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Gestionarea deşeurilor, cunoscută şi ca 
managementul deşeurilor, se referă la colectarea, 
transportul, tratarea, reciclarea şi depozitarea
deşeurilor. De obicei, termenul se referă la materialele
rezultate din activităţi umane şi la reducerea efectului
lor asupra sănătăţii oamenilor, a mediului sau
aspectului unui habitat. Gestionarea deşeurilor are ca 
scop şi economisirea unor resurse naturale prin
reutilizarea părţilor recuperabile. Deşeurile gestionate
pot fi atât solide, cât şi lichide sau gazoase, precum şi
cu diverse proprietăţi (de exemplu periculoase), 
necesitând metode de tratare specifice fiecărui tip de 
deşeu. 



� Depozitarea deşeurilor solide urbane este în continuare principala 
opţiune de colectare si eliminare a acestora. La nivelul judeţului 
Iaşi este autorizat un singur depozit conform pentru eliminarea 
deşeurilor municipale – depozitul conform ŢUŢORA Iaşi (care 
deţine autorizaţie integrată de mediu).

�  lucrările de construcţii aferente închiderii depozitelor neconforme 
Tomeşti, Tg. Frumos, Paşcani si Harlau, precum şi amenajarea 
subcompartimentului 3 din cadrul depozitului conform Tutora au 
fost finalizate de către Consiliul Judetean Iasi. În cursul anului 
2016 au fost finalizate şi lucrările specifice de construcţie a statiei 
de tratare mecano biologica a deseurilor Tutora, staţia de 
compost Tutora, precum şi staţiile de sortare şi transfer a 
deşeurilor Ruginoasa şi Bălţaţi.
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� Uniunea Europeană are ca obiectiv până în anul 2020 
transformarea deșeurilor în resurse, dar pentru îndeplinirea 
acestui obiectiv pe parcursul acestui proces este obligatoriu 
asigurarea unei  colectări a deșeurilor pe fracții separate, de un 
proces de reciclare de înaltă calitate și de a lua toate măsurile 
posibile astfel incat, cantitatea depusă pe depozite să fie cât mai 
mică.

� Pentru alinierea la legislația Europeană și pentru îndeplinirea 
obiectivelor asumate de România în ceea ce privește 
managementul deșeurilor, Consiliul Județean Iași împreună cu 
Asociația de Dezvoltare pentru Salubritate Iași au demarat 
implementarea Proiectului ”Sistem de Management Integrat al 
Deșeurilor municipale în județul Iași”.
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� Asociația de Dezvoltare pentru Salubritate Iași  are 99 de membri, toate 
autoritățile locale (comunele, orașele și municipiile), inclusiv Județul Iași 
– Consiliul Județean Iași. Asociația s-a constituit în scopul înființării, 
organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionarii în comun 
a serviciului de salubrizare pe raza de competenta a unităților 
administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor 
proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional în județul Iași.

� Proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor municipale, în 
județul Iași” (SMID) a fost cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare 
Regională prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013 și 
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Valoarea totală a 
proiectului este de 69,3 mil Euro.
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�  Sistemul de colectare selectivă a deşeurilor adoptat în cadrul 
SMID este de pre-colectare a deşeurilor menajere nepericuloase 
de la populaţie, separat, pe patru fracții – deşeuri reziduale, hârtie 
şi carton, metal /plastic şi sticlă, în containere de culori şi 
capacităţi diferite în funcţie de tipul deşeului şi de zona de 
colectare (rural, urban).

� Pentru îndeplinirea obiectivelor de pe acest proiect s-au 
achiziționat 125.220 pubele de 120 l; 9.795 containere de 1,1 mc; 
31.917 compostoare; 40 containere 32 mc; 9 camioane transport 
de 24 și 37 tone etc. Pentru a eficientiza transportul deşeurilor, s-
au realizat 2 noi staţii de transfer la Bălţaţi şi Ruginoasa. După 
compactare, deșeurile sunt transportate  la Centrul de 
Management Integrat al Deşeurilor Ţuţora.
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Centrul de management integrat al 
deșeurilor de la Țuțora
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Containere și europubele pentru colectarea separată de deșeurilor de la populație.
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� Stația de transfer de la Ruginoasa are o capacitate de 
44.000 tone/an și deservește 176.000 locuitori.

� Stația de transfer de la Bălțați are o capacitate de 
17.000 tone/an și deservește 70.000 locuitori.

� Deşeurile reciclabile colectate de la populaţie sunt 
sortate în staţiile de sortare de la Ruginoasa, Țuțora, 
Şipote și Hârlău. 

� Stația de sortare de la Ruginoasa are o capacitate de 
10.000 tone/an.

� Stația de sortare de la Țuțora are o capacitate de 
51.000 tone/an, cu două linii de sortare: una de 29.000 
tone/an și una de 22.000 tone/an.
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Statia de transfer Baltati

Statie de sortare Ruginoasa
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� Etapa de dinaintea depozitării finale o constitue tratarea deșeurilor 
biodegradabile. Acest lucru  se face în Staţia de Tratare Mecano - Biologică 
pentru deşeurile reziduale şi în Staţia de Compostare pentru deşeurile organice. 
Ambele instalaţii sunt realizate la Ţuţora, în cadrul Centrului de Management 
Integrat al Deşeurilor. 

� Centrul de Management Integrat al Deşeurilor (CMID) de la Ţuţora, care include 2 
staţii de sortare, o staţie de compostare, o staţie de tratare mecano-biologică şi un 
depozit conform de deşeuri este cea mai complexă componentă a proiectului. 
CMID are capacitatea de a prelucra 50.000 tone de deşeuri reciclabile şi 140.000 
tone de deşeuri menajere anual. Tehnologia existentă este de ultimă oră, stația de 
tratare mecano-biologică fiind una dintre cele mai mari instalații de acest tip din 
țară, asigurând reducerea drastică a volumului și greutății deșeurilor reziduale ce 
urmează a fi depozitate. Etapa de tratare biologică are cea mai avansată 
tehnologie, fiind 100% automatizată. 

� Eliminarea finală a deșeurilor se realizează în depozitul ecologic de deșeuri  
Ţuţora. 

� Prin Proiectul SMID s-a realizat un nou compartiment de depozitare, care va intra 
în funcţiune după epuizarea celulei aflată în uz în prezent. 
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� Tot în cadrul Proiectului SMID au fost prevăzute și închiderile depozitelor 
de deșeuri urbane neconforme existente. Până în anul 2009, deşeurile 
colectate de pe raza judeţului erau depozitate în totalitate în 4 depozite 
neconforme aflate la Tomeşti , Paşcani – Valea Seacă, Tg. Frumos-
Adancata si Harlau

Inchidere depozit neconform Tomesti
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� La momentul actual este in derulare faza de evaluare 
a  ”Contractului de delegare a gestiunii activității de 
colectare și transport al deșeurilor municipale în 
județul Iași”, iar in ceea ce priveste ”Contractul  de 
delegare a activității de operare a stațiilor de transfer 
și a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale în 
județul Iași”, dosarul se afla pe rolul Curtii de Apel Iasi.

� Conform proiectului SMID, Autoritatile Locale au 
stabilit ca la nivelul județului Iași plata serviciului de 
salubritate să se realizeze prin intermediul taxei, 
colectate de către autoritățile locale din județ.
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� Incepând cu luna august 2017 comisarii GNM – CJ Iasi au 
desfăşurat acţiuni săptămânale/lunare de verificare şi control la  
nivelul depozitelor de deseuri menajere, cât şi la depozitele de 
deseuri industriale din judetul Iasi, acţiunile fiind realizate în baza 
Ordinului nr. 1063/28.07.2017 emis de Ministerul Mediului. 

� Aspectele sociale specifice judeţului Iaşi şi lipsa resurselor 
financiare la nivelul administraţiilor publice locale, reprezentanţii 
acestora, cât şi ai operatorilor de salubritate au semnalat 
dificultăţile generate de costurile mari de transport (de cca. 100 
km) din zonele Paşcani, Hârlău până la depozitul conform Ţuţora, 
cât şi necesitatea implementarii principiului proximitatii pentru o 
gestionare şi eliminare eficienta a deseurilor. Totodata au fost 
semnalate aspecte care vizeaza lipsa dotarilor necesare 
optimizarii transportului de deseuri către depozitul Tutora, al cărui 
amplasament se situează la limita de est a judeţului Iaşi. 
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 Ca urmare a derulării cu întârziere a proiectului 
„Sistem de Management Intergat al Deșeurilor in 
Judetul Iași” şi a lipsei unui sistem eficient si adecvat 
de precolectare selectivă, colectare şi transport al 
deşeurilor, precum şi nivelul insuficient de informare si 
educare a populaţiei şi ignorarea legislaţiei, se 
inregistreaza unele deficienţe privind gestionarea 
corespunzătoare a deşeurilor (abandonări sau 
depozitări a acestora în locuri nepermise, insuficienta 
implicare în colectarea selectivă şi valorificarea 
deşeurilor refolosibile) fiind aplicate sancţiuni 
contravenţionale atât unităţilor administraţiei publice 
locale, cât şi persoanelor fizice şi juridice 
responsabile. 
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În perioada ianuarie 2018-august 2018 
comisarii GNM-SCJ Iasi au realizat 149 
de controale privitoare la modul de 
gestionare a deșeurilor, atât la agenți 
economici, UAT-uri, cât și la depozitele
de deșeuri închise și în operare și au fost
aplicate 17 sancțiuni în valoare totală de 
78.000 lei.



Vă mulțumesc!


