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Despre Sistemul integrat de management al deșeurilor solide

Este timpul ca Vasluiul să se modernizeze.

Felul în care o comunitate menține curățenia spune multe despre 
aceasta! Gestionarea eficientă a deșeurilor este un pas 
important în procesul de modernizare a județului nostru. În 
acest scop a luat naștere Sistemul integrat de management al 
deșeurilor solide, proiect realizat de Consiliul Județean Vaslui 
și cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională 
în cadrul Programului Operațional Sectorial „Mediu”. 

Proiectul constă în modernizarea sistemului de colectare, 
depozitare și sortare a deșeurilor. Pe scurt, se dorește alinierea 
întregului sistem de salubritate al județului Vaslui la standardele 
europene în vigoare pentru o mai bună gestionare a deșeurilor. Un 
alt punct foarte important din cadrul proiectului este construirea 
unui sistem care să asigure colectarea majorității deșeurilor din 
mediul rural și, pe cât posibil, reciclarea lor.

Colectează selectiv și ajută-ne să păstrăm 
județul curat!
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Depozitul de la Roșiești

Pentru a asigura performanța de mediu dorită și pentru a respecta 
standardele europene în domeniul protecției mediului, proiectul 
finanțează construirea unui depozit ecologic județean, la Roșiești. 

Depozitul de la Roșiești va fi operațional până în 2037, având 
dotările și echipamentul necesar unei funcționări adecvate.  

Zona depozitului include două celule de depozitare pentru 
deșeuri solide, o hală de recepție, o hală de sortare, o hală de 
depozitare, o stație de tratare a levigatului, o clădire administrativă 
și un sistem de ardere a gazului de depozit. Suprafața totală a 
centrului integrat de management al deșeurilor solide din județul 
Vaslui este de 200.000 m2. 

Noul depozit va juca un rol foarte important în: 
 Primirea deșeurilor reciclabile pentru sortare și valorificarea lor;
 Depozitarea deșeurilor menajere care nu pot fi reciclate;
 Balotarea și depozitarea (în spaţiile dedicate). 

Aceste etape sunt necesare pentru a putea recicla cât mai mult 
din deșeurile noastre și pentru a păstra mediul cât mai curat. 
Procesul de reciclare trebuie sprijinit prin resurse tehnologice și 
materiale – iar noi vrem să facem, prin implementarea acestui 
proiect, primii pași înspre o comunitate pentru care a recicla este 
un gest natural! 
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Stațiile de transfer

În cadrul acestui proiect vor fi create, la nivelul 
județului, și patru stații de transfer. 

Stațiile de transfer sunt zone speciale pentru depozitarea 
temporară a deșeurilor care vor fi colectate de la platformele 
pentru colectare selectivă. După ce sunt adunate în stațiile de 
transfer, deșeurile vor fi transportate la centrul de la Roșiești, 
pentru a fi sortate, respectiv tratate.

Stațiile de transfer sunt importante și pentru că, pe lângă 
deșeurile care vin de la platformele de colectare, aici vor exista 
locuri speciale pentru deșeurile voluminoase, deșeurile menajere 
periculoase și deșeurile din echipamente electrice și electronice. 

Cele patru stații din județ vor fi construite la Negrești, Vaslui, Huși 
și Bârlad, în fiecare dintre ele fiind depozitate deșeurile de pe 
platformele de selectare colectivă din toate localitățile apropiate. 
Toate vor respecta normele europene în vigoare și niciuna dintre 
ele nu va avea impact negativ nici asupra locuitorilor, nici asupra 
mediului. 
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În cadrul noului sistem de gestionare a deșeurilor, 
vor fi construite în tot județul platforme de 
colectare selectivă a deșeurilor. 

Acestea sunt locuri fixe, suprafețe asfaltate sau betonate 
cu acces la stradă, unde vor fi plasate containerele pentru 
colectarea selectivă. Zona va fi accesibilă atât utilizatorilor, cât și 
vehiculelor de colectare, iar plasarea containerelor nu va încurca 
traficul din zonă. 

Punctele de colectare selectivă din mediul urban vor fi prevăzute 
cu patru tipuri de containere, pentru colectarea separată a hârtiei 
și cartonului, a metalului și plasticului, a sticlei, și a deșeurilor 
reziduale. În zona rurală vor exista trei categorii de containere 
pentru plastic/metal, sticlă și reziduuri. 

Platformele de colectare selectivă 
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Închiderea depozitelor neconforme 

Înainte de a putea implementa tehnologii 
moderne și eficiente, trebuie să ameliorăm 
situația actuală. 

În prezent, în județul Vaslui sunt trei depozite urbane neconforme 
ce nu respectă normele în vigoare, respectiv la Bârlad, Huși și 
Negrești. Depozitele existente trebuie închise, izolate și integrate 
în peisaj, pentru a reduce potențialele riscuri pentru sănătatea 
oamenilor și pentru mediu. 

Închiderea depozitelor neconforme se va face în mai multe etape: 

 Lucrări de pregătire a suprafeței depozit;

 Lucrări de conturare a ariei și de nivelare a terenului;

 Lucrări de compactare a deșeurilor existente pe 
amplasamente;

 Montarea sistemului de acoperire a corpului depozitului;

 Montarea sistemului de monitorizare pentru verificările 
postînchidere. 



Ce este compostarea?
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Știai că aproape toate resturile din curtea ta îți pot oferi o 
mână de ajutor în grădină și în gospodărie?

Din ele poți obține un foarte bun îngrășământ natural prin procesul numit 
compostare. Acest proces constă în descompunerea și transformarea, pe cale 
naturală, a substanțelor organice din resturile din gospodărie în îngrășământ, ce 
poate fi folosit în agricultură. 

Ce poți pune în compostor pentru a obține îngrășământ? Materii bogate 
în carbon: bălegar de grajd, rumeguș, talaș de lemn, ace de brad, cenușă, 
pene de pasăre, păr sau alte produse biodegradabile (paste, orez etc.); resturi 
organice din grădină: frunze, crengi, paie, iarbă, buruieni înaintea formării 
seminţelor, scoarţă de copac; resturi organice menajere: legume, fructe (coji, 
cotoare, resturi), zaţ de cafea, coji de alune, coji de ouă, pâine, pliculeţe de ceai. 

Nu poți pune în compostor pentru că nu se degradează: carne, oase, 
resturi animale – atrag rozătoarele; cenușă, cărbune, metal, sticlă, plastic, coji 
de nucă; excremente de la animalele de casă; plante bolnave sau infectate.

Alimentează-ți grădina cu cel mai bun îngrășământ! 
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Cum reciclăm? 

Mediul înconjurător este responsabilitatea 
fiecăruia, iar reciclarea este cea mai ușoară 
metodă de a ajuta natura să se păstreze 
sănătoasă. Colectează selectiv! 

În curând vei vedea pe strada ta containere colorate destinate 
colectării selective. Pentru a fi ușor de identificat, fiecare culoare 
va corespunde unei anumite categorii de deșeuri. 

Folosește cum trebuie containerele colorate din zona ta!
 În containerul albastru se colectează hârtia și cartonul.
 În containerul verde se colectează sticla.
 În containerul galben se colectează plasticul și metalul.
 În containerul gri se colectează reziduurile menajere.
 Folosiți-le așa cum trebuie! 

Ajută-ne să păstrăm județul curat! 
Contribuie plătind taxa pentru sistemul de gestionare a deșeurilor. 
Doar aducându-ți și tu contribuția putem avea un județ modern! 



Ce se întâmplă după ce reciclăm?
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Nimic nu se pierde, totul se refolosește.

Acesta este principiul ce stă la baza reciclării.
De aceea, unul dintre avantajele reciclării este acela că ne ajută să 
consumăm mai puține resurse naturale și să consumăm mai puțină 
energie, pentru că în locul materiilor prime pure putem folosi materii 
prime reciclate. În consecință, poluăm mai puțin și trăim într-un 
mediu mai curat, ceea ce e mai bine pentru sănătatea noastră.

Trebuie să învățăm să privim lucrurile dintr-un alt unghi: ceea ce 
aruncăm la container nu este doar gunoi. Prin colectarea selectivă 
și reciclarea hârtiei și a cartonului se obține hârtie, carton, carton 
ondulat dar și hârtie pentru tipar.

Prin colectarea selectivă și reciclarea ambalajelor din plastic sau din 
metal se pot obține PET-uri transparente sau colorate, ambalaje din 
plastic, ambalaje Tetra pack, metale feroase și alte metale (aluminiu). 

Iată un exemplu despre cum funcționează reciclarea. Dacă ai arunca 
zilnic două coli de scris și un ziar, într-un an ai ajunge să irosești  
o tonă de hârtie. Dacă le-am refolosi, am putea salva 12 copaci.

Ne este la îndemână să înclinăm balanța în favoarea noastră!
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Știați că?

Orice ambalaj aruncat pe jos, la întâmplare, are 
un impact multiplu asupra mediului, dar și asupra 
sănătății noastre.

Iată câteva informații care să-ți dea de gândit:

 Paharele de plastic, de unică folosință, au nevoie de aproximativ 
1 milion de ani pentru a se descompune;

 Mucul de țigară are nevoie de o perioadă de 2-5 ani pentru a 
se degrada;

 Pungile de plastic au nevoie de 450 de ani pentru a se degrada;

 O doză de aluminiu se degradează în 200-500 de ani;

 Sticla nu se degradează niciodată;

 Zilnic se produc 650.000 tone de hârtie în lume, din care 
500 de tone sunt nefolosibile și sunt înlăturate;

 Reciclând numai jumătate din hârtia folosită astăzi în lume, se 
poate acoperi aproximativ 75% din necesarul de hârtie nouă, 
salvând în același timp 4 milioane de hectare de pădure.



Transformă hârtia într-o floare
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A ➊ Începe cu un pătrat de hârtie. Împăturește-l pe diagonală. ➋ Împăturește unul dintre colțurile triunghiului rezultat - ca 
în imagine. ➌ Acum împăturește celălalt colț, aducându-l peste părțile deja împăturite. ➍ Îndoaie colțul din jos al florii - ca în 
imagine. ➎ Gata! Acum să trecem la tulpina florii! B ➊ Începe tot cu un pătrat, pe care îl împăturești ca în imagine. ➋ Va rezulta, 
mai mult sau mai puțin, un triunghi. Împăturește-l în două, pe verticală. ➌ Pliază partea din jos a hârtiei ca în imagine. ➍ Lipește 
floarea de tulpină și gata! Tocmai ai reciclat o bucată de hârtie. Simplu, nu?
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