

Crearea şi utilizarea de
sisteme
financiare
şi
mecanisme economice pentru
gestionarea
deşeurilor
în
condiţiile respectării principiilor
generale, cu precădere a
principiilor
« poluatorul
plăteşte » şi cel
privind
« responsabilitatea
producătorului »

6.

Promovarea
informării,
conştientizării
şi
motivării
pentru toate părţile implicate

Responsabili

Termen

Consiliul Judeţean
Caraş-Severin

2008

Consiliul Judeţean
CS, consiliile locale

2008

2.2. Întărirea cooperării interinstituţionale APM,
Garda de Mediu, Consiliul Judeţean şi consilii
locale.

APM, Garda de
Mediu, Consiliul
Judeţean CS şi
consilii locale.

Permanent

3.1. Realizarea asociaţiei de dezvoltare
intercomunitară la nivelul judeţului în vederea
realizării sistemului integrat de gestionare a
deşeurilor

Consiliul Judeţean
CS, consiliile locale

2009

3.3. Realizarea raportului de monitorizare a
PJGD

Consiliul Judeţean
CS, consiliile locale,
APM CS, ARPM
Timisoara şi Garda
de Mediu
Grup de
monitorizare PJGD

4.1. Asigurarea de personal suficient şi calificat
în domeniul gestionării deşeurilor şi dotării
corespunzătoare la toate nivelele, atât în
sectorul public, cât şi în sectorul privat

Consiliul Judeţean
CS şi consiliile
locale, operatori
publici şi privaţi

Permanent

5.1. Realizarea aplicaţiei pentru obţinerea
finanţării prin FEDR în vederea realizării
sistemului integrat de gestionare a deşeurilor la
nivelul judeţului

Consiliul Judeţean
CS şi consiliile
locale

2008

5.2. Pregătirea aplicaţiilor în vederea accesării
altor instrumente financiare (PHARE CES
2006, fondul de mediu, fonduri structurale etc)

Consiliul Judeţean
şi consiliile locale

Începând
din 2007

Consiliul Judeţean
CS, APM CS

Permanent

3.2. Constituirea grupului de monitorizare a
PJGD, format din reprezentanţi ai CJ CS,
consilii locale, APM CS, ARPM Timişoara şi
Garda de Mediu

6.1. Organizarea de campanii de conştientizare
pentru publicul ţintă (autorităţile administraţiei
publice locale şi cetăţeni) cu privire la măsurile
de implementare prevăzute în PJGD
6.2. Organizarea şi susţinerea de campanii de
informare şi conştientizare a publicului privind
prevenirea generării deşeurilor şi colectarea
separată a deşeurilor municipale generate
(deşeuri
reciclabile,
DEEE,
deşeuri
biodegradabile
municipale,
deşeuri
voluminoase, deşeuri periculoase)
6.3. Realizarea de seminarii de instruire pentru
municipalităţi în vederea familiarizării cu
opţiunile tehnice şi administrative de creştere a
reciclării/valorificării
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Consiliul Judeţean
CS , APM CS,
autorităţile
administraţiilor
publice locale,
operatorii de
salubrizare
Consiliul Judeţean,
APM CS

Începând
din 2008
Începând
din 2009

Permanent

Permanent
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7

Dezvoltarea şi reabilitarea
sistemului informaţional de
management al deşeurilor

7.1. Îmbunătăţirea sistemului judeţean de
colectare, prelucrare, analizare şi validare a
datelor şi informaţiilor referitoare la generarea
şi gestionarea deşeurilor
7.2. Instituirea obligativităţii privind realizarea
de determinări pentru stabilirea compoziţiei
deşeurilor şi determinarea indicatorului de
generare a deşeurilor menajere pentru mediul
urban şi rural
7.3. Realizarea unor sesiuni de informare a
societăţilor implicate în gestionarea deşeurilor
privind modul de raportare a datelor

8.

9.

Minimizarea
deşeurilor

Dezvoltarea/
unui sistem
colectare şi
deşeurilor

generării

Îmbunătăţirea
modern de
transport a

10.

cantităţilor
de
biodegradabile

Consiliile locale
Agenţii de
salubritate

2008-2009

2008 - în
fiecare
anotimp

APM CS

permanent

Consiliile locale şi
operatorii de
salubrizare

permanent

APM CS

permanent

Consiliul Judeţean,
consilii locale, APM
CS

permanent

Consiliul Judeţean,
Autorităţile
administraţiei
publice locale

Începând din
2008

Autorităţile
administraţiei
publice locale

Începând cu
16.07.2009

Autorităţile
administraţiei
publice locale
Garda de mediu

Permanent

Autorităţile
administraţiei
publice locale

Permanent

10.1. Promovarea şi stimularea compostării în
sistem gospodăresc în cadrul gospodăriilor
individuale

Autorităţile
administraţiei
publice locale

Permanent

10.2. Asigurarea unei capacităţi de compostare
de 8800 t deşeuri biodegradabile rezultate din
parcuri, grădini, cimitire, pieţe

Autorităţile
administraţiei
publice locale
Autorităţile
administraţiei
publice locale

7.4
Monitorizarea cantităţii de deşeuri
voluminoase şi a deşeurilor periculoase
colectate şi raportarea datelor la APM CS
8.1. Iniţierea unor campanii de informare pentru
minimizarea cantităţii de deşeuri la producători
şi alţi generatori de deşeuri
8.2.
Organizarea
unor
campanii
de
conşientizare pentru promovarea minimizării
deşeurilor în gospodării.
9.1. Crearea de instrumente economice pentru
susţinerea şi extinderea sistemului de colectare
a deşeurilor menajere în mediul urban şi rural
astfel încât aria de acoperire să fie de 90 % în
mediul rural în anul 2009 şi de 100 % în mediul
urban în anul 2013
9.2.
Asigurarea
transportului
deşeurilor
colectate din mediul rural şi din Reşiţa,
Caransebeş şi Băile Herculane către depozitul
sau staţia de transfer cea mai apropiată
9.3. Adoptarea de măsuri cu caracter
administrativ în vederea realizării colectării
separate eficiente a deşeurilor, conform
prevederilor legale în vigoare

9.4. Modernizarea sistemelor
colectare şi transport

Reducerea
deşeuri
depozitate

APM CS
Operatorii de
salubrizare

actuale

de

10.3. Tratarea a minim 28.921 t deşeuri
biodegradabile la nivelul judeţului

Până în 2010
Până în 2010

10.4. Interzicerea la depozitare a deşeurilor
organice pure (deşeuri din parcuri, grădini,
cimitire, pieţe)

Autorităţile
administraţiei
publice locale, GNM

Începând cu
2009

10.5. Asigurarea capacităţilor şi tratarea a
minim 49.572 t deşeuri biodegradabile la nivelul
judeţului

Consiliul Judeţean,
Autorităţile
administraţiei
publice locale

Până în 2013

Pag. 101

Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor – Caraş-Severin 2006 - 2013

11.

Valorificarea potenţialului util
din deşeurile municipale

11.1. Implementarea sistemelor de colectare
selectivă de la populaţie a deşeurilor de
ambalaje de hârtie şi carton, astfel încât să se
asigure atingerea ţintelor de reciclare:
- minim 1316 t
- minim 1553 t
- minim 1712 t

Autorităţile
administraţiei
publice locale

11.2. Implementarea sistemelor de colectare
separată de la populaţie a deşeurilor de
ambalaje din plastic , astfel încât să se asigure
atingerea ţintelor de reciclare conform
prevederilor legale:
- minim 686 t
- minim 1189 t
- minim 1855 t

Autorităţile
administraţiei
publice locale

11.3. Implementarea sistemelor de colectare
separată de la populaţie a deşeurilor de
ambalaje din sticlă, astfel încât să se asigure
atingerea ţintelor de reciclare conform
prevederilor legale:
- minim 403 t
- minim 1253 t

Autorităţile
administraţiei
publice locale

11.4. Implementarea sistemelor de colectare
separată de la populaţie a deşeurilor de
ambalaje din metal, astfel încât să se asigure
atingerea ţintelor de reciclare conform
prevederilor legale:
- minim 114 t
- minim 135 t
- minim 148 t

Autorităţile
administraţiei
publice locale

11.5. Reciclarea/valorificarea deşeurilor de
ambalaje colectate selectiv de la populaţie şi
agenţi economici în vederea atingerii ţintelor
globale de reciclare/valorificare

Operatori reciclare,
Agenţi economici,
- Coordonate de
către APM,
Verificare şi control
GNM

12.1. Organizarea unor sisteme de colectare
specializate
12.

13.

Implementarea sistemului de
colectare
a
deşeurilor
voluminoase

Deşeuri
de
echipamente
electrice şi electronice

12.2.
Investigarea
posibilităţilor
pentru
refolosirea unor fracţii provenite din deşeurile
voluminoase

Autorităţile
administraţiei
publice locale,
operatori de
salubritate
Autorităţile
administraţiei
publice locale,
operatori de
salubritate

Până în 2008
Până în 2011
Până în 2013

Până în 2008
Până în 2011
Până în 2013

Până în 2011
Până în 2013

Până în 2008
Până în 2011
Până în 2013

Permanent

Începând din
2008

Începând din
2008

13.1. Crearea unui sistem de colectare
separată a DEEE de la gospodăriile particulare
care să asigure colectarea anuală a cel puţin
1.300 tone, inclusiv desfăşurarea la nivel de
fiecare localitate a campaniilor de colectare de
la populaţie, cu o periodicitate de cel puţin 1
campanie /lună.

Autorităţile
administraţiei
publice locale,
operatori de
salubrizare

Începând din
2008

13.2. Desfăşurarea de campanii de informare şi
conştientizare a populaţiei privind colectarea
separată a DEEE

Consiliul judeţean,
autorităţile
administraţiei
publice locale,
organizaţiile
colective ale

Permanent
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producătorilor,
APM CS
13.3. Preluarea DEEE de la punctele
municipale (şi cel judeţean) de colectare şi
asigurarea reciclării/valorificării acestora cu
atingerea ţintelor din HG 448/2005
14.1. Înfiinţarea şi autorizarea punctelor de
colectare VSU, necesare pentru întreg judeţul
Caraş-Severin

14.

15.

Vehicule scoase din uz

Organizarea şi implementarea
sistemului de gestionare
a
deşeurilor din construcţii şi
demolări

Producătorii sau
organizaţiile
colective

Producătorii şi
importatorii de
vehicule, APM CS
Operatorii
14.2. Extinderea refolosirii şi reciclării
economici care
materialelor provenite din maşinile scoase din
desfăşoară activităţi
uz şi valorificarea energetică a acelor materiale
de colectare şi
care nu pot fi reciclate.
tratare VSU
Operatorii
14.3. Reutilizarea şi valorificarea a cel puţin
economici care
75% din masa medie pe vehicul şi an pentru desfăşoară activităţi
VSU fabricate înainte de 01.01.1980
de colectare şi
tratare VSU
Operatorii
14.4. Reutilizarea şi valorificarea a cel puţin
economici care
85% din masa medie pe vehicul şi an pentru desfăşoară activităţi
VSU fabricate după 01.01.1980
de colectare şi
tratare VSU
Operatorii
14.5. Reutilizarea şi reciclarea a cel puţin 70%
economici care
din masa medie pe vehicul şi an pentru VSU desfăşoară activităţi
fabricate înainte de 01.01.1980
de colectare şi
tratare VSU
Operatorii
14.6. Reutilizarea şi reciclarea a 80% din masa
economici care
medie pe vehicul şi an pentru VSU fabricate desfăşoară activităţi
înainte de 01.01.1980
de colectare şi
tratare VSU
Operatorii
14.7. Reutilizarea şi valorificarea a cel puţin
economici care
95% din masa medie pe vehicul şi an pentru desfăşoară activităţi
toate VSU
de colectare şi
tratare VSU
Operatorii
14.8. Reutilizarea şi reciclarea a cel puţin 85%
economici care
din masa medie pe vehicul şi an pentru toate desfăşoară activităţi
VSU
de colectare şi
tratare VSU
Consiliul Judeţean,
15.1. Elaborarea unui plan privind gestionarea
Autoritatile
deşeurilor din construcţii şi demolări
administratiei publice
locale, APM CS
Autorităţile
administraţiei
15.2. Colectarea separată, pe fracţii
publice locale,
contaminate şi necontaminate
operatori de
salubritate
Consiliul Judeţean
Caraş-Severin,
15.3. Refolosirea şi valorificarea materială a
Autorităţile
50% din deşeurile rezultate din construcţia
administraţiei
drumurilor
publice locale
operatori economici
în construcţii
Autorităţile
15.4. Reutilizarea şi reciclarea fracţiilor
administraţiei
necontaminate de deşeuri din construcţii şi
publice locale
demolări
operatori economici
în construcţii
15.5. Tratarea deşeurilor contaminate pentru
Autorităţile
valorificare sau/şi eliminare finală în siguranţă
administraţiei
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Permanent

Începând din
2006
Începând din
2007

Începând din
2007

Începând din
2007

Începând din
2007

Începând din
2007

Începând din
2015

Începând din
2015

2008

Începând din
2008

Începând din
2008

Începând din
2008
Începând din
2008
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15.6. Asigurarea
depozitare

capacităţii

conforme

de

16.

Reducerea conţinutului de
deşeu
biodegradabil
din
nămolul de la staţiile de
epurare a apelor uzate

16.1. Deshidratarea şi pretratarea nămolului în
vederea coincinerării/incinerării

17.

Organizarea şi implementarea
sistemului de gestionare
a
deşeurilor
menajere
periculoase

17.1. Elaborarea şi implementarea planurilor
locale privind gestionarea deşeurilor menajere
periculoase
18.1. Sistarea depozitării pe depozitele urbane
neconforme
din
municipiile
Reşiţa
şi
Caransebeş şi din Băile Herculane

18.2. Sistarea depozitării pe depozitele urbane
neconforme din Anina, Oţelu Roşu şi Bocşa

18.

Eliminarea
deşeurilor
în
conformitate
cu
cerinţele
legislaţiei în domeniu, în
scopul
protejării
sănătăţii
populaţiei şi a mediului

18.3. Sistarea depozitării pe depozitele urbane
neconforme din Oraviţa şi Moldova Nouă
18.4. Închiderea şi ecologizarea spaţiilor de
depozitare din mediul rural
18.5. Asigurarea transportului şi eliminării
deşeurilor, corelat cu închiderea depozitelor
neconforme şi a spaţiilor de depozitare din
mediul urban
18.6. Realizarea depozitul zonal conform

Pag. 104

publice locale
operatori economici
în construcţii
Consiliul Judeţean
Caraş-Severin,
autorităţile
administraţiei
publice locale
APM CS,
Autoritatea locală
pentru agricultură,
operatorii staţiilor de
epurare
Consiliul Judeţean
CS, autorităţile
administraţiei
publice locale
Autorităţile
administraţiei
publice locale din
Reşiţa, Caransebeş
şi Băile Herculane
Autorităţile
administraţiei
publice locale din
Anina, Oţelu Roşu şi
Bocşa
Autorităţile
administraţiei
publice locale din
Oraviţa şi Moldova
Nouă
Autorităţile
administraţiei
publice locale

2010

Permanent

Începând din
2008

2009

2011

2012

Până la
16.07.2009

Autorităţile
administraţiei
publice locale

Începând cu
2009

Consiliul Judeţean
CS , Autorităţile
administraţiei
publice locale

Începând cu
2009
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10.

MĂSURI DE MONITORIZARE

Monitorizarea Planului Judeţean pentru Gestionarea Deşeurilor urmăreşte progresul în realizarea
obiectivelor şi măsurilor cuprinse în PJGD.
Monitorizarea PJGD include în principal:







monitorizarea anuală a obiectivelor şi ţintelor din PJGD;
evaluări asupra progresului înregistrat în atingerea obiectivelor şi ţintelor;
identificarea întârzierilor, piedicilor şi deficienţelor întâmpinate în implementarea planului;
monitorizarea factorilor relevanţi pentru prognoză;
recomandare de acţiuni pentru îmbunătăţirea implementării planului.

Monitorizarea anuală a obiectivelor şi ţintelor se va realiza cu ajutorul indicatorilor de monitorizare.
Indicatorii de monitorizare trebuie să fie cuantificabili. Vor fi stabiliţi atât indicatori generali, care
arată progresul general al sistemul de gestionare a deşeurilor la nivelul judeţului, cât şi indicatori
asociaţi obiectivelor.
Raportul de monitorizare va fi intocmit anual, în primul trimestru al anului, începând cu 2009.
Responsabilitatea întocmirii raportului de monitorizare revine Grupului de monitorizare, care este
format din reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Caraş-Severin, ai consiliilor locale, ai APM CaraşSeverin, ARPM Timişoara şi ai Gărzii de Mediu – Comisariatul Judeţean Caraş-Severin. În cazul în
care se înregistrează dificultăţi importante în atingerea ţintelor sau apar modificări radicale faţă de
situaţia prognozată, Grupul de monitorizare poate decide revizuirea PJGD-ului înainte de termenul
planificat.

Tabelul 10.1 Măsuri de monitorizare:
Nr.
crt.

Obiectiv

Măsuri

Indicatori/ Ţinte

Frecvenţa
monitoriză
rii/ termen
limită

1.

Dezvoltarea politicii judeţene
în vederea implementării unui
sistem integrat de gestionare a
deşeurilor

1.1. Crearea cadrului organizatoric pentru
stabilirea orientării în domeniul gestionării
deşeurilor
şi
a
instrumentelor
de
implementare a acesteia

Nr. personal de
specialitate angajat la
CJ/ min.3

2009

2.1. Întocmirea de regulamente locale privind
managementul integrat al deşeurilor
2.

3.

4.

Creşterea
eficienţei
de
aplicare
a
legislaţiei
în
domeniul gestionării deşeurilor

Dezvoltarea
cadrului
instituţional şi organizatoric în
vederea îndeplinirii cerinţelor
judeţene,
naţionale
şi
europene

Asigurarea resurselor umane
necesare direct implicate în
sistemul de gestionare a
deşeurilor
ca
număr
şi
pregătire profesională

2.2. Întărirea cooperării interinstituţionale
APM, Garda de Mediu, Consiliul Judeţean
Caraş-Severin şi consilii locale.
3.1. Realizarea asociaţiei de dezvoltare
intercomunitară la nivelul judeţului în
vederea realizării sistemului integrat de
gestionare a deşeurilor
3.2. Constituirea grupului de monitorizare a
PJGD, format din reprezentanţi ai Consiliul
Judeţean CS, consilii locale, APM CS,
ARPM Timişoara şi Garda de Mediu

Nr. de consilii locale
care au elaborat
regulamente locale/77
Protocol colaborare
semnat/actualizat
1/an

2009

Anual

Întâlniri de lucru/ 2/an
Nr. consilii locale
asociate/77

Anual, 2009

Întâlniri semestriale
/ 2/an

Anual

3.3. Realizarea raportului de monitorizare a
PJGD

Raport
elaborat/actualizat1/an

Anual

4.1. Asigurarea de personal suficient şi
calificat în domeniul gestionării deşeurilor şi
dotări corespunzătoare la toate nivelele, atât
în sectorul public, cât şi în sectorul privat

Nr. personal instruit în
domeniul gestiunii
deşeurilor
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Nr.
crt.

Obiectiv

5.

Crearea şi utilizarea de
sisteme
financiare
şi
mecanisme economice pentru
gestionarea
deşeurilor
în
condiţiile respectării principiilor
generale, cu precădere a
principiilor
« poluatorul
plăteşte » şi cel
privind
« responsabilitatea
producătorului »

6.

7

8.

9.

Măsuri

Promovarea
informării,
conştientizării
şi
motivării
pentru toate părţile implicate

Dezvoltarea şi reabilitarea
sistemului informaţional de
management al deşeurilor

Minimizarea
deşeurilor

Dezvoltarea/
unui sistem
colectare şi
deşeurilor

generării

Îmbunătăţirea
modern de
transport a

Indicatori/ Ţinte

Frecvenţa
monitoriză
rii/ termen
limită

5.1. Realizarea aplicaţiei pentru obţinerea
finanţării prin FEDR în vederea realizării
sistemului integrat de gestionare a deşeurilor
la nivelul judeţului

Documentaţie
completă şi aprobată de
CJCS conform cerinţe
Ghid de finanţare ptr.
POS mediu Axa 2 /1

5.2. Pregătirea aplicaţiilor în vederea
accesării
altor
instrumente
financiare
(PHARE CES 2006, fondul de mediu, fonduri
structurale etc.)

Nr. aplicaţii depuse şi
aprobate/ 2/an

Anual

6.1.
Organizarea
de
campanii
de
conştientizare
pentru
publicul
ţintă
(autorităţile administraţiei publice locale şi
cetăţeni) cu privire la măsurile de
implementare prevăzute în PJGD

Nr. campanii/2/an

Anual

6.2. Organizarea şi susţinerea de campanii
de informare şi conştientizare a publicului
privind prevenirea generării deşeurilor şi
colectarea separată a deşeurilor municipale
generate (deşeuri reciclabile, DEEE, deşeuri
biodegradabile
municipale,
deşeuri
voluminoase, deşeuri periculoase)

Nr. campanii/2/an

Anual

6.3. Realizarea de seminarii de instruire
pentru municipalităţi în vederea familiarizării
cu opţiunile tehnice şi administrative de
creştere a reciclării/valorificării

Nr. seminarii/2/an

Anual

7.1. Îmbunătăţirea sistemului judeţean de
colectare, prelucrare, analizare şi validare a
datelor şi informaţiilor referitoare la
generarea şi gestionarea deşeurilor

Baza de date la nivel
judeţean pentru toate
tipurile de deşeuri din
PJGD /1 ptr.fiecare tip
de deşeu

Anual

Anual, 2009

Anual

7.2.
Instituirea
obligativităţii
privind
realizarea de determinări pentru stabilirea
compoziţiei deşeurilor şi determinarea
indicatorului de generare a deşeurilor
menajere pentru mediul urban şi rural

- Nr.controale /2/an şi
localitate deservită
- Nr. determinări/4/an

7.3. Realizarea unor sesiuni de informare a
societăţilor
implicate
în
gestionarea
deşeurilor privind modul de raportare a
datelor

Nr. sesiuni de
informare/2/an

Anual

Raportări către APM
/4/ an

Anual

Nr. campanii de
informare/ 2-4an

Anual

Nr. campanii de
conştientizare/ 4/an

Anual

Nr. locuitori deserviti
/Cf. ţintelor din cap. 7

Anual

Raportare la APM flux:
cantităţi deşeuri
generate/transportate/elim

Anual

7.4
Monitorizarea cantităţii de deşeuri
voluminoase şi a deşeurilor periculoase
colectate şi raportarea datelor la APM
8.1. Iniţierea unor campanii de informare
pentru minimizarea cantităţii de deşeuri la
producători şi alţi generatori de deşeuri
8.2. Organizarea unor campanii de
conştientizare pentru promovarea minimizării
deşeurilor în gospodării.
9.1. Extinderea sistemului de colectare a
deşeurilor menajere în mediul urban şi rural
astfel încât aria de acoperire să fie de 90 %
în mediul rural în anul 2009 şi de 100 % în
mediul urban în anul 2013
9.2. Asigurarea transportului deşeurilor
colectate din mediul rural şi din Reşiţa,
Caransebeş şi
Băile
Herculane
către
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Nr.
crt.

Obiectiv

Măsuri

Indicatori/ Ţinte

depozitul sau staţia de transfer cea mai
apropiată

inate/an – 1 raportare/an

9.3. Adoptarea de măsuri cu caracter
administrativ în vederea realizării colectării
separate eficiente a deşeurilor, conform
prevederilor legale în vigoare

10.

Reducerea
deşeuri
depozitate

cantităţilor
de
biodegradabile

Valorificarea potenţialului util
din deşeurile municipale

Anual

9.4. Modernizarea sistemelor actuale de
colectare şi transport

-Nr echipamente sau
recipiente de colectare
achiziţionate
-Nr. echipamente de
transport achiziţionate

Anual

10.1. Promovarea şi stimularea compostării
în
sistem
gospodăresc
în
cadrul
gospodăriilor individuale

Acţiuni de informare şi
conştientizare
/1/localitate/an

Anual

10.2. Asigurarea unei capacităţi de
compostare
de
8800
t
deşeuri
biodegradabile rezultate din parcuri, grădini,
cimitire, pieţe

Capacitate compostare
asigurată / 8800 t/an

Anual,
începând din
2010

10.3. Tratarea a minim 28.921 t deşeuri
biodegradabile la nivelul judeţului
10.4. Interzicerea la depozitare a deşeurilor
organice pure (deşeuri din parcuri, grădini,
cimitire, pieţe)

10.5. Asigurarea capacităţilor şi tratarea a
minim 49.572 t deşeuri biodegradabile la
nivelul judeţului

11.

- Nr. controale : 2
control/operator x an

Frecvenţa
monitoriză
rii/ termen
limită

Cantitate deşeuri
biodegradabile tratate /
28.921 t/an

Anual

- Nr. verificări şi
controale efectuate
/2/depozit/an

Anual

Anual
Capacitate tratare deşeuri
biodegradabile asigurată începând din
/49.572 to/an
2013

11.1. Implementarea sistemelor de colectare
selectivă de la populaţie a deşeurilor de
ambalaje de hartie şi carton, astfel încât să
se asigure atingerea ţintelor de reciclare:
- minim 1316 t - 2008
- minim 1553 t - 2011
- minim 1712 t - 2013

Cantităţi deşeuri
ambalaje de hârtie şi
carton colectate
/ cf. ţinte

Anual

11.2. Implementarea sistemelor de colectare
separată de la populaţie a deşeurilor de
ambalaje din plastic, astfel încât să se
asigure atingerea ţintelor de reciclare
conform prevederilor legale:
- minim 686 t - 2008
- minim 1189 t - 2011
- minim 1855 t - 2013

Cantităţi deşeuri
ambalaje din plastic
colectate / cf. ţinte

Anual

11.3. Implementarea sistemelor de colectare
separată de la populaţie a deşeurilor de
ambalaje
din sticlă, astfel încât să se
asigure atingerea ţintelor de reciclare
conform prevederilor legale:
- minim 403 t - 2011
- minim 1253 t - 2013

Cantităţi deşeuri
ambalaje din metal
colectate / cf. ţinte

Anual
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Nr.
crt.

12.

13.

Obiectiv

Implementarea sistemului de
colectare
a
deşeurilor
voluminoase

Deşeuri
de
echipamente
electrice şi electronice

Măsuri

Indicatori/ Ţinte

Frecvenţa
monitoriză
rii/ termen
limită

11.4. Implementarea sistemelor de colectare
separată de la populaţie a deşeurilor de
ambalaje
din metal, astfel încât să se
asigure atingerea ţintelor de reciclare
conform prevederilor legale:
- minim 114 t - 2008
- minim 135 t - 2011
- minim 148 t - 2013

Cantităţi deşeuri
ambalaje din sticlă
colectate / cf. ţinte

Anual

11.5. Reciclarea/valorificarea deşeurilor de
ambalaje colectate selectiv de la populaţie şi
agenţi economici în vederea atingerii ţintelor
globale de reciclare/valorificare

Cantităţi totale deşeuri
ambalaje
reciclate/valorificate
– cf. Ţinte globale

Anual

12.1. Organizarea unor sisteme de colectare
specializate

Nr. centre colectare
specializate/ 1/an
începând din 2009

Anual

Nr. studii / 1 / an

Anual / 2009

Cantităţi totale
colectate/an (evidenţe
validate de APM CS,
ANPM)
Nr. campanii de
colectare/localitate
- min. 12/an

Anual

Nr. campanii/
min. 2/an

Anual

12.2. Investigarea posibilităţilor pentru
refolosirea unor fracţii provenite din deşeurile
voluminoase
13.1. Crearea unui sistem de colectare
separată a DEEE de la gospodăriile
particulare care să asigure colectarea anuală
a cel putin 1.300 tone, inclusiv desfăşurarea
la nivel de fiecare localitate a campaniilor de
colectare de la populaţie, cu o periodicitate
de cel puţin 1 campanie /lună.
13.2. Desfăşurarea de campanii de
informare şi conştientizare a populaţiei
privind colectarea separată a DEEE
13.3. Preluarea DEEE de la punctele
municipale (şi cel judeţean) de colectare şi
asigurarea reciclării/valorificării acestora cu
atingerea ţintelor din HG 448/2005
14.1. Înfiinţarea şi autorizarea punctelor de
colectare VSU, necesare pentru întreg
judeţul Caraş-Severin
14.2. Extinderea refolosirii şi reciclării
materialelor provenite din maşinile scoase
din uz şi valorificarea energetică a acelor
materiale care nu pot fi reciclate.
14.3. Reutilizarea şi valorificarea a cel puţin
75% din masa medie pe vehicul şi an pentru
VSU fabricate înainte de 01.01.1980

14.

Vehicule scoase din uz

14.4. Reutilizarea şi valorificarea a cel puţin
85% din masa medie pe vehicul şi an pentru
VSU fabricate după 01.01.1980
14.5. Reutilizarea şi reciclarea a cel puţin
70% din masa medie pe vehicul şi an pentru
VSU fabricate înainte de 01.01.1980
14.6. Reutilizarea şi reciclarea a 80% din
masa medie pe vehicul şi an pentru VSU
fabricate înainte de 01.01.1980
14.7. Reutilizarea şi valorificarea a cel puţin
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Evidenţe privind
cantităţile preluate,
transmise la APM CS
/ cf. ţinte
Evidenţe privind nr.
operatorilor autorizaţi,
validate de APM CS,
ANPM
Evidenţe privind
datele transmise de
operatori, validate de
APM CS, ANPM / 1/an
Evidenţe privind
datele transmise de
operatori, validate de
APM CS, ANPM / 1/an
Evidenţe privind datele
transmise de operatori,
validate de APM CS,
ANPM / 1/an
Evidenţe privind
datele transmise de
operatori, validate de
APM CS, ANPM / 1/an
Evidenţe privind
datele transmise de
operatori, validate de
APM CS, ANPM / 1/an
Evidenţe privind

Anual

Anual / 2007

Anual
Anual
începând din
2008
Anual
începând din
2008
Anual
începând din
2008
Anual
începând din
2008
Anual
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Nr.
crt.

Obiectiv

Măsuri

Indicatori/ Ţinte

95% din masa medie pe vehicul şi an pentru
toate VSU

datele transmise de
operatori, validate de
APM CS, ANPM / 1/an
Evidenţe privind
datele transmise de
operatori, validate de
APM CS, ANPM / 1/an

14.8. Reutilizarea şi reciclarea a cel puţin
85% din masa medie pe vehicul şi an pentru
toate VSU
15.1 Elaborarea unui plan judeţean privind
gestionarea deşeurilor din construcţii şi
demolări
15.2. Colectarea separată, pe fracţii
contaminate şi necontaminate

15.

Organizarea şi implementarea
sistemului de gestionare
a
deşeurilor din construcţii şi
demolări

-

15.3. Refolosirea şi valorificarea materială a
50% din deşeurile rezultate din construcţia
drumurilor
15.4. Reutilizarea şi reciclarea fracţiilor
necontaminate de deşeuri din construcţii şi
demolări – măsuri administrative
15.5. Tratarea deşeurilor contaminate pentru
valorificare sau/şi eliminare finală în
siguranţă
15.6. Asigurarea capacităţii conforme de
depozitare
15.7. Monitorizarea cantităţilor colectate pe
fracţii, refolosite/valorificate/eliminate cu
raportarea datelor la APM

16.

17.

18.

Reducerea conţinutului de
deşeu
biodegradabil
din
nămolul de la staţiile de
epurare a apelor uzate
Organizarea şi implementarea
sistemului de gestionare
a
deşeurilor
menajere
periculoase

Eliminarea
deşeurilor
în
conformitate
cu
cerinţele
legislaţiei în domeniu, în
scopul
protejării
sănătăţii
populaţiei şi a mediului

Nr. planuri/ 1/an
începând din 2008
- Nr. decizii locale
(HCL) / 77
Nr. contracte cu
prevederi specifice/
1/lucrare
Nr. prevederi ale
autorizaţiilor de
construir/demolare/ 77
Nr. facilităţi
operaţionale/ 77
Nr. locaţii stabilite prin
decizii locale/ 77
- Cantităţi colectate/
refolosite/valorificate
/eliminate, cu raportare
la APM
/min.4 raportări/an

Frecvenţa
monitoriză
rii/ termen
limită
începând din
2016
Anual
începând din
2016
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual/ 2010

Anual

16.1. Deshidratarea şi pretratarea nămolului
în vederea coincinerarii/incinerării

Cantităţi
generate/deshidratate
/coincinerate/ SE

Anual

17.1. Elaborarea şi implementarea planurilor
locale
privind
gestionarea
deşeurilor
menajere periculoase

Nr. planuri / 77

Anual

18.1. Sistarea depozitării pe depozitele
urbane neconforme din municipiile Reşiţa şi
Caransebeş şi din Băile Herculane
18.2. Sistarea depozitării pe depozitele
urbane neconforme din Anina, Oţelu Roşu şi
Bocşa
18.3. Sistarea depozitării pe depozitele
urbane neconforme din Oraviţa şi Moldova
Nouă
18.4. Închiderea şi ecologizarea spaţiilor de
depozitare din mediul rural
18.5. Asigurarea transportului şi eliminării
deşeurilor corelat cu închiderea depozitelor
neconforme şi a spaţiilor de depozitare din
mediul urban
18.6. Realizarea depozitul zonal conform
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Nr. depozite urbane pe
care s-a sistat
depozitarea / 3/2009
Nr. depozite urbane pe
care s-a sistat
depozitarea / 3/2011
Nr. depozite urbane pe
care s-a sistat
depozitarea / 2/2012
Nr. depozite rurale
închise şi ecologizate
/ 69/2009
Raportare la APM flux:
cantităţi deşeuri
generate/transportate
/eliminate/an –
1 raportare/an
Capacitate de
depozitare operaţională

Anual / 2009
Anual / 2011
Anual / 2012
Anual / 2009
Anual /
începând cu
2010
Anual/
începând cu
2010
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Legislaţie specifică în domeniul gestiunii deşeurilor

Anexa 1

DIRECTIVA/ACTUL NORMATIV ROMÂNESC
Directiva 2006/12/CE privind deşeurile (abrogă Directiva 75/442/CEE)
OUG nr. 78/2000 (MO nr. 283/22.06.2000) privind regimul deşeurilor aprobat prin Legea
nr. 426/2001 (MO nr. 411/25.07.2001), modificată şi completată prin OUG nr. 61/2006 (MO nr.
790/19.09.2006)
Legea nr. 27/2007 (MO nr. 38/18.01.2007) privind aprobarea OUG nr. 61/2006 (MO nr.
790/19.09.2006) pentru modificarea şi completarea OUG nr. 78/2000 (MO nr. 283/22.06.2000)
privind regimul deşeurilor
HG nr. 268/2005 (MO nr. 332/28.04.2005) pentru modificarea şi completarea HG nr. 128/2002
(MO nr. 160/06.03.2002) privind incinerarea deşeurilor
HG nr. 856/2002 (MO nr. 659/05.09.2002) privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru
aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.
HG nr. 1213/2006 (MO 802/25.09.2006) privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a
impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private
OM nr. 860/2002 (MO nr. 52/30.01.2003) pentru aprobarea Procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, modificat si completat prin OM
nr. 210/2004 (MO nr. 309/07.04.2004) şi OM nr. 1037/2005 (MO nr. 985/07.11.2005)
OM nr. 863/2002 (MO nr. 52/30.01.2003) privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile
etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului
OM nr. 757/2004 (MO nr. 86/26.01.2005) privind aprobarea Normelor Tehnice cu privire la
depozitarea deşeurilor
OM nr. 1230/2005 (MO nr. 1101/07.12.2005) privind modificarea anexei la OM nr. 757/2004
(MO nr. 86/26.01.2005) pentru aprobarea normelor tehnice privind depozitarea deşeurilor
OM MMGA/MIE nr. 1364/1499/2006 (MO nr. 232/4.04.2007) privind adoptarea planurilor
regionale finale de gestionare a deşeurilor
OM nr. 951/2007 (MO nr. 497/25.07.2007) privind aprobarea Metodologiei de elaborare a
planurilor regionale și județene de gestionare a deșeurilor
HG nr. 358/2007 (MO nr. 271/24.04.2007) pentru modificarea anexei nr. 2 „Planul naţional de
gestionare a deşeurilor“ la HG nr. 1470/2004 (MO nr. 954/18.01.2004) privind aprobarea
Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor
OM nr. 1385/29.12.2006 (MO nr. 66/29.01.2007) privind participarea publicului la modificarea
sau revizuirea planurilor de management a deşeurilor, elaborate la nivel naţional, regional,
judeţean
HG nr. 1470/2004 (MO nr. 954/18.10.2004) privind aprobarea Strategiei şi Planului Naţional
de gestiune a deşeurilor.
OM nr. 756/2004 (MO nr. 86/26.01.2006) pentru aprobarea Normelor Tehnice de incinerare a
deşeurilor
OM nr. 818/2003 (MO nr. 800/13.11.2003) pentru aprobarea Procedurii de emitere a
autorizaţiei integrate de mediu
OUG 152/2005 (MO nr.1078/30.11.2005) privind prevenirea şi controlul integrat al
poluării, aprobată şi modificată de Legea 84/2006 (MO nr. 327/11.04.2006)
Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor
HG nr. 268/2005 (MO nr. 332/28.04.2005) pentru modificarea şi completarea HG nr. 128/2002
(MO nr. 160/06.03.2002) privind incinerarea deşeurilor
OUG nr. 78/2000 (MO nr. 283/22.06.2000) privind regimul deşeurilor aprobat prin Legea
nr. 426/2001 (MO nr. 411/25.07.2001)
Legea nr. 27/2007 (MO nr. 38/18.01.2007) privind aprobarea OUG nr. 61/2006 (MO nr.
790/19.09.2006.) pentru modificarea şi completarea OUG nr. 78/2000 (MO nr.
283/22.06.2000) privind regimul deşeurilor
OM nr. 756/2004 (MO nr. 86 bis/26.01.2005) pentru aprobarea Normelor Tehnice de
incinerare a deşeurilor
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OM nr. 1274/2005 (MO nr. 1180/28.12.2005) privind emiterea avizului de mediu la încetarea
activităţilor de eliminare a deşeurilor, respectiv depozitare şi incinerare
OM MMGA/MS nr. 940/698/2005 (MO nr. 858/23.09.2005) privind aprobarea Criteriilor de
evaluare a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termică a deşeurilor rezultate din
activitatea medicală
OM MMGA/MS nr. 456/618/2006 (MO nr. 499/08.06.2006) pentru modificarea anexei la OM
MMGA/MS nr. 698/940/2005 (MO nr. 858/23.09.2005) privind aprobarea Criteriilor de evaluare
a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termică a deşeurilor rezultate din activitatea
medicală
OM MS nr. 997/2004 (MO nr. 771/23.08.2004) privind modificarea şi completarea OM MSF nr.
219/2002 (MO nr. 386/13.06.2002) pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea
deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru
baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale
OM MS nr. 1029/2004 (MO nr. 853/17.09.2004) pentru modificarea şi completarea OM MSF
nr. 219/2002 (MO nr. 386/13.06.2002) pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea
deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru
baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale
Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor, amendată de Regulamentul 1882/2003
HG nr. 349/2005 (MO nr. 394/10.05.2005) privind depozitarea deşeurilor
OM nr. 775/2006 (MO nr. 675/07.08.2006) pentru aprobarea Listei localităţilor izolate care pot
depozita deşeurile municipale în depozitele existente ce sunt exceptate de la respectarea unor
prevederi ale HG nr. 349/2005 (MO nr. 394/10.05.2005) privind depozitarea deşeurilor
HG nr. 1213/2006 (MO 802/25.09.2006) privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a
impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private
OM nr. 95/2005 (MO nr. 194/08.03.2005) privind stabilirea criteriilor de acceptare şi
procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri
acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri
OM nr. 860/2002 (MO nr. 52/30.01.2003) pentru aprobarea Procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, modificat si completat prin OM
nr. 210/2004 (MO nr. 309/07.04.2004) şi OM nr. 1037/2005 (MO nr. 985/07.11.2005)
OM nr. 818/2003 (MO nr. 800/13.11.2003) pentru aprobarea Procedurii de emitere a
autorizaţiei integrate de mediu
OM nr. 757/2004 (MO nr. 86/26.01.2005) privind aprobarea Normelor Tehnice cu privire la
depozitarea deşeurilor
OM nr. 1230/2005 (MO nr. 1101/2005) privind modificarea anexei la OM nr. 757/2004 (MO nr.
86/26.01.2005) pentru aprobarea normelor tehnice privind depozitarea deşeurilor
OM nr. 1274/2005 (MO Nr. 1180/28.12.2005) privind emiterea avizului de mediu la încetarea
activităţilor de eliminare a deşeurilor, respectiv depozitare şi incinerare
Legea nr. 51/2006 (MO 254/21.03.2003) serviciilor comunitare de utilităţi publice
Directiva 91/689/CEE privind deşeurile periculoase, amendată de Directiva 94/31/CE
OUG nr. 78/2000 (MO nr. 283/22.06.2000) privind regimul deşeurilor aprobat prin Legea nr.
426/2001 (MO nr. 411/25.07.2001)
Legea nr. 27/2007 (MO nr. 38/18.01.2007) privind aprobarea OUG nr. 61/2006 (MO
nr.790/19.09.2006.) pentru modificarea şi completarea OUG nr. 78/2000 (MO nr.
283/22.06.2000) privind regimul deşeurilor
HG nr. 856/2002 (MO nr. 659/05.09.2002) privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru
aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase
OM MMGA/MS nr. 456/618/2006 (MO nr. 499/08.06.2006) pentru modificarea anexei la OM
MMGA/MS nr. 698/940/2005 (MO Nr. 858/23.09.2005) privind aprobarea Criteriilor de
evaluare a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termică a deşeurilor rezultate din
activitatea medicală
OM MMGA/MS nr. 1248/1426/2005 (MO nr. 21/10.01.2006) pentru modificarea anexei la OM
MMGA/MS nr. 698/940/2005 (MO nr. 858/23.09.2005) privind aprobarea Criteriilor de evaluare
a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termică a deşeurilor rezultate din activitatea
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medicală
Directiva 2006/21/CE privind managementul deşeurilor din industria minieră şi amendarea
Directivei 2004/35/CE
Proiect de OUG privind managementul deşeurilor din industria minieră
Directiva 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, amendată de Directiva
2004/12/EC
HG nr. 1.872/2006 (MO nr. 15/10.01.2007) pentru modificarea şi completarea HG nr.
621/2005 (MO nr. 639/20.07.2005) privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
HG nr. 621/23.06.2005 (MO nr. 639/20.07.2005) pentru amendarea HG nr. 899/2004 (MO nr.
601/05.07.2004) privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
OUG nr. 78/2000 (MO nr. 283/22.06.2000) privind regimul deşeurilor aprobat prin Legea nr.
426/2001 (MO nr. 411/25.07.2001)
Legea nr 27/2007 (MO nr. 38/18.01.2007) privind aprobarea OUG nr. 61/2006 (MO nr.
790/19.09.2006) pentru modificarea şi completarea OUG nr. 78/2000 (MO nr. 283/22.06.2000)
privind regimul deşeurilor
OM nr. 128/2004 (MO nr. 244/19.03.2004) privind aprobarea Listei cuprinzând standardele
române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la ambalaje
şi deşeuri de ambalaje
OM nr. 927/06.10.2005 (MO nr. 929/18.10.2005) privind procedura de raportare a datelor
referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje
OM MMGA/MEC/MAI nr. 194/360/1325/2006 (MO nr. 499/08.06.2006) pentru modificarea şi
completarea OM MMGA/MEC/MAI nr. 1229/731/1095/2005 (MO nr. 27/12.01.2006) pentru
aprobarea Procedurii şi criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării
responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de
ambalaje
OM MMGA/MEC/MAI nr. 968/665/1462/2006 (MO nr. 836/11.10.2006) privind modificarea OM
MMGA/MEC/MAI nr. 1229/731/1095/2005 (MO nr. 27/12.01.2006) pentru aprobarea
Procedurii şi criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării
responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de
ambalaje
OM nr 1140/2006 (MO nr. 888/31.10.2006) pentru modificarea OM nr. 493/2006 (MO nr.
456/25.05.2006) privind constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a operatorilor
economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de
valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje
OM MMGA/MAI nr. 1281/1121/2005 (MO nr. 51/19.01.2006) privind stabilirea modalităţilor de
identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării
selective
Directiva 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
Directiva 2003/108/EC de modificare a Directivei 2002/96/EC privind deşeurile de echipamente
electrice şi electronice
HG nr. 448/2005 (MO nr. 491/10.06.2005) privind deşeurile de echipamente electrice şi
electronice
OM MMGA/MEC nr. 1269/820/2006 (MO nr. 1012/20.12.2006) pentru modificarea OM
MMGA/MEC nr. 1225/721/2005 (MO nr. 1161/21.12.2005) privind aprobarea Procedurii şi
criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii
privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a
deşeurilor de echipamente electrice şi electronice
OM MMDD/MEF nr. 910/1704/2007 (MO nr. 428/27.06.2007) pentru modificarea OM
MMGA/MEC nr. 1225/721/2005 (MO nr. 1161/21.12.2005) privind aprobarea Procedurii şi
criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii
privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a
deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.
OM MMDD/MEF nr. 706/1.667 (MO nr. 307/9.05.2007) pentru modificarea OM MMGA/MEF
nr. 1223/715/2005 (MO nr. 1/03.01.2006) privind procedura de înregistrare a producătorilor,
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modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi
deşeurile de echipamente electrice şi electronice
OM nr. 556/05.06.2006 (MO nr. 608/13.07.2006) privind marcajul specific aplicat
echipamentelor electrice şi electronice introduse pe piaţă după data de 31 decembrie 2006
OM nr. 901/2005 (MO nr. 910/12.10.2005) privind măsuri speciale de colectare a DEEE care
prezintă risc pentru sănătatea operatorilor
OM nr. 1099/2007 pentru modificarea şi completarea OM nr.66/2006 (nu este publicat în MO)
privind constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea
preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare,
reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice
Directiva 2002/95/CE privind restricţiile de folosire a anumitor substanţe periculoase în
echipamentele electrice şi electronice
HG nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele
electrice şi electronice (MO nr. 822/12 .09. 2005) - în vigoare după aderarea României la
UE
HG nr. 816/2006 (MO nr. 588/7.07.2006) pentru modificarea şi completarea HG nr. 992/2005
(MO nr. 822/12.09.2005) privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în
echipamentele electrice şi electronice
OM nr. 1226/2007 (MO 626/12.09.2007) pentru modificarea anexei la HG nr. 992/2005 (MO
nr. 822/12.09.2005) privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele
electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare
Directiva 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, amendată de Decizia 2002/525/EC
HG nr. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz (MO nr. 32 din
11.01.2005), modificată şi completată prin HG nr. 1313/2006
HG nr. 1313/2006 (MO nr. 829/09.10.2006) pentru modificarea şi completarea HG nr.
2406/2004 (MO nr. 32/11.01.2005) privind gestionarea vehiculelor scoase din uz
OM MMGA/MEC nr. 88/110/2005 (MO nr. 260/29.03.2005) referitor la materiale şi
implementarea articolului 4(1) din HG nr. 2406/2004 (MO nr. 32/11.01.2005) privind vehiculele
scoase din uz
OM MMGA/MAI/MTCT nr. 87/527411/2005 (MO nr. 295/08.04.2005) privind modelul şi
cerinţele certificatului de distrugere emis de intreprinderile autorizate când primesc vehiculele
uzate pentru recuperare
OM nr. 625/2007 (MO nr. 252/16.04.2007) privind aprobarea Metodologiei pentru urmărirea
realizării de către operatorii economici a obiectivelor prevăzute la art. 15 alin. (1) şi (2) din HG
nr. 2406/2004 (MO nr. 32/11.01.2005) privind gestionarea vehiculelor scoase din uz
OM nr. 979/2006 (MO nr. 806/26.09.2006) privind modificarea anexei la OM nr. 816/2006 (MO
nr. 724/24.08.2006) pentru constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a persoanelor
juridice în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor
OM MMDD/MEF nr. 985/1.726 (MO nr. 561/15.08.2007) privind modificarea OM MMGA/MEC
nr. 1224/722/2005 (MO nr. 1178/27.12.2005) pentru aprobarea Procedurii şi condiţiilor de
autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea
obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare și valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz
OUG nr. 4/2007 (MO nr. 129/22.02.2007) privind reluarea pentru anul 2007 a Programului de
stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
OM nr. 430/2007 (MO nr. 197/22.03.2007) pentru aprobarea instrucţiunilor privind modalităţile
de aplicare a OUG nr. 4/2007 (MO nr. 129/22.02.2007) privind reluarea pentru anul 2007 a
Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
Directiva 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor uzate, amendată de Directivele 87/101/EEC,
91/692/EEC şi 2000/76/CE
HG nr. 235/2007 (MO nr. 199/22.03.2007) care amendează HG nr. 662/2001 (MO nr.
446/08.08.2001) privind gestionarea uleiurilor uzate
Directiva 91/157/CEE privind bateriile şi acumulatorii care conţin anumite substanţe
periculoase, amendată de Directiva 98/101/CE
Directiva 93/86/CEE privind adaptarea la progresul tehnic a Directivei 91/157/EEC privind
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bateriile şi acumulatorii care conţin anumite substanţe periculoase
HG nr. 1057/2001 (MO nr. 700/05.11.2001) privind bateriile şi acumulatori care conţin anumite
substanţe periculoase
OUG nr. 78/2000 (MO nr. 283/22.06.2000) privind regimul deşeurilor aprobat prin Legea nr.
426/2001 (MO nr. 411/25.07.2001)
Legea nr 27/2007 (MO nr. 38/18.01.2007) privind aprobarea OUG nr. 61/2006 (MO nr.
790/19.09.2006) pentru modificarea şi completarea OUG nr. 78/2000 (MO nr. 283/22.06.2000)
privind regimul deşeurilor.
Proiect de HG privind modificarea şi amendarea HG nr. 1057/2000 privind gestionarea
bateriilor si acumulatorilor uzati
Directiva 96/59/CE privind eliminarea bifenililor şi trifenililor policloruraţi (PCB/PCT)
HG nr. 173/2000 (MO nr.131/28.03.2000) pentru reglementarea regimului special privind
gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi a altor compusi similari
HG nr. 291/2005 (MO nr. 330/19.04.2005) privind modificarea HG nr. 173/2000 (MO nr.
131/28.03.2000) pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor
policloruraţi şi ale altor compuşi similari.
HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2005) pentru modificarea şi completarea unor acte
normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului
HG nr. 975/2007 (MO nr. 598/30.08.2007) privind modificarea și completarea HG nr. 173/2000
(MO nr.131/28.03.2000) pentru reglementarea regimului special privind gestiunea și controlul
bifenililor policlorurați și ale altor compuși similari
OM nr. 257/2006 (MO nr. 249/20.03.2006) pentru modificarea şi completarea anexei la OM nr.
1018/2005 (MO nr. 966/01.11.2005) privind înfiinţarea în cadrul Direcţiei deşeuri şi substanţe
chimice periculoase a Secretariatului pentru compuşi desemnaţi
Directiva 86/278/CEE privind proţecţia mediului şi în special a solurilor când se utilizează
nămoluri de epurare în agricultură, amendată de Directiva 91/692/CE si Regulamentul
807/2003
OUG nr. 78/2000 (MO nr. 283/22.06.2000) privind regimul deşeurilor aprobat prin Legea nr.
426/2001 (MO nr. 411/25.07.2001)
Legea nr. 27/2007 (MO nr. 38/18.01.2007) privind aprobarea OUG nr. 61/2006 (MO nr.
790/19.09.2006.) pentru modificarea şi completarea OUG nr. 78/2000 (MO nr.
283/22.06.2000) privind regimul deşeurilor
OM MMGA/MAPDR nr. 344/708/2004 (MO nr. 959/19.10.2004) privind aprobarea
Normativului Tehnic privind protecţia mediului şi în special a solurilor când se folosesc
nămoluri de epurare
Directiva 78/176/CEE privind deşeurile din industria dioxidului de titan
Directiva 82/883/EEC privind procedurile de supraveghere şi monitorizare a mediului datorată
deşeurilor din industria dioxidului de titan
Directiva 92/112/CEE privind procedurile de armonizare a programelor de reducere şi
eventual, eliminarea poluării cauzate de deşeurile din industria dioxidului de titan
OM MMGA/MEC nr. 751/870/2004 (MO nr. 10/05.01.2005) cu privire la gestiunea deşeurilor
din industria dioxidului de titan

Decizia nr. 2000/532/EC, modificată de Decizia nr. 2001/119 privind lista deşeurilor
HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea listei cuprinzând deşeurile,
inclusiv deşeurile periculoase (MO nr. 659/5.09.2002), completată prin HG nr. 210/2007 (MO
nr.187/19.03.2007)
Directiva nr. 87/217/CEE privind prevenirea şi reducerea poluării cu azbest
Hotărârea de Guvern nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului
cu azbest (MO nr.109/20.02.2003), modificată de Hotărârea de Guvern nr. 734/2006 (MO nr.
519/15.06.2006) şi completată prin HG nr. 210/2007 (MO nr.187/19.03.2007)
Ordinul MMGA nr. 108/2005 privind prelevarea eşantioanelor de azbest şi metodele de
prelevare a eşantioanelor şi de determinare a nivelului de azbest din mediu (MO nr.217/
15.03.2005).
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Anexa 3
MINUTA
întâlnirII de lucru în vederea elaborării “Planului Judeţean de
Gestiune a Deşeurilor – Caraş-Severin 2006-2013”
Sala de Şedinţe a Consiliului Judeţean Caraş-Severin
27 noiembrie 2007, ora 1200
La întâlnire au participat membrii Comitetului de coordonare şi ai Grupului de lucru pentru
elaborarea Planului Judeţean de Gestiune a Deşeurilor – Caraş-Severin 2006-2013, respectiv
reprezentanţi ai:
- Consiliului Judeţean Caraş-Severin;
- Instituţia Prefectului;
- Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timişoara;
- Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin;
- Comisariatul Judeţean Caraş-Severin – Garda Naţională de Mediu;
- Direcţia Apelor Banat Timişoara – SGA Caraş-Severin;
- Autoritatea de Sănătate Publică Caraş-Severin;
- Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin;
- Direcţia pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurală Caraş-Severin;
- S.C. PRESCOM S.A. Reşiţa;
- Primăriile municipiilor şi oraşelor judeţului Caraş-Severin.
Ordinea de zi a întâlnirii:
• Prezentarea Calendarului elaborării PJGD;

•

Prezentarea componenţei Comitetului de coordonare;

•

Prezentarea componenţei Grupului de lucru;

•

Stabilirea modului de lucru al echipei;

•

Sesiune de întrebări şi discuţii.

Reuniunea a fost prezidată de doamna Carmen Cîrlugea, Sef serviciu Protecţia Mediului şi
Conservarea Biodiversităţii din cadrul Consiliului Judeţean Caraş-Severin.
Doamna Cîrlugea Carmen – prezintă Calendarului elaborării PJGD;
- PJGD va trebui corelat cu PRGD şi va trebui luat acelaşi an de referinţă, respectiv 2003;
- Pentru elaborarea PJGD trebuie folosite datele care au fost validate de APM;
- În aceeaşi perioadă se elaborează Master planul pentru proiectul „Sistem integrat de
management al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin”, cu care, de asemenea, trebuie corelat
PJGD - ul, pentru a nu apărea informaţii diferite; Prognoza echipei de consultanţă a
proiectului este pe 30 ani;
Domnul Covaci Dumitru – în ceea ce priveşte cantitatea de deşeuri colectate, există o problemă,
deoarece până acum aceste cantităţi au fost estimate;
- trebuie să avem grijă să nu supraevaluăm cantitatea de deşeuri;
- prognoza este realizată pe estimări supraevaluate;
Doamna Cîrlugea Carmen – prognoza se bazează pe situaţia existentă, iar datele provin din
estimări;
Domnişoara Danciu Daniela - conform indicilor de colectare, cantitatea colectată este în scădere,
iar în PJGD este în creştere;
Doamna Damian Teodora – există Primării în mediu rural care nu colectează deşeurile prin firme
specializate;
- colectarea deşeurilor se realizează controlat, dar nu este luat în calculul statistic;
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Doamna Cîrlugea Carmen – Garda de Mediu şi Consiliul Judeţean trebuie să cadă de acord asupra
populaţiei deservite în mediul rural;
Doamna Furdi Elena – Primăriile nu răspund solicitărilor şi nu transmit informaţii;
Domnişoara Danciu Daniela - este în pregătire legislaţia pentru colectarea deşeurilor din
construcţii;
- trebuie să găsim locaţia pentru un depozit pentru colectarea deşeurilor din construcţii, unde
să se depozitate numai moloz şi cărămidă;
Doamna Damian Teodora – depozitul temporar este doar pentru depozitarea deşeurilor din
construcţii sau şi pentru valorificarea acestora?
Doamna Cîrlugea Carmen – era un agent economic care a pregătit un proiect pentru valorificarea
deşeurilor din construcţii şi demolări;
- după fiecare etapă se va transmite pe e-mail tuturor membrilor Comitetului de coordonare
spre consultare draft-ul fiecărui capitol finalizat;
- în cadrul grupului de lucru nu se vor transmite adrese oficiale;
- nu mai sunt necesare asemenea întâlniri, cu participarea tuturor membrilor Comitetului de
coordonare şi a Grupului lucru.
Întocmit,
Magda Balazs
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MINUTA
întâlnirii de lucru în vederea elaborării “Planului Judeţean de
Gestiune a Deşeurilor – Caraş-Severin 2006-2013”
Sala de Şedinţe a Consiliului Judeţean Caraş-Severin
8 februarie 2008, ora 1100
La întâlnire au participat membrii Comitetului de coordonare şi ai Grupului de lucru pentru
elaborarea Planului Judeţean de Gestiune a Deşeurilor – Caraş-Severin 2006-2013, respectiv
reprezentanţi ai:
- Consiliului Judeţean Caraş-Severin;
- Instituţia Prefectului;
- Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timişoara;
- Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin;
- Comisariatul Judeţean Caraş-Severin – Garda Naţională de Mediu;
- Direcţia Apelor Banat Timişoara – SGA Caraş-Severin;
- Autoritatea de Sănătate Publică Caraş-Severin;
- Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin;
- Direcţia pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurală Caraş-Severin;
- S.C. PRESCOM S.A. Reşiţa;
- Primăriile municipiilor şi oraşelor judeţului Caraş-Severin.
Ordinea de zi a întâlnirii:
• Prezentarea variantei finale a PJGD;

•

Sesiune de întrebări şi discuţii.

Reuniunea a fost prezidată de doamna Carmen Cîrlugea, Sef serviciu Protecţia Mediului şi
Conservarea Biodiversităţii din cadrul Consiliului Judeţean Caraş-Severin.
Doamna Cîrlugea Carmen – prezintă varianta finală a PJGD;
- observaţiile cu privire la PJGD au putut fi făcute până la data de 4 februarie 2008;
- este puţin probabil ca situaţia reală să fie ca cea prezentată în grafic: cantitatea de deşeuri
generate şi colectate să fie în scădere.
Doamna Damian Teodora – scăderea este reală.
Doamna Cîrlugea Carmen – roagă participanţii la întâlnire să intervină ori de câte ori au ceva de
obiectat sau adăugat;
- evaluarea cantităţii de deşeuri s-a făcut volumetric, nu prin cântărire;
- domnul Boteanu ne-a trimis compoziţia deşeurilor pe haldă şi concluzia e clară: deşeurile
biodegradabile reprezintă ponderea cea mai mare;
- în judeţul nostru doar 65% din populaţie e deservită de operatori de salubritate;
- colectarea care se realizează în momentul de faţă nu este efectuată cu firme specializate,
mai ales în mediul rural;
- evoluţia cantităţii de nămoluri de la staţiile de epurare şi a deşeurilor din construcţii este cel
puţin ciudată; cantitatea acestora este în descreştere, cu toate că ar trebui să înregistreze
creşteri semnificative;
- creşterea gradului de deservire a populaţiei va trebui să atingă 90% în mediul rural în anul
2009 şi 100% în mediul urban în 2013;
- cantitatea de ambalaje generate în 2006 a fost de 20 750 t (conform datelor furnizate de
APM) şi va ajunge în 2013 la 31 000 t;
- ţintele vor fi foarte greu de atins – cantitatea totală de deşeuri de ambalaje este mai mare
decât ţintele însumate (în 2013);
- conform legislaţiei în domeniu, cantităţile de deşeuri biodegradabile ce pot fi depozitate se
vor reduce cu 25% în 2010, respectiv 50% în 2013 faţă de cantitatea generată în 1995;
- pentru mediul rural a propus tractoare cu remorcă, dar ARPM-ul nu este de acord.
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Doamna Cepănariu Ghizela – aceste planuri vor fi realizate din fonduri europene şi nu putem motiva
că folosim tractoare cu remorcă pentru că avem drumuri proaste;
- trebuie să rezolvăm problema drumurilor şi să achiziţionăm utilaje performante, specifice;
- oricum la finanţare vor fi tăiate de pe listă tractoarele cu remorcă, deci nu depinde de ARPM.
Doamna Cîrlugea Carmen – în ceea ce priveşte staţiile de sortare, nu se poate renunţa la ele,
pentru că nu se va colecta doar pe fracţiuni;
- compostarea aerobă impune deşeu pur pentru obţinerea unui compost de calitate;
- prin sortarea deşeurilor mixte, colectate neselectiv, nu se ating ţintele;
- trebuie să avem în vedere proiectele de gestionare a deşeurilor pentru calculul capacităţilor
necesare;
- în ceea ce priveşte proiectele de deşeuri în judeţul Caraş-Severin, la Oraviţa şi Băile
Herculane s-au prevăzut staţii de transfer, la Bozovici, Moldova Nouă sau Pojejena, Reşiţa,
Bocşa şi Oţelu Roşu – staţii de colectare zonală şi staţii de sortare;
- pentru depozitul zonal al judeţului Caraş-Severin sunt investigate locaţiile Ezeriş şi Brebu;
- au fost folosite costurile din proiectele în curs de implementare
- pentru tariful mediu practicatîn judeţ s-a ajuns la aproximativ 1 euro/persoană (în Reşiţa este
mult mai mult);
- fără finanţare UE costurile suplimentare ar fi de 1,39 euro/persoană, cu 26% peste limita de
suportabilitate, iar cu finanţare 0,49 euro/persoană, valoare ce poate fi suportată de
populaţie;
- ţintele la DEEE sunt imposibil de atins.
Doamna Cepănariu Ghizela – cu dotările existente ţintele nu pot fi realizate, mai ales la ambalaje şi
DEEE;
- trebuie să menţinem obiectivele din legislaţie;
- vom vedea dacă putem realiza ţintele;
- de verificat dacă în PJGD e prevăzută monitorizare?
Doamna Cîrlugea Carmen – da, există în capitolul 10 şi a fost transmis şi Comitetului de
coordonare.
Doamna Cepănariu Ghizela – este foarte importantă monitorizarea;
- este foarte important ca în Colectivul de monitorizare să fie reprezentanţi şi ai administraţiei
locale, pe lângă reprezentanţii Consiliului Judeţean, APM şi Garda de mediu, care va trebui
să-şi facă treaba foarte serios;
- aşa cum a fost realizat, PJGD trebuie obligatoriu revizuit la fiecare 5 ani, dar, dacă se
constată că sunt probleme, de ex. cu atingerea ţintelor, trebuie revizuit mai des, de ex. după
2 ani de monitorizare;
- în cazul în care nu se realizează ţintele, această problemă trebuie discutată în grupul de
lucru.
Domnul Covaci Dumitru – este obligatorie revizuirea PJGD.
Doamna Cepănariu Ghizela – reducerea cantităţii de biodegradabile nu este atât de gravă;
- prin măsuri educative, prin campanii de conştientizare, prin nişte mici instalaţii de compost
amplasate în zonele periurbane şi rurale, se va reduce semnificativ cantitatea de deşeuri
biodegradabile;
- anual, fiecare operator de salubritate trebuie să efectueze o analiză a deşeurilor colectate;
- administraţia locală trebuie să conştientizeze populaţia să reducă cantitatea de deşeuri
biodegradabile;
- evoluţia cantităţii de nămoluri din staţiile de epurare este într-adevăr nefirească;
- nămolul trebuie tratat în staţiile de epurare sau în vecinătatea acestora;
- în ceea ce priveşte deşeurile din construcţii, administraţiile locale trebuie să ia măsuri,
pentru că se construieşte mult, dar se depozitează necontrolat;
- este un plan bun, adaptat condiţiilor locale din Caraş-Severin, corelat cu PRGD;
- trebuie avută în vedere tratarea bio-mecanică pentru transformarea deşeurilor în
combustibili alternativi pentru fabrici de ciment.
Domnul Vintilă Ilia – viceprimar Caransebeş – nu poţi să le ceri celor din mediul rural să-şi facă o
instalaţie proprie ;
- printr-o instalaţie de piroliză se poate realiza îngrăşământ pentru spaţiile verzi;
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-

la Caransebeş au venit nişte investitori italieni care vor să implementeze o staţie de
tratament termo-chimică care va folosi ca materie primă deşeurile, inclusiv nămolurile din
staţiile de epurare;
- apreciază faptul că aşa cum a fost întocmit, PJGD nu îngrădeşte posibilitatea procesării
deşeurilor prin piroliză în vederea obţinerii de gaz metan.
Doamna Cepănariu Ghizela – nu suntem împotriva utilajelor de tratare mecanico-bilogică, dacă se
va demonstra eficienţa lor;
- nimeni nu are experienţă cu acest utilaj, nici pe plan european;
- dacă soluţia este bună, pentru tot judeţul va fi un singur utilaj.
Domnul Covaci Dumitru – dacă se va realiza această instalaţie, se pot prelua şi deşeurile din Timiş
şi Hunedoara.
Doamna Cepănariu Ghizela – doar anumite fracţii din deşeuri vor putea fi folosite pentru aceste
instalaţii; compostul trebuie să aibă o anumită compoziţie;
- un factor esenţial este educaţia cetăţenilor cu privire la colectarea selectivă.
Doamna Cîrlugea Carmen – mulţumeşte pentru participare.

Întocmit,
Magda Balazs
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Anexa 5
Judeţul Caraş-Severin Indicatori utilizaţi pentru prognoză
1
2
3
4

Populaţie
Urban
Rural
Total

2005
187,6
144,3
331,9

Generarea şi colectarea deşeurilor - sumar ( t/an)
1
TOTAL DSM t/an
2
3
4
5
6

generate t/an
colectate t/an
necolectate t/an
depozitate t/an
transportate t/an

2006
186,9
143,6
330,5

2007
184,7
142,9
327,6

2008
184,5
142,1
326,6

2009
184
141,7
325,6

2010
183,8
140,9
324,7

2011
183,2
140,5
323,7

2012
182,7
140,1
322,7

2013
182,1
139,6
321,7

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

82694
59473
23222

83044
60549
22496
126974

82733
62039
20694
126188

83230
69859
13371
125969

83652
75287
8365
125749
55000

84648
78705
5943
112376
91634

84394
79726
4668
110993
102545

84807
81393
3414
110009
110009

85727
83536
2192
90478
90478

Preţ
unitar
Euro

TOTAL
Euro
000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

518
405
52
61

0
0

84
84

84
84

72
68
4

79
51
8
20

87
51
16
20

112
68
24
20

3835
1050
910
480

0
0

0
0

1645
375
520
240

570
450

1120
150
260
160

500
75
130
80

0
0

Necesarul de investiţii (EURO 000)
Observaţii
A.

INVESTIŢII

A.1
A.1.1

Activităţi de colectare şi transport
Containere/pubele
eurocontainer de metal cu capacitate de 1 mc
containere pentru sticlă
Înlocuirea containerelor deteriorate

A.1.2
A.1.3

Echipamente de colectare
Autogunoiere 15 mc
Autocamioane compactoare monovolum 9 mc
Autogunoiere 18 mc
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Nr.
unităţi

1906
1841
220
65
800
5% din valoarea anului 2010

1050000
910000
480000

97
14
14
6

75000
65000
80000
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Autocamion pt.deşeuri voluminoase şi din
construcţii
Hook-lift
Tractoare cu remorcă sau autogunoiere de
capacitate mică
Containere 35 mc
Compactoare fixe
Autovehicule speciale pentru transportul
containerelor pentru sticlă
A.2
A.2.1

A.2.1

6

40000

240

120

80

40

300000

5

60000

300

120

120

60

240000

6

40000

240

120

80

40

150000
225000

25
25

6000
9000

150
225

60
90

60
90

30
45

240000

2

120000

240

4
4

500000

2000
2000

500
500

7
5
1
1

6061
3325
2400
336

1330
1330

336

665000
80,00
33,63

0

336

1

9000000

9000

4000

5000

15000

150000

5925

450

8009

Activităţi de gestionarea deşeurilor
Sub-Staţii de transfer
Sub-Staţii de transfer
Altele
Investiţii aferente activităţilor de sortare/tratare
Staţii de sortare
TMB
Staţii de compost

A.2.2

240000

3325000
30000
336000

Investiţii in depozite noi

A.2.3

Închidere şi ecologizare depozite neconforme

A2.4.

Diverse şi neprevăzute

45 ha rural
estimate a fi
închise în
2009 şi 35
urban până
în 2015

120

0

2734

COSTURI TOTALE DE INVESTIŢII
Investiţii în perioada 2008 - 2015

30073
30073
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225

120

1000
1000

500
500

2130
1330
800

800
800

1465
665
800

2325

2100

825

0

8303

6429

2712

1577

2734

0

3043
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B

COSTURI DE OPERARE ŞI ÎNTREŢINERE
Activităţi de colectare şi transport
Staţii de sortare
Staţii de compost
TMB
Depozite noi
Închidere depozite/ecologizare
Alte (Transport de la staţiile de transfer)

Preţ/t
Preţ/t
Preţ/t
Preţ/t
Preţ/t
Preţ/ha.an
Preţ/t

22
30,72
33,63
32,02
3
2500
2,53

TOTAL COSTURI O&I
FLUXUL DE NUMERAR NET (incremental)

2007
0
0
0

2008
205
0
0

2009
324
93
0

2010
399
93
24

2011
422
186
24

2012
459
186
24

221
0

0
0

377,247
38
139

337,128
75
232

332,979
25
259

330,027
24
278

2013
506
233
24
112
271,434
25
229

6319

0

242

1009

1110

1248

1302

1388

36371

0

3286

9018

9413

7677

4013

2965

0

1003

3011

3186

2855

1980

1782

2315
791
94
112
1649
221
1138

FLUXUL DE NUMERAR NET (incremental) cu
finanţare prin grant EU pentru investiţii

Pragul de suportabilitate de 1.5% din venitul mediu
Costurile incrementale ale gestionării deşeurilor ( Euro persoană/lună) - fără
grant
Costurile incrementale ale gestionării deşeurilor ( Euro persoană/lună) - cu grant
Tariful mediu existent pentru populaţie pe lună
Tariful necesar fără sprijin financiar prin grant UE
Tariful necesar cu sprijin financiar prin grant UE

36392,3

TOTAL A + B

1,0

Tarif actual mediu

Rata de actualizare

5%
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2007
1,55

2008
1,65

2009
1,75

2010
1,85

2011
1,94

2012
2,04

2013
2,14

0,00
0,00
0,98
0,98
0,98

0,84
0,26
0,98
1,82
1,24

2,31
0,77
0,98
3,29
1,75

2,42
0,82
0,98
3,40
1,80

1,98
0,73
0,98
2,96
1,71

1,04
0,51
0,98
2,02
1,49

0,77
0,46
0,98
1,75
1,44
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VNA al activităţilor de investiţii (EURO 000)

29.631

VNA fluxuri de deşeuri (000 t generate)
VNA fluxuri de deşeuri (000 t colectate)

487
435

VNA invest/t deşeuri generate (Euro)
VNA invest/t deşeuri colectate (Euro)

60,9
68,1
1.880

VNA evoluţia populaţiei (000 pers)
Fără grant EU sau alte facilităţi financiare

VNA al investiţiilor adiţionale per persoană şi lună (Euro)
Costurile incrementale ca şi procent din pragul de suportabilitate
Tariful necesar ca procent din pragul de suportabilitate pe
întreaga perioadă de planificare

1,32
72%
126%

Cu grant EU

Investiţii acoperite prin Grant UE
VNA al investiţiilor suplimentare per persoană şi lună cu
finanţare prin grant UE (Euro)
Costurile incrementale ca şi procent din pragul de suportabilitate
Tariful necesar ca procent din pragul de suportabilitate pe
întreaga perioadă de planificare
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75%

0,49
27%
81%

