
Planul Jude ean de Gestionare a De eurilor - primul instrument al Jude ului
Maramure  de planificare responsabil  a gestion rii de eurilor

Planul Jude ean de Gestiune a De eurilor pentru jude ul Maramure  este un
document de planificare cu un rol cheie în dezvoltarea gestion ri durabile a
de eurilor. Principalul sau scop este acela de a prezenta fluxurile de de euri i
op iunile de gestionare a acestora.

Planul Jude ean de Gestionare a De eurilor identific  m surile pentru
dezvoltarea sistemului de management al de eurilor în conformitate cu obliga iile
legale, pe termen scurt de 5 ani, 2008-2013 i previziunile pe termen lung 2008-2026.
Planul Jude ean de Gestionare a De eurilor este un instrument important pentru
implementarea politicilor de dezvoltare i atingerea intelor stabilite prin tratatul de
aderare la Uniunea European  în domeniul gestion rii de eurilor, reprezint  cadrul de
planificare pentru urm toarele aspecte:

• Conformarea cu politica UE privind gestionarea de eurilor i atingerea
intelor propuse

• Stabilirea capacit ilor necesare i caracteristice pentru gestionarea
de eurilor - planurile de gestionare a de eurilor prezint  fluxurile i
cantit ile de de euri care trebuie colectate, reciclate, tratate i/sau
eliminate. Mai mult, acestea contribuie la asigurarea de capacit i i optiuni
de colectare, reciclare, tratare i/sau eliminare a de eurilor func ie de
de eurile care trebuie gestionate.

• Controlul m surilor tehnologice - prezentarea fluxurilor de de euri asigur
identificarea zonelor în care sunt necesare m suri tehnologice pentru
eliminarea sau minimizarea anumitor tipuri de de euri.

• Prezentarea cerin elor economice i de investi ie - planurile de gestionare a
de eurilor constituie un punct de plecare pentru stabilirea cerin elor
financiare pentru operarea schemelor de colectare, reciclare, tratare i
eliminare a de eurilor. Pe aceasta baz , pot fi determinate necesit ile
pentru investi iile în instala ii de reciclare, tratare i eliminare a de eurilor.

Scopul PJGD este de a stabili cadrul pentru asigurarea unui sistem durabil de
gestionare a de eurilor, care s  asigure îndeplinirea obiectivelor i intelor.

• Planul Jude ean de Gestionare a De eurilor are ca scop:
• Definirea obiectivelor i intelor jude ene în conformitate cu obiectivele i

intele Planului Regional i Na ional de Gestionare a De eurilor.
• Abordarea tuturor aspectelor privind gestionarea de eurilor municipale la

nivel jude ean.
•  serveasca ca baz  pentru stabilirea necesarului de investi ii i a politicii

în domeniul gestion rii de eurilor, pentru realizarea i sus inerea sistemelor
de management integrat al de eurilor la nivel jude ean.



•  serveasc  ca baz  pentru elaborarea proiectelor in vederea ob inerii de
finan rii.

Nu fac obiectul Planului Jude ean de Gestionare a De eurilor urm toarele
elemente:

• Studiile de fezabilitate;
• Proiectele tehnice, stabilirea amplasamentelor sau calculul costurilor de

execu ie;
• Evaluarea impactului asupra mediului;
• Solu iile i deciziile tehnice finale;
• Detaliile procedurilor de operare.

Planul Jude ean  de Gestionare a De eurilor, a fost elaborat de c tre Consiliul
Jude ean Maramure  în colaborare cu Agen ia Jude ean  pentru Protec ia Mediului
Maramure , sub coordonarea ARPM Cluj Napoca, conform Metodologiei de
elaborare aprobata prin Ordinul Ministerului Mediului i Dezvolt rii Durabile nr.
951/2007, acesta se supune aviz rii iar forma final  se aprob  prin hot râre a
consiliului jude ean.

Aducem mul umiri tuturor autorit ilor locale, jude ene, regionale, operatorilor
economici i tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui plan, solicit m
cet enilor, operatorilor economici, autorit ilor locale, jude ene i tuturor factorilor
implica i s  sprijine finalizarea elabor rii acestui document i s  participe la
implementarea acestui plan.

  Prima variant  a PJGD este disponibil  pe pagina de internet a Consiliului
Jude ean Maramure , pentru informa ii suplimentare v  pute i adresa la CJMM,
Direc ia Tehnic  - Compartimentul de Protec ie a Mediului, tel.: 0262-215224, E-
mail: mediu@maramurescounty.ro
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