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Informare  
cu privire la proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor  

Solide în Județul Vaslui 
 
Obiectivul general al proiectului  

„Sistemul integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui” a constat în 
dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a deșeurilor cu reducerea impactului asupra 
mediului în județul Vaslui, prin îmbunătățirea serviciului de gestionare a deșeurilor şi 
reducerea numărului de depozite neconforme existente, în conformitate cu practicile şi 
politicile Uniunii Europene. 
 
Obiective specifice: 

- conformarea cu cerințele Directivei de depozitare a deșeurilor cu privire la deșeurile 
biodegradabile; 

- protejarea sănătății populației şi a mediului prin îmbunătățirea serviciului de gestionare 
a deșeurilor prin implementarea de măsuri de închidere şi reabilitare a 3 depozite 
urbane neconforme; 

- promovarea colectării selective a deșeurilor reciclabile şi biodegradabile în conformitate 
cu cerințele naționale şi ale UE; 

- introducerea unor sisteme de tratare a deșeurilor, în acord cu cerințele legislației 
naționale şi europene şi reducerea cantității de deșeuri depozitate; 

- întărirea capacității tehnice şi manageriale a autorităților din județul Vaslui în ceea ce 
privește implementarea şi operarea unui proiect de management integrat al deșeurilor 
cu finanțare externă; 

- sprijinirea autorităților locale în realizarea unei strategii eficiente în domeniul tarifelor, 
facturării şi colectării acestora; 

- creșterea gradului de informare a populației cu privire la beneficiile rezultate din 
proiect. 

 
Astfel, Unitatea-Administrativ-Teritorială Județul Vaslui a semnat Contractul de Finanțare 

nr. 96/28.07.2017 aferent proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în 
judeţul Vaslui” cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor 
Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional 
Infrastructură Mare 2014-2020.  

Valoarea totală a Proiectului a fost de 84.763.627 lei fără TVA. 
 

În cadrul Proiectului au fost realizate următoarele investiții: 
 

- a fost construit un depozit ecologic de deșeuri la Roșiești cu o capacitate de 3,76 Mtone, 
prevăzut cu o stație de sortare şi o stație de tratare a levigatului, amplasate în incinta 
depozitului; 

- au fost construite 4 stații de transfer deșeuri la Vaslui (48.087 t/an), Bârlad (40.149 
t/an), Huși (20.331 t/an) şi Negrești (9.573 t/an);  

- pentru colectarea selectivă a deșeurilor au fost construite 4150 unități de platformă în 
toate localitățile județului Vaslui și dotate cu eurocontainere pentru colectarea 
selectivă pe patru fracții; 

- pentru compostarea deșeurilor biodegradabile au fost achiziționate 24.800 unități de 
compostare individuală, distribuite la populația din zona de case a județului şi 4 
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tocătoare distribuite la operatorii ce întrețin parcurile și spațiile verzi ale municipiilor și 
orașului Negrești;  

- au fost închise definitiv depozitele urbane neconforme de la Bârlad, Huși şi Negrești; 
- au fost achiziționate vehicule pentru colectarea şi transportul deșeurilor (6 

autocamioane cu remorci și 18 vehicule pentru colectarea selectivă a deșeurilor pentru 
deșeurile menajere, hârtie/carton, plastic/metal și sticlă). 

Situația actuală a gestionării deșeurilor 
Teritoriul județului Vaslui este împărțit în 5 zone de colectare, respectiv: Negrești, 

Vaslui, Bârlad, Huși, Roșiești. Patru dintre aceste zone au propria stație de transfer (ST) și 
toate deșeurile provenite din zona respectivă sunt aduse de camioanele de colectare la stația 
de transfer respectivă, de unde sunt transportate la depozit. Pentru zona Roșiești camioanele 
de colectare duc deșeurile direct la depozit.  

În prezent, gradul de acoperire pentru serviciile de salubrizare este de 100% la nivel de 
județ, datorită sistemului creat prin proiect. 

Activitatea de colectare și transport se realizează în baza următoarelor contracte de 
delegare, încheiate de către operatorii de salubrizare cu Asociația pentru Dezvoltare 
Intercomunitară a județului Vaslui (ADIV), astfel: 
- pentru Lot 1 Negrești – contract nr. 225/02.07.2018, încheiat între ADIV și S.C. 
Domighian’s Park S.R.L., pe o durată de 5 ani, respectiv 33.130 locuitori; 
- pentru Lot 2 Vaslui – contract nr. 260/09.06.2016, încheiat între ADIV și S.C. Financiar 
Urban S.R.L., pe o durată de 8 ani, respectiv 166.409 locuitori; 
- pentru Lot 3 Huși – contract nr. 397/30.10.2018, încheiat între ADIV și S.C. Urbana S.A., 
pe o durată de 5 ani, respectiv 70.360 locuitori; 
- pentru Lot 4 Bârlad – contract nr. 366/27.11.2017, încheiat între ADIV și S.C. Urbana 
S.A., pe o durată de 8 ani, respectiv 138.940 locuitori; 
- pentru Lot 5 Roșiești – contract nr. 222/09.06.2020, încheiat între ADIV și S.C. Financiar 
Urban S.R.L., pe o durată de 8 ani, respectiv 131.968 locuitori. 

Stațiile de transfer și depozitul ecologic sunt operate în baza contractului de delegare 
nr. 16452/19.12.2017 încheiat între UAT Județul Vaslui și S.C. ROMPREST ENERGY S.R.L., 
vizând delegarea prin concesionare a gestiunii serviciului public de management și operare a 
centrului de management integrat al deșeurilor (CMID) din Județul Vaslui, a stațiilor de 
transfer și platformelor publice de colectare de la Negrești, Vaslui, Huși și Bârlad, a flotei de 
vehicule de transport deșeuri între stațiile de transfer și CMID. Durata contractului este de 25 
de ani.  

Depozitul ecologic (CMID) de la Roșiești are o capacitate totală de 3.760.000 m3, din 
care 1.380.000 m3 sunt alocați primei celule. A doua celulă va fi construită de către operatorul 
depozitului, în baza contractului de delegare.  

 
Sistemul de management al deșeurilor din județul Vaslui a intrat în funcțiune în luna 

iulie 2018.  
 

Deficiențe ale sistemului la nivelul județului Vaslui 
 
Pe parcursul celor patru ani de funcționare au fost identificate o serie de deficiențe ale 

infrastructurii de gestionare a deșeurilor în județul Vaslui, constând în: 
- lipsa tratării deșeurilor reziduale; 
- lipsa tratării biodeșeurilor colectate separat și a deșeurilor verzi; 
- dificultăți de colectare separată a deșeurilor; 
- grad scăzut de informare și conștientizare a populației, în vederea colectării selective 

a deșeurilor și a creșterii ratei de capturare a deșeurilor reciclabile din deșeurile menajere. 
Aceste deficiențe ale sistemului au fost constatate și de către autoritățile locale 

membre ADIV, operatorii de salubrizare, precum și instituțiile cu atribuții în domeniul 
protecției mediului. 
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Acțiuni întreprinse în vederea remedierii deficiențelor identificate pentru SIMDS Vaslui 
 
În baza celor constatate, corelat cu modificările legislației în vigoare, pentru adaptarea 

sistemului la condițiile actuale ale județului și conformarea cu obiectivele stabilite prin Planul 
Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD), Județul Vaslui a întocmit și aprobat Planul 
Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru Județul Vaslui, prin care au fost actualizate 
informațiile referitoare la: 

- generarea deșeurilor, structura și compoziția acestora; 
- necesarul de investiții suplimentare față de cele existente: o instalație pentru tratarea 

deșeurilor reziduale  (TMB – tratare mecano-biologică cu digestie anaerobă), o instalație de 
tratare a biodeșeurilor colectate separat și a deșeurilor verzi (stație de compostare), 
suplimentarea dotărilor existente (cu recipiente de colectare a deșeurilor reziduale, 
biodegradabile și   reciclabile) și creșterea frecvenței de campanii de informare și 
conștientizare a populației în vederea colectării selective a deșeurilor și creșterea ratei de 
capturare a deșeurilor reciclabile din deșeurile menajere. 

În vederea atingerii obiectivului privind reducerea la depozitare a deșeurilor 
biodegradabile municipale, conform obligațiilor asumate prin Tratatul de aderare în vederea 
implementării Directivei 99/31/EC privind depozitarea deșeurilor, Județul Vaslui - prin 
Consiliul județean Vaslui - a identificat sursa unei finanțări nerambursabile și a pregătit 
documentația proiectului: „Sprijin în pregătirea aplicației de finanțare, precum și a 
documentațiilor de atribuire pentru proiectul Extindere a sistemului integrat de management 
al deșeurilor solide în județul Vaslui”. 

Ministerul Fondurilor Europene a aprobat Ghidul solicitantului – Condiții specifice de 
accesare a fondurilor pentru apelurile de proiecte noi pentru dezvoltarea infrastructurii de 
management integrat al deșeurilor pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-
2020.  

În Ghidul solicitantului se prevede că: 
- solicitanții eligibili în cadrul OS 3.1. sunt Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară 

prin Consiliile Județene; 
- sunt dovezi privind asigurarea cofinanțării proiectului - HCJ/HCL-uri privind 

aprobarea cofinanțării proiectului din partea Autorităților Locale. 
 

Având în vedere conținutul Ghidului solicitantului, precum și necesitatea depunerii 
aplicației de finanțare de către Consiliul Județean Vaslui în cadrul Programului Operațional 
Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în 
condiții de management eficient al resurselor Prioritatea de investiție 3.1. Reducerea 
numărului depozitelor neconforme şi creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a 
deșeurilor în România, apel de proiecte POIM/870/3/1/Reducerea numărului depozitelor 
neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România, 
activități orientative cuprinse la litera E., a fost necesară aprobarea proiectului „Sprijin în 
pregătirea aplicației de finanțare precum și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul 
Extindere a sistemului integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui” și a 
cheltuielilor legate de proiect.  

Obiectivul proiectului constă în elaborarea documentațiilor tehnico – economice 
necesare pentru extinderea și dezvoltarea sistemului integrat de management al deșeurilor 
solide în județul Vaslui, în vederea atingerii țintelor asumate de România prin Tratatul de 
Aderare la Uniunea Europeană prin achiziționarea serviciilor de consultanță în vederea 
sprijinirii activității Autorității Contractante, respectiv Autorității de Management, pentru 
pregătirea proiectelor ce urmează să fie propuse spre finanțare, prin întocmirea 
documentațiilor tehnico – economice ce constituie parte integrantă a Aplicației de Finanțare. 
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Scopul proiectului constă în sprijinirea activității Consiliului Județean Vaslui prin 
achiziționarea serviciilor de consultanță  și  expertiză de specialitate pentru elaborarea 
documentelor suport ale aplicației de finanțare pentru extinderea sistemului integrat de 
management al deșeurilor, care va conduce la atingerea țintelor asumate de România prin 
Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană și Directivelor europene din sectorul deșeurilor. 
Proiectul va contribui în mod substanțial şi la atingerea unuia dintre principalele obiective ale 
Strategiei Europa 2020, pe baza cărora a fost promovat şi Programul Operațional Infrastructura 
Mare. 
 
 
 

 
Președinte, 

Buzatu Dumitru 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
Avizat – Vieru Mariana Director executiv   
Verificat – Toma Cătălin Alexandru Director executiv adjunct   
Verificat – Burcioagă Aurelia Șef serviciu   
Întocmit – Crețu Iulian - Robert Consilier   
                                                                                                           


