
Respect pentru comunitate!Respect pentru comunitate!

Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul VasluiSistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operațional Sectorial „Mediu”,
Axa prioritară 2 - Sector managementul deșeurilor / reabilitarea terenurilor poluate istoric
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operațional Sectorial „Mediu”,
Axa prioritară 2 - Sector managementul deșeurilor / reabilitarea terenurilor poluate istoric

Reciclează responsabil
Contribuie la un mediu mai curat
Respectă mediul înconjurător, respectă-ţi judeţul!

Reciclează responsabil
Contribuie la un mediu mai curat
Respectă mediul înconjurător, respectă-ţi judeţul!

POVESTE DE SUCCESPOVESTE DE SUCCES



2

„Sistem integrat de management al deșeurilor solide în judeţul Vaslui” este dezvoltarea unui sistem durabil de 
gestionare a deșeurilor cu reducerea impactului asupra mediului în judeţul Vaslui, prin îmbunătăţirea serviciului de 
gestionare a deșeurilor și reducerea numărului de depozite neconforme existente, în conformitate cu practicile și 
politicile Uniunii Europene.

Colectarea selectivă se referă la separarea corectă a deșeurilor/gunoaielor. Astfel, în containerul albastru se 
colectează hârtia și cartonul, în containerul verde se colectează sticla, în containerul galben se colectează plasticul și 
metalul, iar în containerul gri se colectează reziduurile menajere. Compostarea este procesul de descompunere și 
transformare pe cale naturală a substanțelor organice solide din gospodărie de către microorganisme (în 
principal bacterii și fungi), într-un material stabil, care poate fi ulterior valorificat ca îngrășământ în agricultură.
Mediul în care trăim este unul invadat de gunoaie. De la deșeurile industriale cu un grad ridicat de poluare până la cele 
municipale, generate preponderent de gospodării, mediul înconjurător este sufocat de reziduuri care pun în pericol 
sănătatatea populației.

Impactul practicilor necorespunzătoare de gestionare a deșeurilor: afectarea sănătăţii oamenilor care sunt 
implicaţi direct în gestionarea deșeurilor, producerea mirosurilor și a poluării aerului, mai multe gunoaie împrăștiate de 
vânt, schimbări climatice, risc de incendii cauzat de colectarea neselectivă a deșeurilor, poluarea solului și a apelor 
subterane și de suprafaţă, afectarea sănătăţii oamenilor care sunt implicaţi direct în gestionarea deșeurilor.

Soluţii pentru menţinerea unui mediu curat și a unei vieţi sănătoase: colectarea selectivă, compostarea deșeurilor 
biodegradabile, refolosirea produselor din plastic și sticlă, alegerea becurilor cu lumină fluorescentă și consum redus etc.

Obiectivul general al proiectului
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Printre deșeurile produse în gospodării, în coșul de gunoi se regăsesc: 
obiecte vechi și deteriorate, țesături, resturi alimentare, cenușă, hârtie și 
cartoane (ex: ziare, reviste, tipărituri, cutii de detergenți, cereale), sticle și 
alte materiale plastice (ex: pungi, folii, cutii de iaurt, butelii de la 
produse cosmetice și de curățenie), sticle și cioburi, doze 
metalice, deșeuri umede (ex: resturi vegetale). Impactul 
deșeurilor din gospodării asupra mediului înconjurător și 
a populaţiei constă în:
• poluarea aerului și a solului
• mirosuri neplăcute
• risc de incedii
• creșterea consumului de resurse naturale

O parte dintre produsele folosite în gospodăriile cetăţenilor, depozitate 
necorespunzător, pot prezenta o ameninţare pentru sănătatea oamenilor și 
a mediului înconjurător, din cauza substanţelor chimice pe care le conţin.

Unele obiceiuri ale populaţiei au un impact distrugător asupra mediului. 
Pentru a minimiza efectele producerii gunoaielor și a depozitării lor 
necorespunzătoare, primul pas este să te documentezi. În sprijinul tău și al 

comunității din care faci parte, la nivelul județului Vaslui au avut loc o serie 
de activități de informare cu privire la acțiunile de management al deșeurilor.

Fiecare individ trebuie să înţeleagă că implicarea unanimă și voluntară 
în sortarea și reciclarea gunoaielor va ajuta la protejarea naturii 

și a resurselor naturale și va reduce poluarea mediului 
înconjurător (solul, apa, aerul), cu avantaje suplimentare 
în economisirea energiei.

Pe parcursul acțiunii de informare s-au organizat și 
desfășurat dezbateri, întruniri, seminarii publice, ședințe 

de informare, pentru a evidenția necesitatea și avantajele 
colectării selective și importanța compostării în gospodărie 

a deșeurilor biodegradabile.

De asemenea, s-au organizat caravane în școlile din pricipalele orașe și 
comune ale județului Vaslui, pentru a beneficia de receptivitatea tinerei 
generații la ideea de nou și modernizare. Astfel, copiii au preluat 
informațiile, transmițându-le mai departe membrilor familiei, prietenilor și 
cunoștințelor.

A venit momentul să ne schimbăm unele obiceiuri! Implică-te! Colectează, reciclează și compostează responsabil!
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Noul sistem integrat de management al deșeurilor solide

Obligaţiile operatorului sistemului de Management al Deșeurilor
Procesul de colectare are următoarele etape:

❶ Golirea containerelor destinate colectării selective amplasate pe platformele de colectare;
❷ Transportarea deșeurilor la destinaţiile prevăzute pentru fiecare tip de deșeu: reziduurile la stațiile de transfer 

sau direct la depozitul ecologic iar deșeurile colectate separat la staţiile de transfer și apoi la instalaţia de 
sortare pentru hârtie/carton, plastic, metal sau vânzare directă la operatori din industria de construcţii, 
pentru sticla amestecată;

❸ Încărcarea în containere mai mari și transportarea la Centrul integrat de Management al Deșeurilor de la 
Roșiești;

❹ Sortarea deșeurilor colectate separat, cântărirea, înregistrarea la stația de sortare și depozitarea impurităților 
rezultate de la acestea în depozit.

➤ Platforme de colectare selectivă a deșeurilor 
    în fiecare localitate prevăzute cu containere 
    de colectare pe patru fracții

➤ Un depozit ecologic judeţean la Roșiești

➤ 4 staţii de transfer în: Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești

➤ O stație de sortare

➤ O stație de tratare a levigatului
➤ Containere pentru DEEE și voluminoase la fiecare 
    stație de transfer
➤ Autovehicule pentru colectarea deșeurilor
➤ Containere pentru compostarea individuală în gospodărie
➤ O activitate foarte importantă în cadrul Proiectului 
    a fost și închiderea celor trei depozite neconforme 
    din Huși, Bârlad și Negrești.

Noul sistem integrat de management al deșeurilor solide cuprinde următoarele investiții:
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Prin campaniile generale și specifice, campanii eficiente de informare și conștientizare publică s-a reușit înștiinţarea 
publicului larg cu privire la necesitatea separării deșeurilor formate din ambalaje de celelalte și depozitarea lor în containerele 
speciale si la opţiunea de compostare individuală, în gospodărie, a deșeurilor proprii. Este important ca publicul țintă să își schimbe 
comportamentul pe viitor astfel încât să separe anumite tipuri de deșeuri de restul gunoiului și să le depoziteze în containere diferite, 
să recicleze si să composteze.

Colectarea selectivă, sortarea, reciclarea și compostarea sunt metode prin care evităm poluarea, reducem consumul de 
energie, ne bucurăm de un mediu curat, îmbunătățim calitatea vieții, reducem costurile cu gestionarea deșeurilor.

Gestionarea eficientă a deșeurilor este un pas important în procesul de modernizare a judeţului Vaslui. Prin intermediul 
proiectului s-a dorit implementarea unui sistem modern care asigură colectarea majorităţii deșeurilor din mediul rural și urban și, pe 
cât posibil, reciclarea lor. 

Cu ajutorul compostorului primit în cadrul proiectului putem obţine un produs valoros cu aspect de humus, care atunci când este utilizat în grădină ajută plantele să 
se dezvolte mai bine. În cazul în care nu ați primit acel container pentru compostare, sau cantitatea de deșeuri biodegradabile este prea mare, compostarea se poate 
realiza pe platforma de pământ, urmând aceiași pași ca în cazul folosirii containerului.

Atenție: se pot composta doar produse biodegradabile cum ar fi: resturi de fructe și legume, plicuri de ceai, zaţ de cafea, carton, prosoape și saci din 
hârtie, frunze și flori uscate, răsaduri, talaș, resturi lemnoase moi, buruieni perene, păturile de paie ale șoarecilor, hamsterilor și iepurilor.

De ce este important să colectăm selectiv, să sortăm, să reciclăm și să compostăm
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Pe fondul creșterii gradului de poluare la nivel global, politica UE în domeniul deșeurilor a evoluat în ultimii ani incluzând atât activități 
concrete de protejare a mediului cât și soluții moderne de reciclare, totul pe fondul unui cadru legislativ adecvat. În scurt timp și prin 
aportul tuturor statelor membre, se dorește ca întreaga Uniune Europeană să devină o societate a reciclării moderne.

Exemple de „educație verde” găsim în țările nordice cum ar fi Suedia, Norvegia, Finlanda, țări care dispun de sisteme complexe de colectare 
și tratare a deșeurilor și sisteme de reciclare bine dezvoltate.

În Suedia principala sursă de energie este biomasa compusă din deșeuri de origine vegetală și animală, iar 20% din termoficare provine din 
arderea deșeurilor. Astfel, gospodăriile suedeze reciclează majoritatea deșeurilor, iar numai 4% din ce rămâne ajunge în depozitele de deșeuri. 
De asemenea, capitala Norvegiei este locul unde aproximativ jumătate din oraș și cele mai multe școli sunt încălzite prin arderea de gunoaie.

Ungaria este una dintre țările care au implementat cu succes un sistem de management integrat al deșeurilor în zonele urbane și rurale. 
Gestionarea eficientă a fluxurilor de deșeuri și a facilităților a redus mărimea suprafeței de depozitare a deșeurilor și a dus la minimizarea 
riscurilor de îmbolnăvire, atât pentru om cât și pentru animale. 

Toți cei care s-au alăturat proiectului au înțeles beneficiile oferite pe termen lung de utilizarea unui sistem modern de colectare a 
deșeurilor, oferind astfel un exemplu pozitiv pentru restul populaţiei.

Soluţii europene
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