
LrFE10 ENV/RO/ooo727
Valorificarea degeurilor din construc[ii Si demolSrl din judetul Buzdu / VAL-C&D

Consiliului Judelean BuzSu implementeazb in perioada septembrie 2011 - iunie 2014, in
cadrul Programului LIFE+ al Comisiei Europene' proiectul LIFE1OENV/RO/727
'Valorificarea degeurilor din constructii gi demol5ri din judetul Buzdu'

Proiectul se deruleazS sub coordonarea Consiliului Judetean Buzdu in parteneriat cu
SC Natura Management SRL Bucuregti.

Proiectul are ca scop realizarea unui sistem funeional, performant de gestionare a
degeurilor din constru$ii gi demol5ri la scara judetului Buz5u gi care ulterior va putea fi
replicat atat la nivel national, cat Si la nivel comunitar.

Obiectivele majore ale proiectului sunt:

evaluarea situatiei actuale privind
generarea/colectarea/valorificarea/eliminarea degeurilor din constructii gi
demolSri la nivelul judetului Buzbu;

. stabilirea unei proceduri cat mai facile pentru incetarea statutului de degeu
gi promovarea valorificdrii privind deseurile din construdii gi demoliri care
se preteazE acestui scop;
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. deryoltarea unui sistem de valorificare a degeurilor din constru4ii 9i
demolEri la nivelul judelului Buzau, inclusiv a degeurilor din aceasti
categorie depozitate ilegal.

Obiectivele !i domeniile prioritare de a4iune sunt in concordanta cu politicile UE in
materie de utilizare durabilS a resurselor naturale 9i gestionare a deseurilor:
. incercarea de a garanta cA utilizarea resurselor si impactul produs nu depagesc
capacitatea de absorblie a mediului 9i de a disocia cregterea economici de consumul de
resurse;
. reducerea globalS semnificativ5 a volumului de degeuri generate prin , iniliative de
prevenire a producerii de degeuri, o utilizare mai eficientE a resurselor 9i o trecere la
modele de consum 9i produeie mai durabile;
. reducerea semnificativa a cantitEtii de degeuri care trebuie eliminate gi a volumului de
degeuri periculoase produse, evitAndu-se in acelagi Ump crqterea emisiilor in aer, ap5 si
sol;
. incercarea de reducere a nivelului de periculozitate 9i reducerea riscului la minimum
posibil; ar trebui preferate ori de cite ori este posibil recuperarea gi mai ales reciclarea;
. minimizarea cantititii de deseuri ce ar trebui eliminate 9i eliminarea lor prin metode
sigure;
. tratarea degeurilor ce ar trebui eliminate c6t mai aproape de locul prcducerii lor.
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Etapele principale ale implementirii:

Etapa I'Diagnoza": septembrie 2011 - aprilie 2012

Etapa II 'Proiectul Pilot"r aprilie 2Ol2 - septembrie 2013

Etapa III 'Reglementanea": aprilie 2O13 - decembde 2013

Buget total: 1.431.882 Eurc din care contributie uE 580.941 Eurc.

Pe misura implement5rii, corelat cu graficul de desfSgurare al activitii$lor, produsele 9i
r€zultatele proiectului, raportat la obiectivele asumate, vor fi:

. baz5 de date operagionalS referitoare la situatia gener5rii / stocSrii temporare /
valorific5rii / elimin5rii degeurilor rezultate din construqii 5i demol5ri la nivel judelean
(pornind de la rezultatele activitElii de diagnozE);

. un cod de bune practici in acest domeniu, materializat sub forma unui manual dedicat,
pentru trei categorii de utilizatori - gospod5ria individualS, gantierul de construclii 9i
Autoritatea Public5 LocalE);

. dezvoltarea unei aplicatii web interactive privind cererea 9i oferta de servicii 9i
materiale (degeuri brute sau tratate) legate de zona degeurilor din construqii gi
demolSri;

. proiectarea, achizilia gi punerea in fundiune a unei facilit5ti de tratare a degeurilor
rezultate din constructii Si demoliri (instalatia pilot);

i promovarea unei metodologii / proceduri privind incetarea statutului de degeu pentru
materialele tratate sau degeurile ca atare (din construqii 9i demolSri) care sA faciliteze
valorifi carea acestora;

r propunere de normativ tehnic (sau instruqiune tehnic5) cuprinz6nd criteriile minimale
ce trebuie indeplinite de materialele rezultate in urma tratErii deSeurilor rezultate din
construqii gi demol5ri in vederea utiliz5rii lor in diferite activititi.
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