
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
 

HOT�RÂRE 
 

privind aprobarea Master Planului pentru Sistem Integrat de Gestionare a 
Deseurilor pentru Jude�ul Neam� 

Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt 
Având în vedere prevederile art.5, alin.1) din Legea nr. 101/2006 a serviciului 

de salubrizare a localit��ilor, cu modific�rile si complet�rile ulterioare, ale art.49, 
lit.c) din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr.78/2000 privind regimul 
deseurilor, cu modific�rile si complet�rile ulterioare; 

Examinând expunerea de motive nr. 3179/ 06.02.2009 a primarului localit��ii; 
V�zând raportul de specialitate al compartimentului Control Comercial, 

Avizare Mediu, Transporturi, precum si rapoartele de avizare ale comisiilor de 
specialitate;  

În temeiul art. 36, ali.2 lit.b, alin.(4), lit.e), precum si art. 45 alin.2 lit.d din 
Legea nr. 215/2001 a administra�iei publice locale, republicat�, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 

HOT�R��TE 
 
Art. 1 - Se aprob� Master Planul pentru Sistem Integrat de Gestionare a 
Deseurilor pentru Jude�ul Neam�, în ceea ce priveste orasul Tirgu Neamt în forma 
prev�zut� în anexa care face parte integrant� din prezenta hot�râre. 

Art. 2 – Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Local Tirgu Neamt vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hot�râri. 

 
Nr. 16 
din 11.02.2009 

Presedinte de sedinta, 
Consilier: Cojocariu Vasile 

 
                         Contrasemneaza,

                                                              Secretar, 
jr. Laura Elena Maftei 
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1. SITUATIA EXISTENTA 
 

Judetul Neamt, face parte din Regiunea 1 NE si ocupa o pozitie central estica in ansamblu 
national, ocupand o suprafata de 2.5% din suprafata tarii. 

O caracteristic� important�, cu un impact semnificativ pentru planificarea sistemului integrat 
de gestionare a de�eurilor este reprezentat� de faptul c� popula�ia jude�ului Neam� este 
preponderent rural� reprezentând circa 62% din popula�ia total� a jude�ului. Astfel populatia 
judetului Neamt era in anul 2006 de 567.908 locuitori. 

Din punct de vedere administrativ, Judetul Neamt este alcatuit din 5 municipii si orase si 78 
de comune. 

O alta caracteristica importanata o reprezinta faptul ca partea vestica a jude�ului este 
predominant muntoas�. 

Din punct de vedere al veniturilor Regiunea 1 din care face parte �i Jude�ul Neam� se afl� pe 
ultimul loc în compara�ie cu celelate regiuni de dezvoltare. 

Astfel cantitatea total� de de�euri municipale generate in anul 2007 este de circa 166.000 
tone din care aproximativ 123.000 tone de�euri menajere si 32.000 tone deseuri asimilabile 
din industrie comert si institutii. 

 
Grafic 1.1: Deseuri municipale generate in judetul Neamt 
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Cantitatea totala de deseuri generata la nivelul judetului Neamt, inclusiv deseuri din 
constructii si demolari si namoluri provenite de la statiile de tratare este de aproximativ 
205.000 t. 
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Grafic 1.2: Cantitatea totala de deseuri generata in Judetul Neamt in 2007 ( tone) 
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In jude�ul Neam� 4 din cele 5 localit��i urbane respectiv Piatra Neamt, Roman, Târgu Neam� 
�i Bicaz (excep�ie face localitatea Roznov) �i un procent mic din localitatile rurale sunt 
deservite de servicii de salubrizare. În 2007, 8 agenti de salubrizare au prestat pe raza 
judetului Neam� din care 4 detin licen�� ANRSCUP. 

Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare a fost de aproximativ 33% în anul 2007 din 
care 63% în urban �i 14 % în rural. 

În prezent doar în Municipiul Piatra Neam� exist� un sistem corespunz�tor pentru 
gestionarea de�eurilor, finan�at prin programul ISPA. Prin proiect s-au realizat urm�torele 
facilit��i: 

- Infrastructura necesar� pentru colectarea separat� a de�eurilor; 
- Instala�ie de sortare cu o capaciate de 7000 tone/an; 
- Sta�ie de compostare cu o capacitate de 25.000 t/an; 
- Depozit confrom tip b pentru de�eurile municipale 

Colectarea deseurilor 

Colectarea deseurilor municipale se face in principal in amestec, intreaga cantitate colectata 
fiind depozitata. 

Doar in Piatra Neamt este implementata colectarea separata a deseurilor reciclabile si a 
deseurilor biodegradabile. In fiecare punct de colectare sunt amplasate 4 containere: unul 
pentru deseuri organice, unul pentru deseuri din plastic si sticla, unul pentru hartie si carton 
si unul pentru deseuri reziduale.  

Colectarea separata a deseurilor biodegradabile este implementata  pentru toata populatia 
municipiului atat pentru cei ce locuiesc la case cat si pentru cei care locuiesc la blocuri.  

In prezent gardul de participare al populatiei la noul sistem de colectare este destul de redus 
cantitatile de deseuri colecate separat fiind mici in raport cu cantitatea generata. 

Prin cele 4 proiecte ( 3 proiecte Phare CES si un proiect finantat din fonduri guvernamentale) 
ce urmeaza a fi implementate se vor achizitiona echipamentele necesare pentru colectarea 
separata a deseurilor reciclabile in orasele Tg. Neamt, Bicaz si Roznov si 12 comune 
invecinate.  

In Tg. Neamt pe langa colectarea deseurilor reciclabile este prevazuta a se realiza 
colectarea separata a deseurilor organice. 
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Statii de transfer 

In prezent in judet nu exista statii de transfer.  

Prin cele 3 proiecte Phare CES de la Roznov, Tg. Neamt si Tasca se mentioneaza realizarea 
a 3 statii de transfer dar in urma analizarii studiilor de fezabiliate respectiv a proiectului tehnic 
pentru Tasca, s-a constat ca facilitatile propuse nu reprezinta decat statii de sortare 

Statii de sortare 

In Piatra Neamt exista o statie de sortare functionala din anul 2007. 

Prin cele trei proiecte Phare CES si un proiect finantat din fonduri guvernamentale aflate in 
curs de implementare se vor realiza  4 statii de sortare la Tg. Neamt, Tasca, Roznov si 
Comuna Bira. 

Statii de compostare 

In Piatra Neamt exista o statie de compostare a deseurilor organice functionala din anul 
2007. 

La Tg. Neamt prin proiectul Phare CES 2005 se va realiza constructia unei statii de 
compostare 

Instalatii de tratare a deseurilor din constructi si demolari 

In Piatra Neamt exista un spatiu special amenjat si un conscasor pentru tratarea deseurilor 
din constructii si demolari. 

Depozitarea deseurilor 

In judet exista 3 depozite neconforme la Roman ( sistare activitate 2012), Tg. Neamt (sistare 
activitate 2012) si Bicaz ( sistare activitate 2009). 

De asemenea la nivelul judetului exista un depozit conform care deserveste doar municpiul 
Piatra Neamt. Data estimata de inchidere a celei de a 2 a celule fiind anul 2017.  
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Spatii de depozitare din mediul rural 
 
In urma evaluarii si a vizitelor in teren efectuate de echipa de consultanta  au fost identificate 
un numar de 124 spatii de depozitare ce ocupa o suprafata de aproximativ 74 ha, iar volumul 
de�eurilor menajere depozitate este de aproximativ 579.200 mc. Pe langa acestamai exista 
si 7 spatii de depozitare pentru rumegus ocupand o suprafata de circa 9 hectare. 

De asemenea în 16 comune din cele 78 nu exista spatii de depozitare, eliminarea de�eurilor 
realizanduse în depozitele neconforme municipale din apropriere. 

In figura de mai jos sunt localizate spatiile de depozitare identificate in Judetul Neamt. 

 

In conformitate cu angajamentele asumate de Romania in procesul de negociere pentru 
aderarea la Uniunea Europeana, pentru judetul Neamt au fost prevazute 2 depozite 
conforme care sa deserveasca intregul judet, respectiv un depozit amplasat in municpiul 
Piatra Neamt care sa deserveasca partea de SV a judetului  iar cel de al doilea in localitatea 
Roman care sa deserveasca partea de NE a judetului. 

In timpul perioadei de elaborare a Master Planului pentru acest judet, expertii geologi ai 
echipei au realizat investigatii si studii de evaluare in ceea ce priveste amplasamentele 
propuse pentru extinderea depozitului conform de la Piatra Neamt si construirea unui depozit 
nou la Roman. Rezultatele acestor investigatii au indicat faptul ca amplasamentul unde este 
situat depozit conform existent de la  Piatra Neamt nu poate fi recomandat de Consultant ca 
fiind potrivit pentru realizarea lucrarilor de  extindere fiindca acesta se afla in apropierea 
raului Bistrita si a zonei locuibile. Mai important este faptul ca acest ampalsament a fost 
inundat in timpul inundatiilor ce au avut loc in anul 2006. 

In cadrul acelorasi investigatii, expertii geologi au identificat noi amplasamente pentru doua 
depozite conforme judetene, Piatra Neamt-zona Garcina pentru zona de SV si Roman-
Cordun pentru zona de NE a judetului. 
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In cadrul intalnirii ce a avut loc in data de 16 mai 2008, intre reprezentantii MMDD, ai 
Consiliului Judetean Neamt si ai Consultantului TAPPP Componenta Gestionare Deseuri, 
MMDD a cerut Consultantului sa pregateasca un scurt raport pentru evaluarea celor doua 
alternative privind eliminarea deseurilor pentru judetul Neamt.  

Dupa discutiile avute cu reprezentantii MMDS si ai  Consiliului Judetean Neamt, Consultantul 
a luat in considerare doua Alternative, ambele avand la baza un singur depozit conform care 
sa deserveasca intregul judet, amplasat fie la  Piatra Neamt - Garcina fie la  Roman-Cordun.  

In domeniul gestionarii deseurilor municipale in Judetul Neamt sunt in curs de implementare 
4 proiecte: 3 proiecte finantate prin programul Phare CES 2004/2005 si 1 proiect finantat din 
surse guvernamentale.  

 
1. Sistem de colectare selectiv� �i sta�ie de transfer pentru de�eurile din arealul 
turistic Valea Bicazului – Phare Ces 2004 (Valoarea investitiei: 693.944 Euro) 
 
Beneficiarul proiectului este Consiliul Local al comunei Ta�ca în asociere cu Consililiul Local 
al ora�ului Bicaz �i Consiliile Locale ale comunelor Tarc�u, Bicaz Chei, Bicazu Ardelean �i 
D�muc. 
Principalele obiective ale proiectului sunt: 

- asigurarea infrastructurii pentru colectarea separat� a de�eurilor menajere pe trei 
frac�ii: un container pentru sticl� �i plastic, un container pentru hârtie �i carton �i un 
container pentru de�euri menajere;  

- amenajarea a 101 puncte de colectare din care 81 prevazute cu 3 containere �i 20 
prevazute cu 2 containere; 

- achizitionarea a 182  containere de 1100 l pentru colectarea separata a de�eurilor de 
hârtie �i biodegradabile �i 101 pubele de 770 l pentru colectarea sperata a de�eurilor de 
plastic �i sticla; 

- achizitionarea a 4 autovehicule pentru transportul deseurilor: 2 cu o capacitate de 6 mc 
,1 cu o capacitate de 9 mc �i o autobasculanta 

- construirea unei statii de transfer �i sortare. Statia de sortare este conceputa cu 2 
linii, una pentru deseurile colectate separat �i alta pentru compactarea de�eurilor atat 
cele reciclabile cat �i cele menajere biodegradabile ce urmeaza a fi trimise la 
coincinerare;. Statia de sortare este proiectata pentru a prelua aproximativ 2500 t de�euri 
reciclabile. 

 

2. Sistem de colectare selectiva �i statie de transfer pentru de�euri – Phare CES 2005,  
 
Beneficiarul proiectului este Consiliul Judetean al orasului Roznov în asociere cu Consiliile 
Locale ale comunelor Piatra Soimului �i Rediu. 

Valoarea investitiei:  834.844 Euro 
Prin proiect sunt prevazute urmatoarele activitati: 
- implementarea sistemului de colectare separata a de�eurilor menajere pe patru 

fractii: hartie-carton, plastic, sticl� �i biodegradabile în aria deservita de proiect 
- amenajarea a 41 platforme de colectare (25 puncte în orasul Roznov, 10 puncte în 

Comuna Piatra Soimului, 6 puncte în comuna Rediu), fiecare urmand a fi dotata cu 4 
eurocontainere pentru fiecare tip de material colectat separat 

- achizitionarea a 164 containere de 1.1 mc �i a unei autospeciale compactoare cu 
capacitatea de 15 mc 
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- construirea unei statii de recuperare �i transfer care consta dintr-o cladire centrala 
unde se gasesc linia de sortare a deseurilor, utilajul de balotare, zonele de depozitare, 
biroul, vestiarul, dezinfectator, cantar-bascula, microstatie de epurare, separatorul de 
hidrocarburi �i grasimi, punctul de transformare a curentului electric, drumuri de incinta �i 
imprejmuire. Capacitatea statiei de sortare este de aproximativ 1400 tone. 

 
3. Ecomanagement Targu Neam� – Phare CES 2005 ( valoarea investitiei 1.256.482 Euro) 
 
Beneficiarul proiectului este Consiliul Local al orasului Targu Neam� în asociere cu Consiliile 
Locale ale comunelor Ghindaoani, Baltatesti, Grumzasesti, Brusturi �i Draganesti. 
Prin proiect sunt prevazute urmatoarele activitati: 
- implementarea sistemului de colectare separata a de�eurilor pe doua tipuri de 

de�euri – biodegradabile �i valorificabile – în aria deservita de proiect, adica pentru 
37680 locuitori, 510 agenti economici �i 251 unitati socio economice; 

- pentru colectarea de�eurilor sunt estimate achizitionarea unui numar de 1830 
europubele de 0.24 mc pentru agenti economici �i institutii, 4576 europubele de 0.12 
mc pentru case individuale urban �i rural, 180 containere de 1.1 mc (84 pentru blocuri �i 
96 pentru case) �i 9934 recipienti compost; 

- pentru transportul de�eurilor este estimata achizitionarea a 2 autogunoiere cu o 
capacitate de 18 mc; 

- amenjarea unei statii de compostare cu capacitatea de 5500 t/an pentru deseurile 
biodegradabile colectate separat �i recipienti speciali pentru compostarea individuala a 
de�eurilor biodegradabile în mediul rural; 

- amenajarea unei statii de sortare pentru deseurile reciclabile în vederea valorificarii. 
Capacitatea statiei de sortare este de aproximativ 2600 t/an 

 
4. Sistem centralizat de colectare selectiva �i microstatie de sortare �i pretatare pentru 
deseurile cu depozitare temporara din comuna Bira – fonduri guvernamentale 
 
Beneficiarului proiectului este Consiliul Local al comunei Bira 
 
Valoarea investitiei: 765.040 Euro 
Prin proiect sunt prevazute urmatoarele activitati: 
- implementarea unui sistem pentru colectarea separata a de�eurilor menajere la 

nivelul comunei Bara, adica pentru un numar de 1902 locuitori; 
- pentru colectarea de�eurilor se vor achizitiona 741 europubele �i 3 containere iar 

pentru transportul de�eurilor un autocompactor de 16 m3  
- 7 puncte de colectare: 3 puncte prevazute de 4 containere ( 3*660 l pt plastic cu sticla, 

hârtie �i carton �i biodegradabil + 1 *1100 l pentru de�euri reziduale) �i 4 puncte 
prevazute cu 3 containere (3*660 l pt plastic cu sticla, hârtie �i carton �i pentru de�euri 
reziduale) 

- Pubele individuale: 498 *80l, 243*120 l 
- Statie de sortare cu o capacitate de 972 t/an 
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2. OBIECTIVE NA�IONALE �I �INTE JUDE�ENE 
 

2.1 �inte jude�ene în sectorul de gestionare a de�eurilor 
 
�inând cont atât de obiectivele na�ionale �i regionale prezentate anterior cât �i de legisla�ia 
specific� în vigoare au fost definite obiectivele pentru gestionarea de�eurilor  în judetul 
Neam�. 

Definirea obiectivelor reprezint� un aspect deosebit de important în stabilirea strategiei 
jude�ului �i a necesarului de investi�i necesar a se realiza pentru implementarea sistemului 
integrat de gestionare a de�eurilor. Obiectivele aferente jude�ului au fost împ�r�ite în dou� 
categorii respectiv: obiective generale �i obiective tehnice. 

Obiective generale se refera la: 
- Politica �i cadrul legislativ 
- Aspecte institutionale �i organizatorice 
- Resurse umane 
- Finan�area sistemului de gestionare a de�eurilor 
- Con�tientizarea p�r�ilor implicate 
- Date �i informa�ii privind gestionarea de�eurilor 

 
Obiectivele tehnice se refer� la: 

- Colectarea �i transportul de�eurilor 
- Valorificarea de�eurilor 
- Tratarea de�eurilor 
- Eliminarea de�eurilor 

 
Pentru fiecare obiectiv s-au stabilit �inte �i termene luând în considerare �i situa�ia existent� 
în ceea ce prive�te gestionarea de�eurilor. 
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Tabel 2.1: Obiective �i tinte legate de aspecte institutionale 
OBIECTIV �INT� TERMEN 

OBIECTIVE GENERALE 
Domeniu: Cadrul legislativ �i organizatoric 

Crearea cadrului organizatoric pentru stabilirea orientarii 
judetene în domeniul gestionarii de�eurilor  �i a instrumentelor 
de implementare a acesteia 

2008 Este în curs de infiintare Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara ECONEAMT, din care fac parte toate 
unitatile administrativ teritoriale ale judetului

Elaborarea de acte normative specifice la nivel judetean �i 
local în concordanta cu politica de gestionare a de�eurilor  �i 
legislatia nationala, pentru a implementa un sistem integrat, 
eficient din punct de vedere economic �i ecologic 

Incepan
d cu 
2009 

In prezent nu exista reglementari specifice pentru 
stabilirea respons
gestionarea deseurilor. 
Pentru deseurile din constructii �i demolari cu exceptia 
Municipiului Piatra Neamt nu sunt stabilite reglementari 
care sa permita o buna gestionare a acestui flux.

Dezvoltarea unei strategii judetene 
coerente în vederea implementarii unui 
sistem integrat de gestionare a 
deseurilor 

Cresterea eficientei la nivel local printr-o definire clara a 
responsabilitatilor 

Incepan
d 2009 

Un procent mic din localitatile rurale gestioneza intr
mod corespunzator de�eurilor  municipale generate

Domeniu: Aspecte institutionale �i organizatorice 
Crearea conditiilor pentru eficientizarea structurilor 
institutionale �i a sistemelor aferente activitatilor de gestionare 
a deseurilor 

2008 Adaptarea �i dezvoltarea cadrului 
institutionale �i organizatoric în 
vederea indeplinirii cerintelor nationale 
�i armonizarea cu structurile europene Intarirea capacitatii administrative �i a responsabilitatii în 

aplicarea legislatiei 
2008 

La nivel judetean dar în mod special  în mediul rural nu 
sunt indeplinite toate cerintele legislative pentru o buna 
gestionare a deseurilor

Domeniu: Resurse umane 
Asigurarea resurselor umane ca numar 
�i pregatire profesionala 

Asigurarea de personal suficient �i calificat la nivelul 
autoritatilor administratiilor publice judete �i locale 

2008 Personalul de la nivelul administratiei publice locale nu 
este suficie
care uneori este insuficienta nu sunt cunoscute obligatiile 
privind gestionarea de�eurilor  care revin administratiei

Finantarea sistemului de gestionare a deseurilor 
Stimularea crearii �i dezvoltarii unei piete viabile de de�euri 
reciclabile 

2009 In judetul Neamt nu exista capacitati de reciclare pentru 
sticla. 

Imbunatatirea mecanismelor economico-financiare pentru 
gestionarea de�eurilor muncipale 

2008-
2013 

Nu exista implementate mecanisme economico financiare 
care sa stimuleze r

Realizarea aplicatiei pentru obtinerea de finantare prin POS 
Mediu în vederea rezolvarii problemelor prioritare pe care le 
presupune implementarea unui sistem integrat de gestionare 
a desurilor la nivel judeten 

2008 

Crearea �i utilizarea de sisteme �i 
mecanisme economico-financiare 
pentru gestionarea de�eurilor  în 
conditiile respectarii principiilor 
generale cu precadere a principiului 
„poluatorul plateste” �i a principiului 
subsidiaritatii 

Atragerea de fonduri proprii, private sau internationale pentru 
rezolvarea problemelor legate de gestionarea 
corespunzatoare a de�eurilor �i indeplinirea cerintelor 

2008-
2013 

La nivelul judetului exista deja proiecte în domeniul 
gestionarii de�eurilor  ce au obtinut finantare prin 
urmatoarele programe: ISPA, Phare, Fondul pentru 
Mediu, Fonduri guvernamentale
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OBIECTIV �INT� TERMEN 

 legislative  
Informare �i constientizare    

Imbunatatirea �i intensificarea canalului informational intre toti 
factorii implicati în sistem 

2009 Comunicarea intre administratiile publice locale exista dar 
nu la un nivel suficient

Organizarea de campanii de constientizare pentru publicul 
tinta (autoritatile administratiei publice locale �i cetateni) cu 
privire la importanta gestionarii intr-un mod corect a de�eurilor  
, avand în vedere beneficiile din punct de vedere al 
imbunatatirii calitatii mediului, economic �i social. 

2008-
2013 

Organizarea de campanii de informare atat a autoritatilor 
administratiei publice locale cat �i a publicului larg cu privire la 
masurile de implementare prevazute pentru gestionarea 
corespunzatoare a deseurilor 

2008-
2013 

In cadrul proiectului ISPA Piatra Neamt au fost 
desfasurate campanii de constientizare a publicului insa 
nu suficienta pentru a atinge gradul de implicare dorit.
De asemenea proiectele cu finantare europeana aflate în 
curs de implementare contin componente de 
constientizare a publicului.

Promovarea unui sistem de informare 
�i constientizare pentru totii factorii 
implicati în implementarea sistemului 
integrat de gestionare a deseurilor 

Cresterea gradului de implicare/participare a publicului în 
programele initiate de autoritatile responsabile cu gestionarea 
deseurilor 

2008-
2013 

In Piatra Neamt, unde este implicat sistemul de colectare 
separata a de�euri
reduse mai ales în ceea ce priveste fractia biodegradabila 
din deseurile menajere.

Date �i informatii privind gestionarea deseurilor 
Obtinerea de date �i informatii 
complete �i corecte, adecvate 
cerintelor de raportare nationala �i 
europeana 

Imbunatatirea sistemului judetean de colectare, prelucrare, 
analizare �i validare a datelor �i informatiilor referitoare la 
generarea �i gestionarea deseruilor 

2009 In prezent exista mai multe sisteme paralele de colectare 
a datelor privind gestionarea deseurilor, rezultatele 
obtinute fiind diferite în cele mai multe cazuri desi, de cele 
mai multe ori datele sunt furnizate de aceeasi operatori.

OBIECTIVE TEHNICE 
Prevenirea generarii deseurilor 
Maximizarea prevenirii generarii 
deseurilor 

Promovarea �i aplicarea principiului prevenirii de�eurilor  la 
producatori �i consumatori 

Perman
ent 

Cantitatea de de�euri muncipale generate în anul 2006 a 
crescut cu aproximativ 7% fata de anul 2005.

Colectarea �i transportul deseurilor 
Asigurarea serviciilor de salubrizare la nivelul intregului jude� 
prin infiintarea/ mentinerea agentilor de salubrizare autorizati 
conform legislatiei în vigoare 

2009 In anul 2007 din 8 agenti de salubrizare 4 functionau cu 
autorizatie  ANRSCUP

Extinderea sistemului de colectare �i transport al de�eurilor  în 
mediul urban la 100% 

2011 Populatia urbana deservita de servicii de salubrizare în 
anul 2007 

Extinderea sistemului de colectare �i transport al de�eurilor  în 
mediul rural etapizat: 
                                     minim  80% 
                                                100% 

 
 

2009 
 2011 

Populatia rurala deservita de servicii d
2007 – 14%.

Modernizarea �i extinderea sistemului 
integrat de colectare �i transport al 
de�eurilor  municipale reziduale la 
nivelul intregului judet 

Modernizarea infrastructurii existente pentru colectarea �i 2011 Doar în Municipul Piatra Neamt infrastructura existenta 
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OBIECTIV �INT� TERMEN 

 transportul de�eurilor  �i asigurarea de noi capacitati corelat 
cu extinderea ariei de acoperire  

pentru colectare �i transport este moderna �i corespunde 
cu normele legislative

Optimizarea transportului de�eurilor 
reziduale 

Realizarea de statii de transfer  2012 Nu exista statii de transfer la nivelul judetului

Extinderea sistemului de colectare separata a de�eurilor  
reciclabile atat de la populatie cat �i de la comert, industrie �i 
institutii astfel incat sa se asigure colectarea a minim: 

 9696 t de�euri de hartie �i carton 
 1532 t de�euri de plastic 
 2593 t de�euri de sticla 
  1047 t de�euri de metale 

2008 

 11438 t de�euri de hartie �i carton 
 2629 t de�euri de plastic 
 4588 t de�euri de sticla 

                       1235 t de�euri de metale 

2011 

Extinderea sistemului de colectare 
separata a deurilor reciclabile astfel 
incat sa se asigure atingerea tintelor 
privind deseurile de ambalaje 

 12610 t de�euri de hartie �i carton 
   4076 t de�euri de plastic 
   6323 t de�euri de sticla 

                          1362 t de�euri de metale 

2013 

In prezent sistemul de colectarea separata a de�eurilor  
recilabile este implementat doar în Municipiul Neam
anul 2007 s

 
 
 

Indeplinirea obiectivelor de colectare a 
DEEE 

Implementarea colectarii separate a DEEE astfel incat sa se 
asigure colectarea a : 2256 t  

2008 In anul 2007 a fost colectata o cantitate de 48,1 t ceea ce 
reprezinta circa 3 % din cantitatea ce ar fi trebuit colectata 
conform tintei din 2007 de 1133 tone

Asigurarea cadrului legal pentru colectarea de�eurilor  de 
constructii �i demolari generate 

2009 Doar în Municipiul Piatra Neamt exista reglementari 
legislative privind obligativitatea colectarii acestui flux de 
de�euri în spatii autorizate

Colectarea de�eurilor  din constructii �i 
demolari 

Implementarea sistemului de colectare separata a de�eurilor  
din constructii �i demolari, pe categorii 

2011 In Municipiul Piatra Neamt toate cantitatile generate sunt 
colecate �i tratare în vederea valorificarii

Colectarea separata a de�eurilor  
voluminoase de la populatie 

Stabilirea de scheme de colectare a de�eurilor  voluminoase 
provenite de la populatie 

2009 In prezent, deseurile voluminoase de la populatie sunt 
colectate impreuna cu deseurile municipale

Valorificarea deseurilor 
Realizarea de statii de sortare cu capacitati care sa asigure 
sortarea intregii cantitati de de�euri colecate separat în 
vederea reciclarii 

2011 In prezent exista o statie de sortare în Piatra Neamt avand 
o capacitate de 3,4  t/zi

Promovarea valorificarii energetice a de�eurilor  muncipale ce 
nu pot fi reciclate 

Incepan
d cu 
2009 

In judetul Neamt exista o instalatie de coincinarare la 
fabrica de ciment la Tasca. pân� în prezent deseurile 
muncipale generate nu au fost valorificate ene

Promovarea valorificarii energetice �i 
materiale a de�eurilor  muncipale 

Operarea la capacitatea maxima a statiilor de compostare 2013 In Piatra Neamt exista o statie de com
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OBIECTIV �INT� TERMEN 

existente pentru intreaga cantitate de de�euri biodegradabile 
din parcuri �i gradini, piete, restaurante �i partial cea provenita 
de la populatie  

capacitate de 25.000 t/an. 

Valorificarea potentialului util din material �i valorificarea 
energetica a de�eurilor  voluminoase 

Incepan
d 2009 

In prezent deseurile voluminoase sunt eliminate în 
totalitate prin depozitare

Indeplinirea obiectivelor de valorificare, reutilizare �i reciclare 
a DEEE colectate separat 

Corelat 
cu �inte 

Doar o mica parte din cantitatile colectate de DEEE au 
fost reciclate/valorificate

Valorificarea potentialului util din material �i valorificarea 
energetica a de�eurilor  din constructii �i demolari 

2011 In Piatra Neamt aproximativ 20% din cantitatea generata 
�i colectata a fost valorificata

 

Promovarea valorificarii în agriculturaa namolului provenit de 
la statiile de epurare în conditiile respectarii normelor 
legislative 

Începân
d cu 
2009 

In prezent namolul de epurare este eliminat prin 
depozitare. 

Tratarea deseurilor 
Interzicerea la depozitare a de�eurilor  organice pure ( de�euri 
din parcuri, gradini, piete) 

Incepan
d cu 
2011 

Cu exceptia municipiului Piatra Neamt, aceste de�euri 
sunt depozitate

Promovarea compostarii individuale în mediul rural  2009 Nu este o practica curenta în prezent

Reducerea cantitatii de de�euri 
biodegradabile muncipale depozitate 

Asigurarea capacitatilor pentru tratarea de�eurilor  
biodegradabile municipale astfel incat sa se reduca cantitatea 
depozitata în conformitate cu cerintele legale 

2016 In Piatra Neamt exista o statie de compostare avand o 
capacitate de 25.000 t/an.

Reducerea cantitatii de de�euri din 
constructii �i demolari 

Dezvoltarea de capacitati de tratare în vederea valorificarii 
de�eurilor  din constructii de demolari 

2011 In Piatra Neamt s
(80t/ora) în vederea sortarii, tratariii �i valorificarii.

Reducerea cantitatii de namol rezultat 
din epurarea cantitatii de namol rezultat 
din epurarea apelor uzate 

Promovarea tratarii namolului în vederea valorificarii perman
ent 

Namolul de epurare rezulat este eliminat prin depozitare.

Eliminarea deseurilor 
Reducerea cantitatilor de deseuri depozitate in depozitele 
neconforme din mediul urban si Inchiderea etapizata a 
acestora în conformitate cu calendarul negociat: 

 Bicaz 
 Tg. Neamt 
 Roman 

 
 
 

2009 
2012 
2012 

1 depozit (Bicaz) în procedura de inchidere

Inchiderea �i reabilitarea tuturor spatiilor de depozitare din 
mediul rural 

16 iulie 
2009 

In jude� au fost identificat un numar de 124 sp
depozitare în zona rurala 

Eliminarea de�eurilor  în conformitate 
cu cerintele legislative în domeniul 
gestiunii de�eurilor  în scopul protejarii 
sanatatii populatiei �i a mediului 

Asigurarea de capacitati de depozitare suficiente pentru intreg 
judetul 

2011 1 depozit conform în muncipiul Piatra Neamt care 
deserveste doar municipalitatea
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3. Alternative tehnice pentru gestionarea deseurilor 
 
Luand in considerare recomandarile pentru tehnicile de colectare, transport, tratare, 
valorificare si depozitare si discutiile puratate cu reprezentantii Consiliului Judetean Neamt, 
s-au identificat 2 alternative tehnice pentru implementarea sistemului integrat de gestionare a 
deseurilor.  

Cele doua alternative cuprind doua parti: 

� O parte generala referitoare la colectarea, transportul si tratarea deseurilor care este 
similara pentru ambele alternative; 

� O parte specifica referitoare la depozitarea deseurilor in care sunt propuse mai multe 
amplasamente pentru realizarea depozitului judetean. 

� Alternativa 1: depozit judetean la Piatra Neamt – Gircina 

� Alternativa 2: depozit judetean la Roman  - Cordun 

In urma evaluraii celor doua alternative considerand criterii  tehnice, financiare, 
institutionale si de mediu s-a recomandat Alternativa 1  

3.1 Descrierea alternativei 1 
 
In cazul Alternativei 1 se propun urmatoarele: 

� Extinderea sistemului de colectare separata a deseurilor de ambalaje astfel încât s� se 
asigure îndeplinirea �intelor de reciclare; 

� Extinderea sistemului de colectare separata a deseurilor biodegradabile si tratarea 
acestora astfel incat sa asigure indeplinirea tintelor legislative; 

� Realizarea a trei sta�ii de transfer la Ta�ca, Tg. Neam� �i Roman pentru a transfera 
de�eurile la noul depozit de la Piatra Neam� – Gârcina;  

� Un depozit conform la Piatra Neam� - Gârcina, care va fi dat în folosin�� la începutul 
anului 2012. Acest depozit va deservi între anii 2012-2017 întregul jude�, cu excep�ia 
municipiului Piatra Neam�, iar dup� anul 2017 (când cea de-a doua celul� a depozitului 
de la Piatra Neam� va fi utilizat� în totalitate) va deservi întregul jude�, inclusiv municipiul 
Piatra Neam�. 

In tabelul de mai jos sunt evidentiate zonele arondate statiilor de transfer si noului depozit 
conform de la Gircina. 

Tabel 3-1a: Zona 1 Piatra Neamt si localitatile invecinate 

ZONA 1 PIATRA NEAMT si localitatile invecinate Numar locuitori 
URBAN Piatra Neamt 108940 
  Roznov 9229 
RURAL Romani 4529 
  Costisa 3709 
  Podoleni 5703 
  Candesti 4289 
  Rediu 5276 
  Zanesti 6201 
  Borlesti 9533 
  Tazlau 3039 
  Piatra Soimului 8496 
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  Savinesti 6602 
  Dochia 2587 
  Dumbrava Rosie 7513 
  Girov 5093 
  Stefan cel Mare 3252 
  Dragomiresti 2467 
  Bodesti 5198 
  Dobreni 1736 
  Negresti 1929 
  Garcina 4656 
  Pingarati 5392 
  Alexandru bun 5368 
  Cracoani 4600 
  Margineni 4141 
  Birgaoni 4139 
  Faurei 2233 
  Total rural 117681 
  TOTAL ZONA 1 235850 

 

Tabel 3-1b: Zona 2 Roman si localitatile invecinate 

ZONA 2 ROMAN si localitatile invecinate   
  Localitate Nr. Locuitori 
URBAN Roman 70017 
RURAL Oniceni 3445 
  Bozieni 3122 
  Poienari 1668 
  Pincesti 1505 
  Stanita 2252 
  Boghicea 2614 
  Bira 1902 
  Sagna 5033 
  Gadinti 2584 
  Ion Creanga 5815 
  Icusesti 4635 
  Horia 7115 
  Cordun 7497 
  Tamaseni 9247 
  Doljesti 7461 
  Sabaoani 11334 
  Gheresti 6620 
  Dulcesti 2688 
  Trifesti 5212 
  Dulcesti 2688 
  Ruginoasa 2012 
  Botesti 4876 
  Valeni 1714 
  Secuieni 3547 
  Moldoveni 2515 
  Bahna 3642 
  Total rural 112743 
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  TOTAL ZONA 2 182760 
 

Tabel 3-1c: Zona 3 Targu Neamt si localitatile invecinate 

ZONA 3 TG. NEAMT si localitatile invecinate   
  Localitate Numar locuitori 
 URBAN Tg Neamt 21029 
 RURAL Pipirig 8872 
  Baltatesti 4470 
  Agapia 4568 
  Vanatori neamt 8637 
  Ghindaoani 2182 
  Grumzasesti 5503 
  Draganesti 1790 
  Brusturi 3889 
  Raucesti 8615 
  Timisesti 4033 
  Urecheni 4193 
  Pastraveni 4009 
  Tibucani 4553 
  Razboieni 2296 
  Tupilati 2343 
  Petricani 5841 
  Total rural 75794 
  TOTAL ZONA 3 96823 

 

Tabel 3-1d: Zona 4 Bicaz si localitatile invecinate 

ZONA 4 BICAZ si localitatile invecinate   
  Localitate Numar locuitori 

Bicaz 8726 
Tarcau 3519 
Tasca 2722 
Bicaz Ardelean 4153 
Bicaz Chei 4777 

Tasca 

Damuc 3184 
Borca 6572 
Farcasa 3261 
Poiana Teiului 4938 
Grinties 2589 
Ceahlau 2531 
Hangu 4118 

Poiana Teiului 

total RURAL 42364 
  total zone 3 51090 

 

In figura 3-1 este prezentata zonarea pentru alternativa 1. 
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Colectarea si transportrul deseurilor 

a. Colectarea si transportul deseurilor reziduale 

Pentru colectarea deseurilor reziduale, a fost recomandat urmatorul sistem: 

Mediul urban 

Blocuri: colectarea deseurilor reziduale in containere de 1.1 m³ in puncte de colectare 
amplasate in zona blocurilor.  

Case individuale: Fiecare gospodarie individuala din oras si municipiu va fi dotata cu o 
pubela de 120 l pentru colectarea deseurilor reziduale. 

Frecventa de colectare a deseurilor: 1 maxim 2 ori pe saptamana. 

Zona rurala 
Case individuale: In cazul in care conditiile existente permit utilizarea containerelor de 1.1 m³ 
, se recomanda amplasarea acestor tipuri de containere la drumul principal. In cazul in care 
conditiile existente nu permit utilizarea containerelor de 1.1 m³, nu exista spatiu pentru 
amplasarea containerelor in apropierea strazii principale sau in zona rurala in prezent se 
implementeaza sistemul din poarta in poarta/la rigola, fiecare casa va fi dotata cu o pubela 
de 120 l pentru colectarea deseurilor. 

Frecventa de colectare a deseurilor: o data pe saptamana. 
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Pe baza recomandarilor de mai sus s-a determinat numarul de containere si echipamentul de 
transport necesar pentru colectarea si transportul deseurilor reziduale. 

Tabel 3-2: Echipamente pentru colectarea si transportul deseurilor reziduale 
Colectare deseuri reziduale UM Urban Urban Rural 
    Blocuri Case Case 
Cantitati medii zilnice tone/zi 64.29 39.06 103.33 
Volum container m³/container 1.10 0.12 1.10 
Frecventa de colectare nr pe an 104 52 52 
Numar de ridicari  Nr /saptamana 3,790 28,681 6,089 
Nr. mediu de gospodarii/cont.  22.9 1.0 20.4 
Containere necesare  2,090 31,636 6,717 
Capacitatea de incarcare Tone 10.8 7.2 7.2 
Capacitatea medie de incarcare tone 8.6 5.8 5.8 
Vehicule necesare Numar 5 8 12 

 
b. Colectarea separata a deseurilor de ambalaje 

Zona urbana 
Zona de blocuri: sistemul va fi implementat in aceleasi puncte de colectare care au fost 
folosite pentru deseurile reziduale. In plus, vor fi adaugate pe langa europubelele deseurilor 
reziduale, urmatoarele containere pentru colectare separata: 

• un eurocontainer de 1,100 l (de culoare albastra) pentru hartie/carton; 

• un eurocontainer de 1,100 l (de culoare galbena) pentru deseurile din plastic si metale 
(metale feroase si neferoase).  

Distanta maxima dintre spatiul de amplasare a containerelor si generator nu trebuie sa 
depaseasca 100 m. 

Zone de gospodarii individuale: Fiecare gospodarie individuala va fi dotata cu o pubela de 
240 l pentru colectarea separata a deseurilor de plastic si metal. 

Colectarea deseurilor de hartie si carton de la gospodariile individuale se va realiza prin aport 
voluntar, in puncte de colectare stradale, in containere de 1,1 mc. 

Colectarea sticlei se realizeaza, de asemenea, prin aport voluntar in puncte de colectare 
stradale (in containere de 1,1 mc) atat in cazul gospodariilor individuale, cat si in cazul 
zonelor de blocuri. 

Frecventa de colectare: Avand in vedere costurile ridicate de colectare, in ipoteza ca in 
recientii de colectare a deseurilor reciclabile nu va patrunde materie organica, se propune ca 
frecventa de colectare pentru aceste doua pubele sa fie de o data la doua saptamani. 

Zona rurala 

Zone cu gospodarii individuale: Sistem de colectare prin aport voluntar. Punctele de 
colectare stradale vor fi prevazute cu 3 containere de 1,1 mc pentru colectarea separata a 
deseurilor de hartie si carton, a deseurilor de sticla si a deseurilor de plastic si metale. 

Distanta maxima dintre spatiul de amplasare a containerelor si generator nu trebuie sa 
depaseasca 100 m. 
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Frecventa de colectare: Avand in vedere costurile ridicate de colectare, a cantitatilor relativ 
scazute din mediul rural, precum si ipoteza ca in containere pentru colectarea reciclabilelor 
nu se vor regasi cantitati seminificative de deseuri organice, se propune ca frecventa de 
colectare sa fie de o data pe luna. 

Pe baza celor prezentate s-a determinat numarul total de containere necesar pentru 
colectarea deseurilor de amabalaje: 

Tabel 3-3: Colectarea si transportul deseurilor de ambalaje 

Item UM Urban Urban Urban Urban rural rural  

  
Hartie/ 
carton 

Plastic/ 
metal 

Hartie/ 
carton 

Plastic 
/metal 

Hartie/ 
carton 

Plastic/ 
metal Sticla 

    Blocuri Blocuri Case Case    
Containere/Pubele        
Cantitatea medie 
zilnica toes/zi 17.18 34.17 7.79 20.65 9.95 27.08 17.20 
Volum container  m³/cont. 1.1 1.1 1.10 0.24 1.10 1.10 1.1 

Frecventa colectare nr/ an 52 104 26 26 12 52 26 

Nr ridicari Nr / sapt 1,169 2,324 530 14,341 677 1,842 556 
Nr mediu gospodarii/ 
cont.  37.2 37.4 0.2 1.0 42.3 67.3 1.0 
Conatinere necesare   1,289 1,282 1,169 31,636 3,234 2,032 1,227 
Vehicule          
Capacitate Tone 10.8 10.8 7.2 7.2 7.2 7.2 20.0 
Capacitatea medie de 
incarcare Tone 8.6 8.6 5.8 5.8 5.8 5.8 16.0 
Vehicule necesare  Numar 1 3 1 5 2 4 2 

 

a. Colectarea separata a deseurilor biodegradabile 

Pentru colectarea separata a deseurilor biodegradabile, conform capitolului 5.2.3 a fost 
recomandat urmatorul sistem: 

Zona urbana 

Zona de blocuri: sistemul va fi implementat in aceleasi puncte de colectare folosite pentru 
colectarea deseurilor reziduale si a deseurilor de ambalaje, prin adaugarea a inca unui 
container de 1.1 l pentru deseurile biodegradabile 

Case individuale: colectarea deseurilor biodegradabile se va realiza individual la fiecare 
gospodarie cu pubele de 120 l. 

In zona rurala este recomandata compostarea individuala. 

Pe baza celor prezentate s-a determinat numarul total de containere necesar pentru 
colectarea deseurilor biodegradabile: 

Tabel 3-4: Colectarea si transportul deseurilor biodegradabile 

Item UM Urban Urban 
Containere/pubele   Case Blocuri 
Cantitatea medie zilnica  tone/zi 26.23 17.65 

Cantitatea medie/saptamana tone/saptamana 157.36 105.88 
Volum container m³/container 0.12 0.66 
Frecventa de colectare Nr/an 52 52 

Nr ridicari Nr/saptamana 18,552 978 
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Nr. mediu de gospodarii/cont.  1.0 36.4 
Numar containere  20,463 1,079 
Vehicule    
Capacitate Tone 7.2 7.2 
Capacitatea medie de incarcare Tone 5.8 5.8 
Numar vehicule Number  5 1 

 

d. Colectarea separata a deseurilor voluminoase 

Optiunea propusa este introducerea unui sistem regulat de colectare a deseurilor 
voluminoase , la fiecare 3 luni, pana cand oamenii vor stoca deseurile in apartamentele sau 
casele proprii. Colectarea s-ar desfasura sub forma de colectare la rigola. 
 

Tabel 3-5: Colectarea si transportul deseurilor voluminoase 

 Unitate 
Deseuri 

voluminoase 
Capacitate Container  m³/container 0.0 
Numar containere Numar 0 
Capacitate vehicul m³/container 24 
Numar vehicule  Numar 6 

 

e. Colectarea separata a deseurilor periculoase din deseuri municipale 

In ceea ce priveste gestionarea deseurilor periculoase, se propune achizitionarea unei 
instalatii mobile pentru colectarea acestora si amenajarea unui spatiu pentru stocarea 
temporara. 

In plus fata de sistemul de colectare prezentat, se propune realizarea a patru centre de 
colectare in orasele Piatra Neamt, Roman, Tg. Neamt si Bicaz. In aceste centre vor fi 
colectate atat deseurile speciale (deseuri periculoase, DEEE, anvelope uzate, dar se vor 
amplasa si containere pentru colectarea deseurilor reciclabile). 

Statii de sortare 

Pornind de la situatia existenta, pentru fiecare zona arondata statiilor de trasfer/depozitare s-
a determinat capacitatea necesara pentru sortarea deseurilor colectate separat. 

Zona 1 Piatra Neamt: 

� Statie de sortare la Piatra Neamt avand o capacitate de 7000 t/an – existenta; 

� Statie de sortare la Roznov avand o capacitate de circa 1.400 t/an – data estimata de 
punere in functiune 2010 ( Phare CES 2005) 

Zona 2 Roman: 

� Statie de sortare in comuna Bira cu o capacitate de circa 1000 t/an – data estimata de 
punere in functiune 2009 ( fonduri guvernamentale); 

� Stati de sortare in Roman – Cordun  cu o capacitate de 16.000 tone/an – investitie noua; 

Zona 3 Tg. Neamt: 

� Statie de sortare in Tg. Neamt cu o capacitate de circa 2.600 t/an – data estimata de 
punere in functionare 2010 ( Phare CES 2005)  

Zona 4 Bicaz 
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� Statie de soratre la Tasca cu o capacitate de 2.500 tone/an – data estimata de punere in 
functionare 2009 (Phare CES 2004) 

 

Tratarea de�eurilor biodegradabile 

Cantitatea de de�euri biodegradabile municipale ce trebuie redus� de la depozitare pentru 
jude�ul Neam� este de circa 16.000 tone în anul 2010, 48.000 tone în 2013 �i 67.000 tone în 
anul 2016. 

Pentru reducerea cantit��ilor de deseuri biodegradabile municipale de la depozitare, s-au 
propus urm�toarele m�suri: 

� Compostarea individual� a frac�iei biodegradabile din de�eurile menajere în mediul rural; 

� Colectarea separat� a de�eurilor biodegradabile în mediul urban în vederea compost�rii; 

� Colectarea separat� a de�eurilor din gr�dini, parcuri �i pie�e în vederea compost�rii. 

Deasemenea în plus fa�� de m�surile prezentate mai sus, cantitatea de de�euri 
biodegradabile se va reduce �i prin îndeplinirea �intelor pentru de�eurile de ambalaje 
respectiv: 

� Cantitatea de de�euri de ambalaje de hârtie, carton �i lemn colectat� de la industrie, 
comer� �i institu�ii în vederea recicl�rii; 

� Cantitatea de de�euri de hârtie �i carton (ambalaje �i non ambalaje) colectate separat de 
la popula�ie în vederea recicl�rii. 

Verificarea atingerii tintelor de reducere a deseurilor biodegradabile municipale la depozitare 

Luând în considerare toate aspectele men�ionate mai sus, în tabelul urm�tor sunt prezentate 
cantit��ile de de�euri biodegradabile reduse de la depozitare în Jude�ul  Neam�. 

Tabel 3-6: Reducerea de�eurilor biodegradabile de la depozitare 

2010 2013 2016 
 tone 
De�euri biodegradabile municipale generate  108,486 109,751 110,624 
Cantitatea maxim� de de�euri biodegradabile admis� la 
depozitare conform �intelor legislative 92,751 61,834 43,284 
Cantitatea de de�euri biodegradabile ce trebuie redus� 
de la depozitare  15,735 47,917 67,340 

Cantitatea de de�euri de ambalaje de hârtie �i carton �i 
lemn colectate separat de industrie, comer� �i institu�ii 11,124 12,878 14,070 

Cantitatea de de�euri de ambalaje �i non ambalaje de 
hârtie colectate separat de la popula�ie 10,877 11,584 11,561 

Compostare individuala în RURAL 8,151 8,113 8,197 
Cantitatea de de�euri biodegradabile colectat� separat 
în vederea compostarii în URBAN 12,485 12,232 12,360 

Cantitatea de de�euri din parcuri, gr�dini �i pie�e 
colectate separat în vederea compost�rii 3,615 5,072 5,194 

TOTAL cantitate de de�euri biodegradabile reduse de la 
depozitare 46,252 49,879 51,382 

Capacitati suplimentare pentru îndeplinirea �intelor Nu e 
cazul 

Nu e 
cazul 15,958 



CAPITOL 5     Analiza optiunilor 

 

Technical Assistance for the Pipeline of Projects Preparation PHARE 2005 / 017– 553.04.03/08.01 Rambøll/Ficthner/PM/Interdevelopment 

Master Plan Sistem Integrat de Gestionare a de�eurilor  Judetul Neamt 

22 
 

 

Compostare individual� în mediul rural 

Pentru calculul cantit��ilor de de�euri biodegradabile compostate individual în mediul rural s-
a luat în considerare ipoteza c� doar 50 % din popula�ie va participa la acest sistem iar din 
cantitatea total� de biodegradabil generat� doar 50% poate fi folosit� pentru compostare.  

 

Compostarea de�eurilor biodegradabile colectate separat de la popula�ie 

Dac� pentru anul 2010 �inta de reducere a cantit��ii de de�euri biodegradabile de la 
depozitare poate fi atins� doar prin comostarea individual� în mediul rural în anul 2013 pe 
lâng� aceast� m�sur� trebuie implementat �i sistemul de colectare separat� a de�eurilor 
biodegradabile în mediul urban. 

In Judetul Neamt exista o statie de compostare în municipiul Piatra Neamt avand o 
capacitate de 25.000 tone si a doua a statie cu o capacitate de circa 5.500 tone urmeaza a 
se realiza in anul 2010 in orasul Tg. Neamt. 

Sistemul propus pentru colectarea separata a deseurilor biodegradabile in mediu urban este 
urmatorul: 

� Colectarea separata a deseurilor biodegradabile pentru 86% din totalul populatiei care 
locuieste la case respectiv populatia urbana care locuieste la case in orasele Piatra 
Neamt , Tg. Neamt si Roman; 

� Colectarea separata a deseurilor biodegradabile pentru 54% din totalul populatiei care 
locuieste la blocuri respectiv populatia urbana care locuieste la blocuri in Piatra Neamt ( 
sistem implementat inca din anul 2007); 

� Colectarea separata a deseurilor din parcuri, gradini si piete in toate cele 5 orase 
respectiv Piatra Neamt, Roman, Tg. Neamt, Bicaz si Roznov. 

Intrucât capacitatea proiectat� a sta�iei de compostare (25.000 t) din Piatra Neam� este mai 
mare decat cantitatea de biodegradabil colectat� separat, prin proiect s-a propus ca toate 
cantitatile de biodegradabil colectate din ora�ele Roman, Bicaz �i Roznov s� fie tratate tot la 
Piatra Neam� ceea ce înseamn� ca inputul în statia de compostare sa fie de circa 17.000 
tone. 

În concluzie la nivelul Jude�ului vor func�iona dou� sta�ii de compostare cu urm�toarea arie 
de acoperie: 

� 1 statie de compostare la Piatra Neamt care sa deserveasca municipiile Piatra Neamt si 
Roman si orasele Bicaz si Roznov; 

� 1 statie de compostare la Tg. Neamt care sa deserveasca orasul Tg. Neamt. 

Dup� cum rezult� din tabelul 5.3-6, în anul 2016 pentru a îndeplini �intele de reducere a 
cantitatii de deseuri biodegradabile depozitate in plus fata de masurile prevazute pentru anul 
2013 este necesara realizarea unei statii de tratare mecano biologica cu o capacitate de 
circa 60.000 tone. 

Perioada de implementare a proiectului este 2009-2013 de unde rezulta ca statia de tratare 
mecano-biologica nu va fi finantata prin acest proiect. 

Pe viitor se recomand� s� se realizeze o revizuire a cantit��ilor de de�euri biodegradabile 
generate precum si a gradului de succes a sistemului de colectare separata a fractiei 
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organice in  mediul urban. Pe baza acestor rezultate  masurile prevazute pentru atingerea 
tintelor din anul 2016  trebuie reactualizate. 
 
Deseuri din constructii si demolari 
 
Pentru gestionarea deseurilor din constructii si demolari se propune achizitionarea unui 
concasor mobil care sa fie utilizat in  tot judetul mai putin municipiul Piatra Neamt. 
 
Statii de transfer 
 

În alternativa 1 pentru de�eurile municipale reziduale sunt prev�zute 3 sta�ii de transfer in 
Roman, Tg. Neamt si Bicaz-Ta�ca.  

Sta�ia de transfer de la Roman deserve�te un numar de circa 183.000 locuitori din municipul 
Roman �i localit��ile învecinate, capacitatea fiind de circa 45.000 tone/an – investie noua 

Sta�ia de transfer de la Tg. Neam� deserve�te un num�r de circa 97.000 locuitori din orasul 
Tg. Neam� �i localit��ile rurale învecinate respectiv zona 3, capacitatea fiind de circa 17.000 
t/an – investitie noua 

Sta�ia de transfer de la Bicaz este arondat� unui num�r de aproximtiv 51.000 locuitori din 
ora�ul Bicaz �i localit��ile rurale învecinate, respectiv zona 4, capacitatea fiind de circa 8.500 
tone/an – investitie noua. 

Depozitarea de�eurilor 

Cantitatea de de�euri municipale r�mas� în urma trat�rii �i valorific�rii deseurilor de 
ambalaje si a fractiei organice biodegradabile, conform capitolelor prezentate anterior se va 
depozita astfel: 

� În perioada 2012-2017 vor exista în paralel doua depozite conforme respectiv depozitul 
existent de la Piatra Neam� care deserveste doar municipiul si noul depozit de la Gârcina 
care pâna in 2017 va deservi tot judetul mai pu�in Piatra Neamt 

� Dup� 2017 va func�iona un singur depozit care va deservi întreg jude�ul Neam�. 

In continuarea este prezentat fluxul cantitatilor de deseuri municipale depozitate, exprimate 
in tone -  alternativa 1: 

 

Alternativa 1 2010 2013 2016 2017 2018 2025 2038 

Deseuri care merg direct 
la nou depozit confrom  13,932 13,980 13,909 13,887 45,244 43,647 42,715 
Statie de transfer Roman 
Zona 2 44,529 44,625 44,762 44,874 44,973 44,984 46,578 
Statie de transfer Tg. 
Neamt Zone 3 16,215 16,334 16,486 16,530 16,568 16,606 17,213 
Statie de transfer  Bicaz 
Zona 4 8492 8609 8658 8681 8701 8708 9028 
Cantitate bio redusa prin 
MBT     -18,234 -18,234 -18,234 -18,234 -18,234 
Namoluri rezultate de la 
statiile de tratare 
orasenesti 14740 17097 21,013 20,843 20,669 19,183 17,614 

Deseuri din constructii si 
demolari care nu por fi 25000 10000 10000 10000 10000 10,000 10,000 
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valorificate 

Deseuri industriale 
nepericuloase 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 
Depozit conform Piatra 
Neamt - Gircina 152,908 140645 126582 126582 157,922 154,895 154,914 

 

Inchiderea depozitelor neconforme din urban 

In afara investitiilor prezentate prin sistemul integrat de gestionare a deseurilor se va realiza 
si inchiderea depozitelor neconforme si inchiderea si ecologizarea spatiilor de depozitare din 
mediu rural. 

In urban, in perioada 2009-2012 se vor inchide cele trei depozite neconforme de la Roman, 
Tg. Neamt si Bicaz.  

Inchiderea spatiilor de depozitare din mediul rural 

Dup acum a fost prezentat in capitolul 2 si in anexa 2.8.2, prin investigatiile de tren efectuate 
in judet au fost identificate un numar de 124 de spatii de depozitare in mediul rural. Un numar 
de 64 de spatii de depozitare  din mediul rural, ocupand o suprafata de de 51 ha vor fi 
inchise si reabilitate in situ iar pentru  restul de 60 spatii, ocupand o suprafata de 23 ha 
deseurile depozitate in prezent vor fi tranportate la depozitele existente de la Roman si de la 
Tg. Neamt Alocarea acestora catre cele doua depozite se face in functie de distanta dintre 
spatiul de depozitare si depozit. 
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4. STRATEGIA JUDE�EAN� 
 
Definirea strategiei judetene respectiv a masurilor ce trebuie puse in aplicare pentru 
implementarea unui sistem eficient de gestionare a deseurilor care sa nu afecteze mediul 
inconjurator si sanatatea oamenilor reprezinta un aspect deosebit de important pentru 
determinarea investitiilor viitoare necesare a se realiza la nivelul judetului Neamt, pentru 
perioada de planificare 2008-2038. 

Pe baza obiectivelor definite pentru judet si a deficientelor identificate in actual sistem de 
gestionare a deseurilor s-au analizat optiunile tehnice pentru fiecare componenta din sistem 
astfel incat sa se asigure indeplinirea tintelor legislative. Astfel au fost alese cele mai bune 
tehnici pentru: 

- Colectarea deseurilor; 

- Transportul si transferul deseurilor la depozitul zonal; 

- Sortarea/reciclarea deseurilor;  

- Tratarea deseurilor biodegradabile; 

- Eliminarea deseurilor muncipale; 

- Inchiderea depozitelor neconforme din urban si spatiilor de depozitare din mediul 
rural. 

O descriere completa a optiunilor tehnice recomandate pentru fiecare componenta precum si 
alternativa tehnica aleasa pentru implementarea sistemului integrat de gestionare a 
deseurilor este prezentata in capitolul 5. 

In tabelul de mai jos sunt detaliate masurile si termenele aferente fiecarui obiectiv, 
prezentate diferentiat pentru mediul urban si mediul rural. 
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Tabel 4-1: Strategia detaliata privind sistemul integrat de gestionare a deseurilor in judetul Neamt 

Masuri specifice Termen Masuri speciNr. 
crt 

Componenta 

Mediul URBAN  Mediul RURAL

1 Colectarea si transportul deseurilor 
1.1 Colectarea si transportul 

deseurilor reziduale 
Extinderea ariei de acoperire a serviciului de 
salubrizare pentru colectarea  deseurilor 
reziduale de la 63% in anul 2007 la 100%  
ceea ce este echivalent cu o crestere de la 
137.758 locuitori la 209.400 locuitori 

2011 Extinderea ariei de acoperire a serviciului de 
salubrizare pentru colectarea  deseurilor 
reziduale de la 14% (49.181 locuitori) in anul 
2007 la: 
- 100 % sau 348.000 locuitori

1.2 Colectarea separata a 
deseurilor reciclabile 

Extinderea ariei de acoperie cu servicii de 
salubrizare pentru colectarea separata a 
deseurilor reciclabile pe tip de material de la 
32 % in 2007 la 100% ceea ce este 
echivalent cu o crestere de la 70.000 locuitori 
la 209.400 locuitori  

2011 Implementarea sistemului de colectare 
separata a deseurilor reciclabile pe tip de 
material de la 0 % in 2007 la 100% ceea ce 
este echivalent cu o crestere de la 0 locuitori 
la  209.400 locuitori

1.3 Colectarea separata a 
deseurilor 
biodegradabile 

Extinderea ariei de acoperire cu servicii de 
salubrizare pentru colectarea separata a 
deseurilor biodegradabile de la 32% in 2007 
la 65% respectiv pentru: 
- Populatia care locuieste in case 

individuale din localitatile Piatra Neamt, 
Roman si Tg. Neamt 

- Populatia care locuieste la blocuri din 
municipiul Piatra Neamt 

2013  Nu este cazul 

1.4 Colectarea separata a 
deseurilor voluminoase 

Stabilirea de puncte de colectare din usa in 
usa a deseurilor voluminoase de la populatie 
la fiecare 3 luni astfel incat sa se asigure 
colectarea intregii cantitati generate   

2009 Implementarea sistemului de colectare 
separata a deseurilor voluminoase de la 
populatie la fiecare 3 luni astfel incat sa se 
asigure colectarea intregii cantitati generate

1.5 Colectarea separata a 
deseurilor periculoase  

Implementarea unei scheme de colectare 
pentru deseurilor periculoase municipale  

2009 Implementarea unei scheme de colectare 
pentru deseurilor periculoase municipale

1.6 Colectarea separata a 
deseurilor din 

Organizarea colectarii separate a DEEE de 
catre agentii de salubrizare prin programari 

Perman
ent 

Organizarea colectarii separate din poarta in 
poarta a DEEE de catre agentii de 
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Masuri specifice Termen Masuri speciNr. 
crt 

Componenta 

Mediul URBAN  Mediul RURAL

echipamente electrice si 
electronice (DEEE) 

periodice 
Organizarea si optimizarea colectarii separate 
prin puncte de colectare a DEEE-urilor 

salubrizare prin programari periodice
Organizarea si optimizarea colectarii 
separate prin puncte de colectare a DEEE
urilor 

1.7 Colectarea separata a 
deseurilor din C & D 

Extinderea sistemului de colectare separata a 
deseurilor din C & D la nivelul tuturor 
localitatilor urbane din judet: Roman, Tg. 
Neamt, Bicaz si Roznov 

2009 Implementarea sistemului de colectare 
separata a deseurilor din C & D
localitatilor rurale. 

1.8 Transferul deseurilor Construirea a 3 statii de transfer pentru depozitarea temporara a deseurile reziduale in vederea 
transportarii la depozitul zonal: 
- 1 statie de tranfer la Tasca cu o capacitate de circa 8.500 t/an si un  numarul de locuitori deserviti 

de 51.000 (Zona 4)  
- 1 statie de transfer la Tg. Neamt cu o capacitate de circa 17.000 t/an si un numar de locuitori 

deserviti de 97.000 (zona 3) 
- 1 statie de transfer la Roman cu o capacitate de circa 45.000 t/an si un numar de locuitori deserviti 

de 183.000 (zona 2) 
Valorificarea / tratarea deseurilor biodegradabile astfel incat sa asigure reducerea de la depozitare a 
minim:  
- 15.735 tone deseuri biodegradabile 
- 47.017 tone deseuri biodegradabile 
- 67.340 tone deseuri biodegradabile 
Compostarea intregii cantitati din deseuri 
biodegradabile provenite din parcuri si gradini 
si a cantitatii de deseuri biodegradabile 
colectate separat de la populatie 

2013 Compostarea indiv
biodegradabile si valorificarea compostului 
rezultat in agricultura

2. Deseuri biodegradabile 

Construirea unei statii de tratare mecano biologica cu o capacitate de circa 60.000 tone
Asigurarea colectarii deseurilor de ambalaje provenite de la populatie si cele provenite din comert, 
industrie si institutii in vederea reciclarii a minim:  
- 11.438 tone deseuri de hartie si carton, 2.629 deseuri de plastic, 4.588 tone deseuri de sticla, 1.235 

deseuri de metal din cantitatea total generata de 53.699 tone 

3 Deseuri de ambalaje 

- 12.619 tone de deseuri de hartie si carton, 4.076 deseuri de plastic, 6.323 tone deseuri de sticla, 
1.362 deseuri de metal din cantitatea total generata de 59.203 tone 
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Masuri specifice Termen Masuri speciNr. 
crt 

Componenta 

Mediul URBAN  Mediul RURAL

  In plus fata de facilitatile existente pentru sortarea deseurilor colectate separat, construirea unei statii de 
sortare la Roman pentru deseurile reciclabile cu o capacitate de aproximativ 16.000 tone
Suplimentarea capacitatilor existente pentru tratarea intregii cantitatii de deseuri din constructii si 
demolari generate la nivelul intregului judet estimata la circa 120.000 tone/an

4 Deseuri din constructii si 
demolari 

Valorificarea potentialului util din material si valorificarea energetica a deseurilor din constructii si 
demolari 

5 Deseuri voluminoase Valorificarea potentialului util din material si valorificarea energetica a deseurilor voluminoase
6 Deseuri periculoase din 

deseuri municipale 
Tratarea deseurilor periculoase din deseurile menajere in vederea valorificarii sau elimin
de siguranta 

7 Namoluri provenite de la 
statiile de epurare 
orasenesti 

Pe baza strategiei regionale de gestionare a namolurilor ce urmeaza a fi elaborata pentru judetul 
Neamt, promovarea prioritara a valorificarii namolului rezultat. Pentru cantitatile de namol ce nu pot fi 
valorificate, asigurarea eliminarii acestora pe depozitul de deseuri municipale.
Construirea unui depozit la Piatra Neamt – Gircina care sa deserveasca intregul judet cu o durata de 
viata de 30 ani si o capacitate de circa 157.000 t/an sau 197.000 mc/an. Depozitul este prevazut cu 5 
celule din care prima ocupa o suprafata de 8 ha, cu o durata de viata de 5 ani si cu o capacitate de 
980.000 mc. 

8 Eliminarea deseurilor 

Sistarea depozitarii in depozitele necomforme 
tip „b” in în conformitate cu calendarul 
negociat:  
- Depozitul de la Bicaz avand suprafata de 

2.5 ha 
- Depozitul de la Roman avand o suprafata 

de 2.5 ha  
- Depozitul de la Tg. Neamt avand o 

suprafata de 10 ha 

 
 
 

2009 
 

2012 
 

2012 

Inchiderea �i ecologizarea ce
depozitare din mediul rural ce ocupa o 
suprafata de 74 ha si un volum de 675.000 
m.c. 
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5. PLAN DE INVESTITII PE TERMEN LUNG 
 
Investitia necesara a se realiza pentru implementarea si functionarea sistemului integrat de 
gestionare a deseurilor municipale in Judetul Neamt pentru perioada de planificare 2008-
2038 este de aproximativ 155.5 milioane euro din care 34.2 milioane este estimata a se  
realiza in perioada 2008-2013 dupa cum este prezentat in graficul de mai jos. In investitia 
totala sunt incluse cheltuielile pentru asistenta tehnica (AT) si cheltuielile neprevazute (CN). 

Grafic 5.1: Investitia toatala pentru intreaga perioada de planificare (euro) 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

2009-2013 2014-2018 2019-2038

Investitia fara AT si CN AT CN
 

Pentru fiecare componenta a sistemului de gestionare a deseurilor s-a determinat costul 
unitar exprimat in euro pe tona de deseu generat, iar rezultatele obtinute sunt prezentate in 
graficul urmator. Anul de baza pentru determinarea acestor costuri este 2009.  

Grafic 5.2: Costuri unitare exprimate in euro/tona 
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Valoarea costurilor unitare este cea mai ridicata pentru deserile periculoase ( valoarea nu 
este reprezentata grafic intrucat depaseste cu mult valoarea celorlalte componente fiind de 
circa 1,276 euro/tona) urmata apoi de colectarea si transportul deseurilor volumionase 
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respectiv circa 79.81 euro/tona. Acest lucru se explica prin faptul ca in medie cantitatea 
totala anuala generata de deseuri periculoase municipale si deseuri voluminoase este mult 
mai mica in comparatie cu celelalte fluxuri de deseuri. 

Grafic 5.3: Costuri de operare, intretinere si administrare 
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Dupa cum se poate observa din graficul de mai sus costurile de operare, intretinere si 
administrare cele mai ridicate sunt pentru depozitul regional, urmand apoi costurile pentru 
colectarea si transportul deseurilor reziduale. In cazul statiei de sortare, intrucat din vanzarea 
materialelor reciclabile rezulta venituri, costurile de operare, intretinere si operare sunt 
acoperite in intregime. 

5.1 Grafic de Implementare si Etapizare a Masurilor 
 
In tabelul urmator este prezentata investita totala penrtu judetul Neamt, detaliata pentru 
fiecare an din perioada de planificare de 30 ani si pentru fiecare componenta a sistemului de 
deseuri. In costurile totale sunt incluse de asemenea reinvestirile, calculate in functie de 
perioda de amortizare a fiecarei facilitati de deseuri,cheltuielile pentru asistenta tehnica si 
supervizare si cheltuielile neprevazute. In prima parte a investiei au fost scazute facilitate 
exsitente la nivelul judetului pentru gestionarea deseurilor, in urma analizei din capitolul 2 al 
master planului. 
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Tabelul 7.8-1: Plan de investitii pentru masurile propuise in alternativa 1, exprimate in x1000 Euro/an 

 X 1000 Euro 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2023 2024 2025 2026 2028 2029

Colectarea si transportul 
deseurilor reziduale 

2570       4400   3160   4400     4400 3160     4400
Colectarea  si 
transportul deseurilor 
reciclabile 4000       2880   1920   2880     2880 1920     2880
Colectarea separata si 
transportul deseurilor 
biodegradabile 1070       520   770   520     520 770     
Colectarea si transportul 
deseurilor voluminoase 820           820           820     
Colectarea deseurilor 
periculoase 510       50   360   50     50 360     

Centre de reciclare 
      1000       300     300       300 

Statii de transfer 
  1430       240   180   240     340 180     

Transfer la depozitul 
conform   930           930           930     

Statii de sortare 
  1690           470         2210 470     

Compostarea deseurilor 
biodegradabile               850         1180 850     

Compostare individuala 
2,093                               

Statii TMB 
          6220         740           

Depozit conform 
  7640       4900   800   4900     5200 800     

Inchiderea depozitelor 
existente 

1,607   3,125                           

Asistenta tehnica 
3,100       1,350       3,240               

Cheltuieli Neprevazute  
  2,650     1,460       3,680               

Investitie anuala 15,769 14,340 3,125 1,000 10,660 11,360 7,030 3,530 14,770 5,140 1,040 7,850 15,960 3,230 300 7,850

TOTAL INVESTITIE 
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6. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA 
  

Planul de invesi�ii are trei faze: prima faz� pentru perioada 2009 – 2013,  a doua faz� în 
perioada 2014 – 2018 �i a treia faz� în perioada 2019 – 2038. 

Toate calculele au fost efectuate in mii euro în pre�uri constante ale anului 2008 �i f�r� TVA. 

Tabel 6.1 Planul de investi�ii noi în jude�ul Neam� (alternativa 1) - valori f�r� TVA 

  Investi�iiaPerioada 

20
09

-
20

13
 

20
14

-
20

18
 

20
19

-
20

38
 

1 Colectare de�euri menajere si Transport 2.570 7.560 23.920 
2 Colectare separat� si Transport 4.000 4.800 15.360 
3 Colectare separata de�euri biodegradabile si Transport 1.070 1.290 3.620 
4 Colectare de�euri voluminoase si Transport 820 820 1.640 
5 Colectare de�euri periculoase (menajere) si Transport 510 410 920 
6 Punct de colectare prin aport voluntar 1.000 300 1.200 
7 Sta�ii de Transfer 1.446 420 1.420 
8 Transferul de�eurilor municipal la depozit 930 930 1.860 
9 Sta�ii de Sortare 1.680 470 3.150 

10 Compost de�euri biodegradabile  850 2.880 
11 Compostare individuala în zone rurale 2.093 0 0 
12 Instala�ie de Tratare Mecano Biologica (în 2016)  6.220 5.260 
13 Depozit conform nou pentru de�euri municipale 7.605 5.700 21.500 
14 Închiderea depozitelor neconforme 4.740 0 0 

 Sub- total Sistem gestiune de�euri municipale 28.464 29.770 82.730 
15 Asisten�� tehnic�    

 Campania de informare 560   
 Proiectare tehnic�, supervizare �i consultan�� 2.540   
 Sub-total Asistan�a tehnic� 3.100 1.350 3.240 

16 Diverse �i neprev�zute 2.650 1.460 3.680 
 Total Investi�ii în domeniul Gestiunii De�eurilor 34.214 32.580 89.650 
 TOTAL NECESAR DE INVESTI�II 156.444 

 

Necesarul de investi�ii �i e�alonarea acestora în perioada 2009 – 2013 este prezentata în 
Tabelul 6.2. Toate sumele sunt în mii euro �i f�r� TVA. 

Tabel 6.2: E�alonarea investi�iei ini�iale (2009 – 2013) 

Structura investitiei initiale 

TOTAL, 
din 

care: 
mii euro % 

2009 
mii 

euro 

2010 
mii 

euro 
2011 

mii euro 

2012 
mii 

euro 

2013 
mii 

euro 
De�euri menajere reziduale - 
Colectare �i transport 2.570 7,51% 2.570         
De�euri reciclabile colectate separat 
- Colectare �i transport 4.000 11,69% 4.000         
De�euri biodegradabile - Colectare 
�i transport 1.070 3,13% 1.070         
De�euri voluminoase - Colectare �i 
transport 820 2,40% 820         
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Colectare de�euri periculoase din 
gospod�rii – Colectare si transport 510 1,49% 510         
Subtotal colectare si transport 8.970 26,22% 8.970         
Puncte de colectare prin aport 
voluntar 1.000 2,92%         1.000 

Sta�ii de transfer 1.446 4,23%   1.446       

Tranferul de�eurilor la depozit 930 2,72%   930       

Sta�ii de sortare 1.680 4,91%   1.680       

Sta�ii de compostare               

Unit��i de compostare în zone rurale 2.093 6,12% 2.093         
Statie de tratare mecano-biologica 
(MBT)               

Depozit pentru de�euri municipale  7.605 22,23%   7.605       
Inchiderea depozitelor ne-conforme 
existente 4.740 13,85% 1.615     3.125   
Asistenta tehnica - campania de 
promovare, proiectare si supervizare 3.100 9,06% 3.100         

Diverse si neprevazute 2.650 7,75%   2.650       

Total 34.214 100,00% 15.778 14.311 0  3.125 1.000 

Esalonare pe ani 100,00%  46,11% 41,83%  0,00% 9,13% 2,92% 
 

Astfel investitia totala necesara a se aloca pentru perioda 2009-2013  este de 34,213 
milioane euro din care 29,33 miloane euro investitii propuse pentru finantare in cadrul 
POS Mediu si 4,8 milioane euro investitii care vor fi finantate de catre agentii de salubrizare 
sau de catre autoritatile administratiei publice locale, considerate neeligibile a fi finantate prin 
POS Mediu. 

Total Investitie (euro) pentru perioada 2009-2013, 
 din care: 

34,213,640  

- Prin programul POS Mediu (euro) 29,333,640 
- Din surse propri sau alte surse de finantare (euro)  4,880,000 

 

Totalul costurilor de investi�ie pân� în 2013 este de 34,214 milioane euro, ceea ce 
corespunde unei investi�ii de 60,87 euro per capita, la o popula�ie estimat� de 562,2 mii 
locuitori. Prin ad�ugarea TVA, investi�ia ini�ial� se ridic� la 40,715 milioane euro. 

Dup� efectuarea calculelor rezult� valorile prezentate în tabelul 8.5-4 
 
Tabel 6.3: Total valori actualizate 

Total valori actualizate 
mii euro % 

Total NPV investitie (mii euro) 90.936 54,13% 

NPV O&I (mii euro) 77.071 45,87% 

Total NPV Investitie + O&I (mii euro) 168.007 100,00% 
 



CAPITOL 9   Analiza suportabilitatii 
 

 

Technical Assistance for the Pipeline of Projects Preparation PHARE 2005 / 017– 553.04.03/08.01 Rambøll/Ficthner/PM/Interdevelopment 

Master Plan Sistem Integrat de Gestionare a de�eurilor  Judetul Neamt 

34 
 

7. ANALIZA SUPORTABILITATII 

7.1 Determinarea necesarului de finantare (Funding Gap) 
 
Pe baza acestei metodologii si a datelor privind investitia din judetul Neamt, a fost calculata 
urmatoarea structura de finantare a proiectului (Tabelul de mai jos): 

Total Investitie    29.333,00 €, din care: 

• Contributie din venituri 882,60 € (3% din investitie) 

• EU Grant   21.320,12 € (72.7% din investitie) 

• Contributia nationala  5.330,03 € (18.2% din investitie 

• Contributie POS  26.650,16 € (90.9% din investitie) 

• Contrib. Locala  1.800,24 € (6,14% din investitie) 

Tabelul 7.1. Estimarea contributiei POS Mediu la finantarea investitiei din judetul neamt 

Mod de calcul Elemente de calcul  Valori   
EC Costuri Eligibile 26.119,50 

€ 
  

DIC Investitia actualizata 27.002,10 
€ 

  

DNR Venituri Nete Actualizate 882,60 €   
EE=DIC-DNR Cheltuieli eligibile 26.119,50 

€ 
  

R=EE/DIC Rata de co-finantare 96,73%   
DA=EC*R Diferenta de finantat 26.650,16 

€ 
  

CRpa Rata maxima de 
cofinantare 

0,8 % din grant % din 
investitie 

CV Contributie din venituri 882,60 €   3,0% 
EU grant EU Grant = DA*Crpa 21.320,12 

€ 
80% 72,7% 

Contributia 
nationala 

 5.330,03 € 20% 18,2% 

Contributie POS  26.650,16 
€ 

100%   

Contrib. Locala  1.800,24 €   6,14% 
Total Investitie  29.333,00 

€ 
  100% 
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7.2 Capacitatea de plat� a popula�iei în jude�ul Neam� 
 
Evaluarea capacit��ii globale de plat� este realizat� în func�ie de venitul mediu pe 
gospod�rie din cadrul jude�ului Neam� în dou� variante de calcul: 1% din venitul 
mediu/gospod�rie �i 1,5% din veniturile primei decile. 

Obiectivul specific al acestei sec�iuni a MP este de a verifica dac� o gospod�rie din jude�ul 
Neam� are capacitatea de a acopri cel pu�in costurile de operare �i între�inere (O&I) ale 
sistemului (din care s-au sc�zut veniturile din recicl�ri). Dac� o gopod�rie nu î�i poate 
permite s� pl�teasc� un tarif care s� acopere cel pu�in aceste costuri, atunci proiectul nu 
este durabil f�r� interven�ia autorit��ii administra�iei publice locale, sub forma unor subven�ii 
de la bugetele local. 

In urma calculelor au rezultat urmatoarele: 

− In cazul limitei de 1% din venitul mediu, nu este depasita capacitatea de plata a 
familiilor din Judetul Neamt, pe durata 2010-2038, deci prin prisma acestui indicator 
investitia propusa este suportabila pentru populatia judetului. Factura lunara minima 
pe gospodarie, necesara pentru a asigura durabilitatea sistemului, va fi in 2009 ( 
primul an in care sistemul va incepe sa functioneze) de 4,91 euro/familie/luna, cu o 
crestere de circa 3% in fiecare an, ajungand in ultimul an de analiza la 10.52 
euro/familie/luna. 

− In cazul limitei de 1.5% din prima decila de venituri se observa o perioada tranzitorie ( 
2009-2012) in care limita este depasita. Aceasta se explica prin nivelul foarte redus 
de venituri ale acestor familii. De aceea, pentru a preveni incapacitatea acestor familii 
de a plati pentru serviciul de salubrizare, autoritatile administratiei publice locale vor 
trebui sa gandeasca un sistem de subventii sau de asistenta sociala pentru familiile 
cele mai sarace ( decila 1 de venituri). Trebuie tinut cont si de faptul ca familiile cu 
venituri reduse produc si mai putine deseuri si, in contextul trecerii la un sistem de 
tarifare bazat pe greutatea/volumul deseurilor generate, si aceste familii vor putea 
plati noua factura pentru gestionarea deseurilor.  

− Factura noua va creste fata de cea platita anterior, in medie, cu 1.92 
euro/familie/luna, in anul 2009 si cu 4.4 euro/luna in anul 2036 

− Astfel, tinand seama de aceste considerente se poate trage concluzia ca investitia 
propusa poate fi suportata de populatie 

În acest fel a fost trasat� Figura 7.2 . 
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Figura 7.2. Evolutia capacitatii de plata, factura pentru noul sistem 

1,00

10,00

100,00

1000,00
euro/familie/luna

����������	
�
�����������������
���	������� � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� �

� � � 
�! �
����	� 
����	
�
��"� ��������� � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �� �

� �� � � 
���
	�� ��
�����	
�
��"� ��������� � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �� �

# ! ����
����������	� 
����	
�
��"� ��$ ���
���	��% 
������ � � � �������� � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

 
 



CAPITOL 9   Analiza suportabilitatii 
 

 

Technical Assistance for the Pipeline of Projects Preparation PHARE 2005 / 017– 553.04.03/08.01 Rambøll/Ficthner/PM/Interdevelopment 

Master Plan Sistem Integrat de Gestionare a de�eurilor  Judetul Neamt 

37 
 

8. PROGRAMUL DE INVESTIRE PRIORITARA IN 
INFRASTRUCTURA 

 

Pe baza analizei prezentate mai sus, in urmatorul tabel sunt prezentate investitiile totale 
necesare a se realiza pentru implementarea sistemului integrat de gestionare a deseurilor in 
judetul Neamt.  

Tabel 8.1: Lista investitiilor prioritare 

  
Investitii 
totale  

Investii 
propuse 
pentru 

finantare din 
POS Mediu 

Investii 
realizate din 
alte surse 

An de 
realizar

e 

Costuri de investitie Costuri investitie € 
Colectare si transport deseuri reziduale   
Pubele 2.260.000 2.260.000     
Masini 310.000   310.000   
Subtotal 2.570.000 2.260.000 310.000 2009 
Colectare si transport deseuri reciclabile   
Pubele/containere 2.400.000 2.400.000     
Masini 1.600.000 0 1.600.000   
Subtotal 4.000.000 2.400.000 1.600.000 2009 
Colectare si transport deseuri bio   
Pubele 430.000 430.000     
Masini 640.000 0 640.000   
Subtotal 1.070.000 430.000 640.000 2009 
Colectare si transport deseuri 
voluminoase   
Masini 820.000 0 820.000   
Subtotal 820.000 0 820.000 2009 
Colectare si transport deseuri 
periculoase   
Masini 360.000 0 360.000   
Depozitare temporara 100.000 0 100.000   
Containere 50.000 0 50.000   
Subtotal 510.000 0 510.000 2009 
Centre de reciclare   
Subtotal 1.000.000   1.000.000 2013 
Statii de transfer   
Roman  858.500 858.500   2010 
Tg. Neamt 363.000 363.000   2010 
Bicaz - Tasca 224.500 224.500   2010 
Subtotal 1.446.000 1.446.000     
Transport de la ST la depozit   
Subtotal 930.000 930.000   2010 
Statii de sortare   
Roman  1.680.000 1.680.000   2010 
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Subtotal 1.680.000 1.680.000     
Instalatie compostare   
Piatra Neamt si Tg. Neamt - existente 0       
Subtotal 0       
Compostare individuala    
Unitati compostare 2.092.640 2.092.640   2009 
Subtotal 2.092.640 2.092.640     
Depozitare   
Depozit conform PN Garcina 7.605.000 7.605.000   2010 
Subtotal 7.605.000 7.605.000     
Inchidere si remediere amplasamente   
Bicaz (depozit neconform) 625.000 625.000   2009 
Tg. Neamt (depozit neconform) 625.000 625.000   2012 
Roman (depozit neconform) 2.500.000 2.500.000   2012 
Inchidere spatii depozitare rural 990.000 990.000   2009 
Subtotal 4.740.000 4.740.000     
TOTAL DESEURI MUNICIPALE 28.463.640 23.583.640 4.880.000   
Asistenta Tehnica 3.100.000 3.100.000   2009 
Cheltuieli neprevazute 2.650.000 2.650.000   2009 
TOTAL GENERAL 34.213.640 29.333.640 4.880.000   
 
Astfel investitia totala necesara a se aloca pentru perioda 2009-2013  este de 34,213 milioane 
euro din care 29,33 miloane euro investitii propuse pentru finantare din POS Mediu si 4,8 
milioane euro investitii care vor fi finantate din alte surse (agentii de salubrizare sau autoritatile 
administratiei publice locale). 

Total Investitie (euro) pentru perioada 2009-2013, 
 din care: 

34,213,640  

- Prin programul POS Mediu (euro) 29,333,640 
- Alte surse de finantare (euro)  4,880,000 
 
 

 
 

 
 


