Proiect CETĂȚEANUL
Clasa a VII- a C

PROBLEMA :
Lipsa sau insuficiența colectării
selective a gunoiului în municipiul
Baia Mare

Descrierea poblemei
• Pe cine afectează această problemă ?
 oamenii, sănătatea oamenilor
 mediul
calitatea mediului
calitatea aerului

Există o politică publică în acest sens ?
• pentru această problemă există o legislație
la nivel național și european
• la nivelul municipiului Baia Mare apar
carențe în aplicarea legislației

Cine ar putea rezolva problema ?
• Autoritățile locale
• Ministerul mediului
• ONG - uri

SOLUȚII POSIBILE ANALIZATE
SOLUȚIA 1 : Monitorizarea atentă a acțiunii de colectare
și selectare
• Avantaje : reducerea impactului asupra mediului și
implicit a poluării

• Dezavantaje : implementare, costuri, resursa umană

• SOLUȚIA 2 : Reducerea taxei de salubrizare
pentru selectarea individuală a plasticului
separat de gunoiul menajer.
• Avantaje : se reduce cantitatea de gaze cu efect
de seră, reducerea traficului de salubrizare,
rezultarea de materie prima plastic

• Dezavantaje : spațiu suplimentar alocat
depozitării în locuință, costuri recipiente
depozitare...

• SOLUȚIA 3 : Relocarea gropii de gunoi din
vecinătatea municipiului Baia Mare
• Avantaje : creșterea confortului vizual-estetic,
reducerea impactului asupra mediului și
implicit a poluării, igenizare, ecologizare zonă
• Dezavantaje : costuri ridicate, trafic crescut,
consum de combustibil, pregătire resursă
umană,

POLITICA PUBLICĂ PROPUSĂ
Regândirea cadrului de reglementare a modalității de constituire a
garanției de mediu și a fondului pentru închidere și monitorizare
postînchidere a depozitelor de deșeuri, având în vedere obligațiile
prevăzute în acest sens în Hotărârea Guvernului 942/2017 privind
aprobarea Planului Național de Gestionare a Deșeurilor (publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 05 ianuarie 2018).
Nu în ultimul rând, este necesară actualizarea Anexei V
(Calendarul de sistare/încetare a activității sau conformare pentru
depozitele de deșeuri existente) a Hotărârii Guvernului 349/2005
privind depozitarea deșeurilor.

Declarația de constituționalitate
• Politica publică propusă de clasa noastră:
 Respectă principiul egalității în drepturi a cetățenilor (Titlul II, Capitolul 1,
art. 16);
 Respectă principiul neretroactivității (se aplică doar pentru situații ce apar
în viitor, după adoptare) (Titlul II, Capitolul 1, art. 15);
 Respectă drepturile și libertățile fundamentale (Titlul II, Capitolul 2);
 Respectă prevederile privind exercitarea drepturilor și libertăților (Titlul II,
Capitolul 3, art. 57);
 Respectă prevederile privind impozitele și taxele (Titlul II, Capitolul 3, art.
56);
 Respectă prevederile privind proprietatea (Titlul IV, art. 136);
 Respectă prevederile privind economia (Titlul IV, art. 135);

• Respectă prevederile privind tratatele internaționale, inclusiv normele
Uniunii Europene în domeniu (Titlul II, Capitolul 2, art. 20).

Proiect de act normativ

Propunerile de modificare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006,
cu modificările şi completările ulterioare, vor avea efecte pozitive
asupra mediului, pe termen mediu și lung, dupa cum urmează:
- Corelarea implementării taxei de depozitare cu începerea operării
SMID, fapt ce va da posibilitatea recuperării de materii prime secundare
din deșeuri, aceasta ducând la reducerea consumului de materii prime
naturale;
- Stimularea pregătirii de depozite de deşeuri conforme pentru
deșeurile inerte, reducându-se astfel pericolul poluării mediului în cazul
abandonării acestor tipuri de deșeuri.

• Creșterea ratei de reciclare a deșeurilor municipale și reducerea
cantității de deșeuri municipale biodegradabile (DMB) depozitate,
scăzând astfel cantitatea de gaze cu efect de seră eliminate de
către depozitele de deșeuri;
• Promovarea acestui proiect de act normativ urmărește asigurarea
unui cadru de reglementare pentru reducerea progresivă a eliminării
prin depozitare a deșeurilor, în special în cazul deșeurilor care pot fi
reciclate sau valorificate în alt mod și, prin intermediul unor cerințe
tehnice și de exploatare stricte privind deșeurile și depozitele de
deșeuri, să prevadă măsuri, proceduri și linii directoare pentru a
preveni sau a reduce, pe cât posibil, efectele negative asupra
mediului, mai ales poluarea apelor de suprafață, a apelor subterane,
a solului, a aerului și a mediului în general, inclusiv efectul de seră,
precum și orice alte riscuri pentru sănătatea umană provocate de
depozitele de deșeuri pe durata întregului lor ciclu de viață.
Totodată, prin utilizarea operațiunii de tratare cea mai potrivită,
inclusiv prin stabilizarea fracției organice din deșeuri, se contribuie
la reducerea impactului negativ a depozitelor de deșeuri asupra
mediului precum și asupra sănătăţii şi/sau siguranţei generale a
populaţiei.
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Informare
Consultare cetățeni
Flash-mob
Adrese primarie
Adrese ministerul mediului

Scrisoare oficială
Către Primăria Municipiului Baia Mare, Consiliul Local al Municipiului Baia
Mare, elevii clasei a VII- a C de la Școala Gimnazială NICHITA STĂNESCU Baia
Mare, în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes
public, actualizate, vă solicităm să ne transmiteți următoarele informații:
Situația colectării sau date statistice referitoare la modul în care se
colectează selectiv gunoiul, date care ne vor fi de un real ajutor în realizarea
unui proiect în cadrul activităților școlii, activitate pentru cetatenie
democratica implementare de proiect educational la clasă ca activitate
educațională, culturală, civică și științifică, fără scopuri politice, care acceptă și
promovează valorile interculturale, cetățenia activă și respectul pentru
drepturile omului.
Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la
această adresă de email scoala_stanescu@yahoo.com

Prof. Bolchiș Marius Nicolae

