Cooperation descentralizat
Belgia - România
Al patrulea forum October 25-27, 2013
Leuven

Perfecţionarea guvernării locale între România şi Frandra,
Valonia, Bruxelles
Workshop: Managementul deşeurilor
Numeroase oraşe din România se confruntă cu problema gropilor de gunoi şi sunt nevoite să
găsească alternative pentru managementul deşeurilor menajere. Deversarea ilegală a deşeurilor
reprezintă şi ea o problemă. In zonele turistice poate avea efecte negative asupra economiei locale.
Mai important, deversarea ilegală a deşeurilor generează riscuri la adresa sănătăţii oamenilor.
Expertiza gestionării deşeurilor menajere este deosebit de limitată la nivelul zonelor rurale,
numeroase localităţi din acest mediu nefiind capabile să gestioneze această problemă într-un mod
eficient. În acest context, în ultima perioadă, o serie de companii private au început să identifice o
serie de oportunităţi în implicarea în gestionarea problemei deşeurilor, fiind interesate să îşi ofere
serviciile în materie.

Prezentare de bune practici în România
 Municipalităţi:
Cumpăna
Vulcana-Băi
 Proiecte bilaterale
Ecowerf
 Conştientizare
Somepro

Intervenţii:






Belgia:
o OVAM: Anne Vandeputte
o Ecowerf/Interleuven: Sara Coessens.
o Voluntar: creşterea gradului de cunoaştere a problemei în rândul populaţiei şi al
organizaţiilor de profil
România:
o Nivel local: un reprezentant din judeţul Constanţa: Mariana Gaju, primar al localităţii
Cumpana (aşteptare confirmare a participării).
o Nivelul legislativ şi de coordonare ( la nivel regional şi naţional):
o Un reprezentant al Ecorom Ambalaje (posibilă participare): firmă care se ocupă de
reciclarea deşeurilor .
Moderator:
o X?

Rezultate posibile / Puncte de interes
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Cooperare inter-municipală: Poate oferi soluţii la problema gestionării deşeurilor.
Organizaţii specializate: Entităţile specializate (Ecorom (România) şi Fost Plus (Belgia)) pot
sprijini iniţiativele în domeniu prin promovare, coordonare şi finanţare acţiunile de colectare
selectivă, sortare şi reciclare a deşeurilor menajere.
Conştientizarea problemei: locuitorii pot deveni mai informaţi cu privire la provocările
impuse de necesitatea gestionării deşeurilor menajere. Atât în Belgia, cât şi în România,
exemple de bune practici în acest domeniul sunt mai mult decât bine-venite.
‚The polluter pays’: taxa de mediu ar putea fi înlocuită cu plata unei sume proporţională cu
cantitatea de deşeuri produsă.
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