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1. Introducere  

Strategia de dezvoltare si functionare pe termen mediu şi lung a 

serviciului de salubrizare, denumită în continuare Strategia, pentru 

comuna IVEŞTI a apărut din necesitatea identificării obiectivelor şi 

politicilor de acțiune, pe care comuna trebuie să le urmeze în 

domeniul gestionării deşeurilor în vederea atingerii standardelor 

propuse prin strategia naţională şi regională de gestionare a 

deseurilor şi implicit a statutului de societate a reciclării ca parte 

esențială a conceptului de dezvoltare durabilă.  

Elaborarea acestui document strategic reprezintă un pas foarte 

important în continuarea implementării reformei administraţiei 

publice prin dezvoltarea capacităţii instituţionale a autorităţilor 

publice comunale de a planifica, coordona şi implementa politicile, 

strategiile, programele şi proiectele de dezvoltarea locală. 

Necesitatea  planificării strategice este cu atât mai evidentă cu 

cât în procesul de descentralizare administrativă şi financiară, noul 

context legal şi instituţional necesită o capacitate administrativă 

sporită a autorităţilor publice locale. Strategia de dezvoltare si 

functionare pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare, este 

un instrument de management şi programare, deosebit de important 

şi obligatoriu în vederea accesării oricărei finanţări, europene sau 

naţionale.  
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Ca o consecinţă logică a acestor considerente, planificarea, 

coordonarea, elaborarea şi implementarea de politici,   strategii,  

programe  şi  proiecte   de   dezvoltare   locală reprezintă pentru 

comuna IVEŞTI o prioritate şi preocupare constantă pentru 

satisfacerea căreia mobilizează resursele materiale, umane şi 

financiare ale instituţiei. 

Problematica privind impactul negativ asupra mediului şi 

sănătăţii umane, ca urmare a eliminării deşeurilor prin utilizarea 

unor metode şi tehnologii nepotrivite  rămâne de actualitate, mai ales 

în contextul tendinţei susţinute de creştere a cantităţilor de deşeuri 

generate. Devine astfel necesară includerea în priorităţile strategice a 

unor aspecte la fel de importante precum declinul resurselor naturale 

şi oportunitatea utilizării deşeurilor ca materie primă pentru 

susţinerea unor activităţi economice.  

Construcţia unei viziuni durabile asupra gestionării deşeurilor la 

nivelul comunei IVEŞTI impune luarea în considerare a “modelului 

natural”, respectiv al modului potrivit căruia, are loc, în sistemele 

ecologice naturale, procesarea reziduurilor rezultate din activitatea 

organismelor vii.  

În natură, “deşeurile” generate de organismele vii sunt reintegrate 

în circuitele bio-geo-chimice naturale prin procese de descompunere 

şi „reciclare” care stau la baza dezvoltării unor noi lanţuri trofice, 

adică a unui întreg lanţ de compartimente (grupuri de organisme) 

care procesează această materie în scopul autosusţinerii energetice.  

Altfel spus, natura îşi utilizează propriile “deşeuri” ca surse de  

energie  în  procesul  de  menţinere  şi  dezvoltare  a  componentelor  

sale.  
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În  sistemele  socio-economice (dominate de om), cea mai mare 

pondere a deşeurilor a fost şi continuă să fie considerată neutilizabilă, 

principala preocupare legată de gestionarea acestora fiind 

identificarea soluţiilor de eliminare.  

Pe fondul scăderii/alterării  continue a  resurselor naturale 

precum şi a necesităţii conservării  acestora (în principal a celor de 

natură biologică) este necesar să reevaluăm opţiunile privind  

gestionarea deşeurilor de origine antropică, în sensul creşterii 

gradului de valorificare a acestora şi de reducere drastică a 

cantităţilor care necesită eliminare.  

În acest sens, trebuie aplicată ierarhia deșeurilor cu accent pe 

prevenire generării deșeurilor, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea 

şi valorificarea în timp ce depozitarea deşeurilor trebuie interpretată 

ca ultimă opţiune disponibilă care corespunde celui mai ridicat nivel 

de pierdere şi alterare a resurselor. 

Ierarhia deșeurilor, așa cum este prezentată în cadrul Directivei 

2008/98/CE și reglementată de Legea nr. 211/2011, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, privind regimul deşeurilor, se 

aplică ca ordine de prioritate în cadrul legislaţiei şi politicii de 

prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor, având următoarea 

ordine descrescătoare; astfel: 

1. Prevenirea – măsuri luate înainte ca o substanță, material 

sau produs să devină deşeu, prin care se  reduc:  

a. cantitățile de deșeuri (inclusiv prin reutilizarea produselor 

sau prelungirea duratei de viață a acestora);  

b. impactul negativ al deșeurilor generate asupra sănătății 

populației și asupra mediului;  
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c. conținuturile de substanțe periculoase în materiale și 

produse; 

2. Pregătirea pentru reutilizare – operațiunile de verificare, 

curățare sau valorificare prin care produsele sau componentele 

produselor, care au devenit deșeuri, sunt pregătite pentru a fi 

reutilizate, fără alte operațiuni de pre-tratare; 

3. Reciclarea – este definită ca orice operațiune de valorificare 

prin care deșeurile sunt transformate în produse, materiale sau 

substanțe pentru a-și îndeplini funcția inițială ori pentru alte scopuri; 

aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include 

valorificarea energetică și conversia în vederea folosirii materialelor 

drept combustibil sau pentru operațiunile de umplere; 

4. Alte operațiuni de valorificare, de exemplu valorificare 

energetică (recuperarea de energie din tratarea termică a deșeurilor) – 

operațiuni care au drept rezultat principal faptul că deșeurile servesc 

unui scop util, prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate, 

sau a faptului ca deșeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopul 

respectiv; 

5. Eliminarea - care se realizează în principal prin depozitare.  

Aplicarea ierarhiei deşeurilor are ca scop încurajarea acţiunii în 

materie de prevenire a generării şi gestionării eficiente a deşeurilor, 

astfel încât să se reducă efectele negative ale acestora asupra 

mediului. 

 

2. Scopul Strategiei 

În sensul celor afirmate scopul principal a l  prezentei stategii 

este de a îndrepta comuna către o ”societate a reciclării” gestionând 

durabil deşeurile, iar pentru îndeplinirea acestuia este nevoie de: 
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-prioritizarea eforturilor din domeniul gestionării deşeurilor, în 

conformitate cu ierarhia deşeurilor; 

-încurajarea prevenirii generării deşeurilor şi reutilizarea acestora 

pentru o mai mare eficienţă a resurselor; 

-dezvoltarea si extinderea sistemelor de colectare selectivă a 

deșeurilor în vederea promovării unei reciclări de înaltă calitate; 

Prezenta strategie este elaborată de autoritatea executivă a 

comunei şi aprobată de autoritatea deliberativă a acesteia conform 

atribuţiilor şi responsabilităţilor care îi revin în baza Legii nr. 

101/2006 republicată, privind serviciul de salubrizare al localităţilor 

şi urmăreşte să creeze cadrul necesar pentru dezvoltarea şi 

implementarea unui sistem de gestionare a deşeurilor la nivel 

comunal, eficient din punct de vedere ecologic şi economic. 

 

3. Principiile şi obiectivele strategice. Durata strategiei  

 

Strategia stabileşte principiile şi obiectivele strategice 

ale comunei IVEŞTI în domeniul gestionării deşeurilor pe termen 

mediu şi lung, aliniindu-se la noile cerinţe legislative, la noile evoluţii 

tehnologice din domeniu ce trebuie să îmbunătăţească participarea 

publicului la luarea deciziei de mediu prin programe de instruire şi 

educare a populaţiei în domeniul gestionării deşeurilor. 
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Serviciul de salubrizare al comunei IVEŞTI dezvoltat prin 

implementarea prezentei strategii include activitatea de colectare 

separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi al 

deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi 

instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere 

fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi 

acumulatori.  

3.1 Prezenta strategia urmărește respectarea următoarelor 

principii strategice :  

➢ Principiul protecţiei resurselor primare este formulat în 

contextul mai larg al conceptului de "dezvoltare durabilă" şi stabileşte 

necesitatea de a minimiza şi eficientiza utilizarea resurselor primare, 

în special a celor neregenerabile, punând accentul pe utilizarea 

materiilor prime secundare. 

➢ Principiul măsurilor preliminare, corelat cu principiul 

utilizării BATNEEC ("Cele mai bune tehnici disponibile care nu 

presupun costuri excesive"), stabileşte că, pentru orice activitate 

(inclusiv pentru gestionarea deşeurilor), trebuie să se ţină cont de 

următoarele aspecte principale: stadiul curent al dezvoltării 

tehnologiilor, cerinţele pentru protecţia mediului, alegerea şi aplicarea 

acelor măsuri fezabile din punct de vedere economic. 

➢ Principiul prevenirii stabileşte ierarhizarea activităţilor de 

gestionare a deşeurilor, în ordinea descrescătoare a importanţei care 

trebuie acordată: evitarea apariţiei, minimizarea cantităţilor, tratarea 

în scopul recuperării, tratarea şi eliminarea în condiţii de siguranţă 

pentru mediu. 
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➢ Principiul poluatorul plăteşte, corelat cu principiul 

responsabilităţii producătorului şi cel al responsabilităţii 

utilizatorului, stabileşte necesitatea creării unui cadru legislativ şi 

economic corespunzător, astfel încât costurile pentru gestionarea 

deşeurilor să fie suportate de generatorul acestora. 

➢ Principiul substituţiei stabileşte necesitatea înlocuirii 

materiilor prime periculoase cu materii prime nepericuloase, 

evitându-se astfel apariţia deşeurilor periculoase. 

➢ Principiul proximităţii, corelat cu principiul autonomiei 

stabileşte că deşeurile trebuie să fie tratate şi eliminate pe cât posibil 

pe teritoriul naţional şi cât mai aproape de sursa de generare; în plus, 

exportul deşeurilor periculoase este acceptat numai către acele ţări 

care dispun de tehnologii adecvate de eliminare şi numai în condiţiile 

respectării cerinţelor privind comerţul internaţional cu deşeuri. 

➢ Principiul subsidiarităţii (corelat şi cu principiul 

proximităţii şi cu principiul autonomiei) stabileşte acordarea 

competenţelor astfel încât deciziile în domeniul gestionării deşeurilor 

să fie luate la cel mai scăzut nivel administrativ faţă de sursa de 

generare, dar pe baza unor criterii uniforme la nivel regional şi 

naţional. 

➢ Principiul integrării stabileşte că activităţile de gestionare 

a deşeurilor fac parte integrantă din activităţile social-economice care 

le generează. 

 

3.2 Strategia cuprinde un set de obiective strategice  ce 

derivă din scopul general al acesteia, şi anume: 

➢ îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei; 

➢ susţinerea dezvoltării economico-sociale a localităţii; 
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➢ promovarea calităţii şi eficienţei serviciului de salubrizare; 

➢ stimularea mecanismelor economiei de piaţă; 

➢ dezvoltarea durabilă a serviciului; 

➢ gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de 

transparenţă, competitivitate şi eficienţă; 

➢ promovarea programelor de dezvoltare şi reabilitare a 

sistemului de salubrizare, pe baza unui mecanism eficient de 

planificare multianuală a investiţiilor; 

➢ protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătăţii 

populaţiei; 

➢ consultarea cu utilizatorii serviciului de salubrizare, în 

vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi regionale în 

domeniu; 

➢ adoptarea normelor locale referitoare la organizarea şi 

funcţionarea serviciului de salubrizare;  

➢ informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de 

dezvoltare a serviciului de salubrizare, precum şi asupra necesităţii 

instituirii unor taxe speciale; 

➢ respectarea cerinţelor din legislaţia privind protecţia 

mediului referitoare la salubrizarea localităţilor; 

➢ respectarea cerinţelor şi obiectivelor prevăzute în planurile 

de gestionare a deşeurilor la nivel naţional, regional şi judeţean. 

 

3.3 Istoricul planificării strategice  

La nivelul comunei IVEŞTI prezenta strategie reprezintă începutul 

planificării strategice a dezvoltării şi funcţionării pe termen mediu şi 

lung a serviciului de salubrizare. 
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3.4 Orizontul de timp pentru care se elaborează Strategia 

Această strategie acoperă perioada de până în anul în 2032. În 

cadrul strategiei sunt vizate a se atinge următoarele obiective 

strategice în orizonturile temporale de mai jos: 

➢  Orizont  2021: atingerea unui nivel de pregătire pentru 

reutilizare şi reciclare a deşeurilor cel puţin pentru deşeurile de 

hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere sau, 

după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri 

sunt similare deşeurilor care provin din gospodării, de minimum 60% 

din masa totală. 

➢ Orizont 2032: Realizarea unui sistem integrat de 

management durabil al deşeurilor contribuind la apropierea 

semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al SM ale UE 

din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile. 

 

4. Categorii de deşeuri ce fac obiectul Strategiei 

Prevederile prezentei strategii ca şi mod de abordare se aplică 

pentru deşeurile reglementate prin Legea nr. 211/2011 privind 

regimul deşeurilor, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare, respectiv deşeurile municipale: 

a) deşeuri amestecate şi deşeuri colectate separat de la 

gospodării, inclusiv hârtia şi cartonul, sticla, metalele, materialele 

plastice, biodeşeurile, lemnul, textilele, ambalajele, deşeurile de 

echipamente electrice şi electronice, deşeurile de baterii şi 

acumulatori şi deşeurile voluminoase, inclusiv saltelele şi mobila; 

  b) deşeuri amestecate şi deşeuri colectate separat din alte surse 

în cazul în care deşeurile respective sunt similare ca natură şi 

compoziţie cu deşeurile menajere. 
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  Deşeurile municipale nu includ deşeurile de producţie, 

agricultură, silvicultură, pescuit, fose septice şi reţeaua de canalizare 

şi tratare, inclusiv nămolul de epurare, vehiculele scoase din uz şi 

deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări. 

 

5. Situaţia actuală  

Deşeurile municipale sunt reprezentate de:  

a) deşeuri amestecate şi deşeuri colectate separat de la 

gospodării, inclusiv hârtia şi cartonul, sticla, metalele, materialele 

plastice, biodeşeurile, lemnul, textilele, ambalajele, deşeurile de 

echipamente electrice şi electronice, deşeurile de baterii şi 

acumulatori şi deşeurile voluminoase, inclusiv saltelele şi mobila; 

b) deşeuri amestecate şi deşeuri colectate separat din alte surse 

în cazul în care deşeurile respective sunt similare ca natură şi 

compoziţie cu deşeurile menajere. 

Deşeurile municipale nu includ deşeurile de producţie, 

agricultură, silvicultură, pescuit, fose septice şi reţeaua de canalizare 

şi tratare, inclusiv nămolul de epurare, vehiculele scoase din uz şi 

deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări. 

Gestionarea deşeurilor municipale presupune colectarea, 

transportul, valorificarea şi eliminarea acestora, inclusiv supervizarea 

acestor operaţii şi întreţinerea ulterioară a amplasamentelor de 

eliminare. 
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5.1. Nivel comunal 

5.5.1 Scurt istoric al comunei  

Cele mai vechi urme de locuire umană în comuna Ivești apar în 

perioada paleolitică. Iveștiul a avut o așezare geografică deosebit de 

favorabilă în lungul râurilor Bârlad și Siret, cât și a drumului care 

venea dinspre Polonia spre Galați și apoi spre turci. Acestea au făcut 

ca acest spațiu să fie locuit din cele mai vechi timpuri. Săpăturile 

efectuate au scos la iveală necropole din epoca mezo-neolitică pe 

fruntea terasei Cernicari-Ivești. 

După retragerea Aureliană, până în secolul XIII pe tot parcursul 

„mileniului migrator” populația s-a refugiat în „Baltă”(partea dintre 

Bârlad și Siret), pe niște grinduri acoperite cu pădure de unde puteau 

vedea, dar nu puteau fi văzuți. 

Pe teritoriul comunei s-a găsit ceramică neagră cu incizii geo-

florale, apoi ceramică dacică și romană în zona de „Baltă”. 

S-au mai găsit opaițe din lut și cremene, tot în „Baltă” din 

perioada preromană, primele urme numismatice între care dinari 

imperiali romani de argint din anul 79 e.n, bătuți de împăratul Titus 

Flavius. 

Populația a început în parte să urce pe terasa de pe vremea lui 

Alexandru cel Bun, rămânând până la a doua domnie a lui Petru 

Rareș când turcii au început să jefuiască Moldova. Au stat în „Baltă” 

până la a 2-a jumătate a secolului XIX când, în două etape, au urcat 

pe terase. 
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Primii au fost însurățeii între anii 1865-1867.Bătrânii au urcat și 

ei pe terasă când lunca a fost inundată complet. Primele înscrieri 

datează din sec.XV, cel mai vechi datând din 15 iulie 1448, 

reprezentând un uric dat de domnul Moldovei fraților Cernat și Steful 

Ploscaru. 

Ulterior apar documente despre satele Bucești,în anul 1548 și 

Diecheni, în anul 1658. Apar multe documente date de domni ai 

Moldovei cum ar fi Moise, Grigore Ghica. Pe la 1608 este pomenit 

logofătul Ivașcu. 

Primele hărți în care apare Iveștiul sunt din anii 1770, 1811, 

1813, 1833, 1835, 1863. În secolul XVIII, satul apare ca târg sub 

numele de „Târgul Biserica Florii”. 

Din 13 octombrie 1856 la cererea postelnicului Panaite Balș, 

Caimania Moldovei avizează înființarea târgului Ivești care după 

vremea lui Alexandru Ioan Cuza devine capitala de „Plasă”. Iveștiul a 

fost reședința de „plasă” până în anul 1950. În târg apar: telegraful, 

poștalionul, compania de dorobanți (1869), judecătoria, poliția rurală, 

jandarmeria, gara CFR Ivești, biblioteca comunală, școala. 

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna era reședința plășii 

Bârladului a județului Tecuci. Aceastaavea 1.498 de locuitori și o 

minoritate evreiască reprezentând 10% din populație.  

În comună existau o biserică, două sinagogi și două școli: una de 

băieți, cu 116 elevi, și una de fete, cu 81 de eleve.  

La acea dată, pe teritoriul actual al comunei, mai exista, în 

aceeași plasă, și comuna Bucești, având 2.675 de locuitori ce trăiau în 

693 de case în satele Blăjerii de Jos, Bucești, Diecheni și Vultureni.  
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Erau și aici o moară cu aburi, două biserici (la Bucești și 

Vultureni) și două școli având în total 208 elevi (dintre care 18 fete). 

Anuarul Socec din anul 1925 consemnează cele două comune, 

comuna Bucești având 3.771 de locuitori și aceeași alcătuire, iar Ivești 

jucând rol de reședință de plasă și având 2.885 de locuitori în satele 

Ivești și Blăjerii de Sus. 

În anul 1950, comunele au fost transferate raionului Tecuci din 

regiunea Putna, apoi (din anul 1952) din regiunea Bârlad; în anul 

1956, ele au trecut la raionul Galați din regiunea Galați. În anul 1968 

au fost transferate la județul Galați; tot atunci, satele Vultureni și 

Diecheni au fost comasate cu satul Bucești, iar comuna Bucești a fost 

desființată și satul unic rezultat a trecut la comuna Ivești. 

 

 

5.5.2 Aşezarea geografică 

Judeţul Galaţi, cu o suprafaţă de 

4.465 km2, reprezentând 1,9% din 

suprafaţa României, este aşezat în 

sud-estul țării între 45°25ʹ şi 46°10ʹ 

latitudine nordică, 27°20ʹ şi 28°10ʹ 

longitudine estică, se mărgineşte în 

partea de nord cu județul Vaslui, spre 

sud cu județul Brăila şi județul Tulcea, 

la est cu Republica Moldova, iar la vest 

cu judeţul Vrancea.  
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Comuna Ivești este amplasată în partea sud -vestică a județului 

Galați, la o distanță de aproximativ 55 km față de reședința județului, 

municipiul Galați, și la 20 km față de municipiul Tecuci. 

Comuna este formată din satul de reședință, Ivești și satul 

Bucești. 

 

Comuna se învecinează la : 

✓ nord – comuna Umbrărești; 

✓ sud – comuna Liești; 

✓ vest – râul Siret, formează graniţa 

cu judeţul Vrancea; 

✓ est – comuna Grivița. 

 

Distante din centrul comunei: 

✓ Galaţi - resedinta de judet – cca. 59 km 

✓ Brăila – cca.68 km 

✓ Bucuresti - capitala – cca.208 km 

✓ Constanta – cca. 237 km 

✓ Arad - cca. 650 km 

✓ Suceava - cca. 272 km 

✓ Oradea – cca.605 km 

Comuna are o suprafata de 89,55 km2. 
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5.5.3 Cadrul natural 

5.5.3.1 Relief 

Judeţul Galaţi este situat în exteriorul arcului carpatic şi ocupă 

zona de întrepătrundere a marginilor provinciilor fizico-geografice est-

europeană, sud-europeană şi în parte, central-europeană, ceea ce se 

reflectă atât în condiţiile climaterice, în învelişul vegetal şi de soluri, 

cât şi în structura geologică. 

Relieful oferă o privelişte cu înălţimi domolite, cuprinse între 310 

m în nord şi 5-10 m la sud şi se caracterizează prin aria de contact 

între dealurile cele mai sudice ale Podişului Moldovei, Câmpia 

Românǎ şi Podişul Dobrogean. La nivelul judeţului Galaţi nu se 

întâlnesc formaţiuni muntoase. 

Regiunea în sine prezintă un relief tabular cu o fragmentare mai 

accentuată în nord şi mai slabă în sud, distingându-se, după 

altitudine, poziţie şi particularităţi de relief, cinci unităţi 

geomorfologice: Podişul Covurluiului, Câmpia Tecuciului, Câmpia 

Covurluiului, Lunca Siretului Inferior şi Lunca Prutului de Jos. 

Teritoriul comunei Ivești este amplasat la limita cu județul 

Vrancea, în Câmpia Tecuciului, pe malurile Bârladului și pe malul 

stâng al Siretului. 

Microregiunea geomorfologică a șesului Siret-Bârlad reprezintă 

partea cea mai joasă a reliefului cu o înălțime ce nu depășește 20 de 

metri și o înălțime maximă de 22,7 pe grinduri. Întreg șesul Bârlad-

Siret este cunoscut sub topicul local de „Baltă”. 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE SI FUNCTIONARE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE 
COMUNA IVEŞTI, JUDEŢUL GALAŢI 

 

16 
 

 

 

5.5.3.2 Reţeaua hidrografică  

Judeţul Galaţi se află poziţionat la confluența dintre fluviul 

Dunărea, râurile Prut şi Siret, care fac parte din bazine hidrografice 

diferite. 

Având în vedere poziția geografică, pe teritoriul județului Galați 

se regăsesc trei bazine hidrografice gestionate de Administrația 

bazinală de apă Prut-Bârlad Iaşi, Administrația bazinală de apă Siret-

Bacău şi Administrația bazinală de apă Dobrogea-Litoral Constanța. 

Resursele de apă ale judeţului Galaţi sunt constituite din: 

− apele de suprafaţă, reprezentate de râuri şi lacuri, în principal fluviul 

Dunărea, râul Prut şi râul Siret; 

− apele subterane, asigurate de apele freatice în apele de adâncime. În 

general, apafreatică este utilizată pentru irigații şi industrie, iar 

pentru alimentarea populației suntutilizate izvoare şi apa subterană 

din acviferul de adâncime. 

Din punct de vedere hidrografic, comuna Iveștiaparține spațiului 

hidrografic Prut – Bârlad.  

Ca o caracteristică a spaţiului hidrografic Prut – Bârlad, 80% din 

reţeaua hidrografică este formată din cursuri nepermanente din care 

60% sunt cursuri temporare (în cursul superior apărând fenomenul 

de secare datorită perioadelor fără precipitaţii) şi 18% sunt cursuri 

semipermanente, scurgerea înregistrându-se numai în perioade cu 

precipitaţii. 

Pe teritoriul comunei Ivești, apele stătătoare sunt reprezentate 

prin mici petice de mlaștină întâlnite întâlnite în lunca Bârladului ca 

urmare a existenței pânzei freatice mai aproape de suprafață. 
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Adâncimea pânzei freatice variază de la 3 – 4 metri în zona luncii 

Siret – Bârlad, cu apă puțin potabilă, până la 14 – 20 metri adâncime 

pe terasele din stânga Bârladului, unde apa devine potabilă. Forajele 

executate pe teritoriul comunei au interceptat trei strate acvifere care 

încep de la 150 metri, până la 229 metri și care, dacă ar fi captate, ar 

da un debit de 12 metri3/oră. 

 

5.5.3.3 Clima  

Factorii climatici condiționeză dinamica componentelor mediului, 

reprezentând un factor modelator deosebit de important. Astfel, 

dinamica proceselor de modelare a reliefului, caracteristicile apelor de 

suprafață și subterane, caracteristicile solului, distribuția faunei și 

vegetației, productivitatea activităților economice, precum și 

adaptările comunităților umane sunt determinate, în mare parte, de 

factorii climatici. 

Teritoriul judeţului Galaţi aparține în totalitate sectorului cu 

climă continentală; partea sudică şi centrală însumând mai bine de 

90% din suprafaţă, se încadrează în ținutul cu climă de câmpie, iar 

extremitatea nordică reprezentând 10% din teritoriu, în ținutul cu 

climă de deal. 

În ambele ținuturi climatice, verile sunt foarte calde şi uscate, iar 

iernile geroase, marcate de viscole puternice, dar şi cu întreruperi 

frecvente provocate de advecțiile de aer cald şiumed din sud şi sud-

vest care determină intervale de încălzire şi de topire a stratului de 

zăpadă.  
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Pe fundalul climatic general, luncile Siretului, Prutului şi Dunării 

introduc în valorile şi regimul principalelor elemente meteorologice, 

modificări care conduc la crearea unui topoclimat specific de luncă, 

mai umed şi mai răcoros vara şi destul de umed şi mai puţin rece 

iarna. 

Circulația generală a atmosferei are ca trăsături principale 

frecvența relativ mare a advecțiilor lente de aer temperat - oceanic din 

vest şi nord-vest (mai ales în sezonul cald), frecvența de asemenea 

mare a advecțiilor de aer temperat - continental din nord-est şi est 

(mai ales în anotimpul rece), precum şi advecțiile mai puţin frecvente 

de aer arctic din nord şi aer tropical maritim din sud-vest şi sud. 

Temperaturile înregistrate de stația meteorologică a municipiului 

Galați au indicat o temperatură medie anuală de 12,2°C. 

Ca și în cazul întregului județ, clima comunei Ivești este 

influențată de așezarea geografică a teritoriului, de relief și de 

circulația generală a atmosferei, incluzând zona în aria climatică 

continentală, specifică ținutului climei de câmpie, cu lunci și bălți. 

 

Precipitații 

Repartiţia anuală a precipitaţiilor este neuniformă, cele mai mari 

cantităţi de apă înregistrându-se în anotimpul de vară, sub formă de 

averse. 

Precipațiile atmosferice înregistrate de stația meteorologică a 

municipiului Galați au indicat, la nivelul anului 2019, o sumă anuală 

de 402,9 l/mp, iar cantitatea maximă în 24 ore de 36,2 l/mp, 

înregistrată în data de 19.11.2019. 

 

Vânt 
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Vântul predominant bate din direcţia nord –nord-est cu o 

frecvență de 18,4%, iar intensitatea medie anuală este de 3 grade 

Beaufort, corespunzând la o viteză medie de 8 m/s. 

Frecvența medie anuală a vânturilor din direcţia nord-est este de 

18,6%, iar intensitatea medie anuală este de 2,3 grade Beaufort.  

Vântul se intensifică începând din octombrie şi ajunge la apogeu 

în aprilie, când se înregistrează în medie 5,5 zile cu vânturi de 

intensitate depăşind 6 grade Beaufort până la 8,7 grade Beaufort. 

 

5.5.3.5 Resursele naturale şi solurile 

În judeţul Galaţi sunt declarate 17 arii naturale protejate de 

interes naţional, dintre care 16 rezervaţii naturale, declarate în baza 

Legii nr. 5/2000 privind amenajarea teritoriului naţional, Secţiunea 

III, Zone protejate şi un parc natural, declarat în baza Hotărârii de 

Guvern nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală 

protejată pentru noi zone. 

Teritoriul comunei Ivești nu se suprapune cu situri Natura 2000 

sau arii de importanță națională. 

O resursăimportantă pentru comuna Iveștieste reprezentată de 

suprafețele ocupate cu terenuri agricole, acestea ocupând o pondere 

de 76% din totalul comunei. Resursele pe care se bazează poţentialul 

economic al comunei sunt numai resurse proprii, reprezentate de 

terenurile arabile, păşuni, fânețe, vii, livezi, produse animaliere şi 

vegetale. 
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Din suprafața terenurilor agricole, o pondere de 14% este 

reprezentată de terenurile ocupate cu vii și pepiniere viticole. Podgoria 

Ivești este una dintre podgoriile vechi ale României. Viticultura acestei 

podgorii este strâns legată de evoluția vechii moșii Blăjari, actualul 

Blăjerii de Jos, atestată documentar din 15 iulie 1448. 

Comuna Ivești reprezintă centrul Podgoriei Ivești care se întinde 

pe mai mult de 380 hectare, în sectorul de sud al Câmpiei Tecuciului.  

De asemenea, suprafețele ocupate cu păduri reprezintă o altă 

resursă a comunei, acestea ocupând 17% din suprafața totală a 

comunei. 

Pe teritoriul judeţului Galaţi se întâlnesc foarte multe tipuri de 

sol. Majoritatea tipurilor de sol au roca mamă pe loess, mai puţin pe 

argile şi marne. Textura variază de la o grupă de sol la alta. La cele 

mai multe predomină textura nisipoasă şi mai puţin argiloasă. De 

asemenea, structura se schimbă de la un orizont la altul, lipsind cu 

totul la nisipurile consolidate din zona comunelor Barcea, 

Umbrăreşti, Drăgăneşti, Munteni şi Matca. 

Grosimea orizonturilor variază între 10 cm la Buciumeni şi 130 

cm la Nicoreşti, pe un cernoziom cu profil normal. PH-ul are valori 

cuprinse între 6-8, fiind slab acid pe nisipuri şi alcalin la Gohor şi 

neutru în rest. 

În judeţul Galaţi, respectiv și pe teritoriul comunei Ivești, 

datorită condițiilor pedoclimatice variate a apărut și s-a dezvoltat o 

cuvertură de soluri, diversificatăși bine reprezentată, dominată de 

solurile zonale de tip cernoziom cu profil normal sau cernoziomuri 

degradate cu profil de la moderat până la puternic erodat, soluri 

azonale, soluri aluviale, coluviale, neevoluate sau trunchiate, 

psamosoluri, lacovisti. 
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5.5.4 Populaţie 

Potenţialul uman reprezintă cea mai importantă avuţie al oricărei 

organizaţii sau colectivităţi, de efortul fizic şi intelectual al populaţiei 

depinzând valorificarea resurselor materiale şi băneşti disponibile. 

Surprinzând în timp dinamica populaţiei se poate constata modificări 

de substanţă privind numărul locuitorilor, ponderea segmentelor 

reprezentative, etc. Baza analizei o constituie datele statistice din 

documentele oficiale întocmite cu ocazia efectuării recensămintelor. 

Aşezarea geografică a comunei IVEŞTI în raport de municipiul 

GALAŢI şi oportunităţile de deplasare cu mijloacele de transport în 

comun, determină deplasarea zilnică a unui de locuitori din comuna 

IVEŞTI spre locurile de muncă la societăţile economice din municipiul 

GALAŢI şi alte localităţi alăturate.  

Datorită condiţiilor socio – economice din ultimii ani tot mai 

mulţi locuitori şi-au pierdut locurile de muncă de la oraşe 

intorcandu-se la activităţile agricole din comună. 

O mare parte a populatiei ocupate lucreaza in agricultură iar 

cealatii parte in unităţile economice care functioneaza pe teritoriul 

comunei, invaţământ, sanătate, servicii, sau comert. Pensionarii pot fi 

considerati partial activi, aceştia lucrand in agricultură in masura in 

care le permite forta fizică şi starea de sănătate. În ultimii ani la 

nivelul comunei se observă tendinta de intoarcere a populatiei de la 

oraş, care locul de baştină. 

Pentru cea mai mare parte a populatiei agricultura reprezinta 

activitatea principală, dar sunt şi persoane pentru care agricultura 

este o activitate secundara.  



STRATEGIA DE DEZVOLTARE SI FUNCTIONARE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE 
COMUNA IVEŞTI, JUDEŢUL GALAŢI 

 

22 
 

 

Astfel potentialul unui angajat implicat in activitati agricole are 

un procent de performanta mult mai mic decat al unui angajat cu 

norma intreagă in alt sector al economiei. 

Este necesara intensificarea direcţionării capitalului pentru 

fermele comerciale şi infiintarea de ferme noi. Potentialul uman al 

comunei se va pune in valoare numai printr-o conlucrare 

permanentă, interactivă şi continuă intre autoritati, antreprenori şi 

pieţa locală a fortei de muncă. 

Structura populației a suferit numeroase modificări în comuna 

IVEŞTI, atât ca urmare a unor factori sociali, economici, politici cât și 

ca un răspuns la moda vremurilor. 

Populaţia comunei IVEŞTI are conform ultimului recensământ 

(2011) un număr de 8.441 persoane. 

Pe sate, numărul de locuitori se prezintă astfel: 

DENUMIRE SAT Populaţie 

recensământ 2011 

IVEŞTI 4571 

BUCEŞTI 3870 

Total comuna IVEŞTI 8441 

 

Unul dintre cele mai importante aspecte ale analizei populaţiei 

este cel al procesului de regenerare, respectiv de îmbătrânire. 

Consecinţele acestui proces vizează mutaţii complexe în ceea ce 

priveşte forţa de muncă, capacitatea de autoîntreţinere, întreţinere a 

celorlalţi membrii ai familiei, profilul social, tradiţii, comportament 

social, relaţionare, etc. 
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Repartiţia populaţiei pe grupe de vârstă – recensământ 2011 

Populatia 

pe sexe 

Populatia 

totala 

Grupe de varsta 

0-14 % 15-39 % 40-59 % 60-84 % 85 si 

peste 

% 

TOTAL 8441 1756 20,80 2950 34,95 1941 22,99 1693 20,06 101 1,20 

Masculina 4199 908 21,62 1543 36,75 1022 24,34 697 16,60 29 0,69 

%din total 49,75 51,71  52,31  52,65  41,17  28,71  

Feminina 4242 848 19,99 1407 33,17 919 21,66 996 23,48 72 1,70 

%din total 50,25 48,29  47,69  47,35  58,83  71,29  

 

Analizând datele se constată că populaţia majoritară a comunei 

este reprezentată de cetăţenii cu vârsta între 15÷39 ani preponderent 

masculină. 

Populaţia tânără şi relativ tânără (0÷39 ani) reprezintă un procent 

de 55,75 % din totalul populaţiei.  

 

După religie populaţia este structurată astfel: 

 

TOTAL Ortodocşi Adventişti de ziua a şaptea Penticostală Fără informaţii 

8.441 7672 73 206 490 

 

Minorităţi. Din totalul de 2.640 locuitori ai comunei 2.537 sunt 

români, 34 rromi, iar pentru 69 locuitori nu există date în acestă 

privinţă.  

După etnie populaţia este structurată astfel: 

TOTAL Români Rromi Fără informaţii 

8441 6415 1536 490 
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Având în vedere limba maternă populaţia este structurată astfel: 

TOTAL Limba română Rromani Fără informaţii 

8441 7169 782 490 

 

5.5.5 Economia 

5.5.5.1 Scurt istoric şi situaţia actuală 

În zona IVEŞTI, principala ocupaţie a locuitorilor era agricultura. 

Localnicii se mai ocupau şi cu creşterea animalelor (în special bovine), 

cultura plantelor, cu arta mesteşugărească-dulgherie, tâmplărie, 

rotărie, cizmărie, fierărie, etc. 

Sectorul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (IMM), apărut în anii  ’90, 

s-a dezvoltat astfel că pe raza comunei au apărut o serie de societăţi 

comerciale, întreprinderi individuale şi PFA, înregistrate de regulă la 

Oficiul Registrului Comerţului de pe langă Tribunalul GALAțI, ce au  

sediul în comună. Marea majoritate a lor au ca principal domeniu de 

activitate comerţul dar mai sunt înregistrate si societăţi ce activează 

în domeniile industrial şi al prestărilor de servicii. 

 Analiza micro-intreprinderilor din mediul rural evidentiaza 

capacitatea relativ redusa a acestora de a raspunde exigentelor 

referitoare la furnizarea locurilor de munca pentru populatia din 

mediul rural. 

 Analiza activitatilor comerciale si servicii indica faptul ca 

numarul de locuitori din zona rurala, ocupati in toate activitatile de 

acest tip analizate, e nesemnificativ.  

 Informatiile disponibile privind aceste activitati reprezinta doar 

partial situatia reala, deoarece acestea se desfasoara si in cadrul unei 

piete informale a muncii din zona rurala.  
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Totusi, venitul care se putea obtine din aceste surse acopera doar 

necesarul pentru subzistenta, existand nevoia de dezvoltare a acestor 

activitati care pot contribui la dezvoltarea economiei rurale, in 

general. 

 Situatia acestui sector, ca si a infrastructurii, reprezinta o 

bariera in calea dezvoltarii altor activitati rurale, pentru crearea de 

oprtunitati ocupationale alternative. Sprijinirea furnizarii serviciilor in 

comunitatile rurale reprezinta un factor important pentru ridicarea 

calitatii vietii si de sporire a atractivitatii zonelor rurale. 

 Enumerăm mai jos, câtiva din agenţii economici prezenţi pe raza 

teritorial administrativă a comunei IVEŞTI: 

1.  ABA PRUT BARLAD SGA GALATI 

2.  ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR GALATI 

3.  ASOCIATIA SPERANTA 

4.  
BANCA COOPERATISTA PUTNA FOCSANI (FUZIUNE CREDITEC 
TECUCI) 

5.  C.I. CASA DE SCHIMB VALUTAR CONVERT ECHANGE SRL 

6.  C.N . POSTA ROMANA S.A. BUCURESTI 

7.  C.N.C.F.R. SUCURSALA REGIONALA C.F. GALATI 

8.  CEC BANK GALATI 

9.  CMI CABINET MEDICAL-DR. CRETU 

10.  CMI DINU SMARTDENT SRL 

11.  CMI DR. BIRLADEANU ELENA 

12.  CN DE CAI FERATE BUCURESTI<> SUCURSALA REGIONALA CF 

13.  CNCF CFR S.A. SUCURSALA CAI FERATE GALATI+ 10045 

14.  CNTEE TRANSELECTRICA SA UNITATEA DE TRANSPORT CONSTANTA 

15.  CREDITEC TECUCI- PUNCT LUCRU IVESTI 

16.  I.F. COMAN ELENA GELA IF 

17.  I.F. SAVA N MARIAN 

18.  I.F.TODERASCU IONEL INTREPRINDERE FAMILIALA 

19.  I.I. BANAGA ANDREI INTREPRINDERE INDIVIDUALA 

20.  I.I. BANAGA GABRIELA VIORICA INTREPRINDERE INDIVIDUALA 

21.  I.I. BIRA I FANICA INTREPRINDERE INDIVIDUALA 

22.  I.I. BONTAS ANDREI VLAD 

23.  I.I. BONTAS RAMONA INTREPRINDERE INDIVIDUALA 

24.  I.I. BUJOR D. ION INTREPRINDERE INDIVIDUALA 

25.  I.I. FRATITA GEORGE INTREPRINDERE INDIVIDUALA 
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26.  I.I. IRIMIA ALEXANDRU INTREPRINDERE INDIVIDUALA 

27.  I.I. LUCA AUREL INTREPRINDERE INDIVIDUALA 

28.  I.I. MANTU V ELENA INTREPRINDERE INDIVIDUALA 

29.  I.I. MATEI P EMILIA INTREPRINDERE INDIVIDUALA 

30.  I.I. MIHAI AURELIA INTREPRINDERA INDIVIDUALA 

31.  I.I. MITITELU IONUT ALIN 

32.  I.I. POPA MARICEL INTREPRINDERE INDIVIDUALA 

33.  I.I. POPA S. AURELIA INTREPRINDERE INDIVIDUALA 

34.  I.I. VALEANU L ALEXANDRU INTREPRINDERE INDIVIDUALA 

35.  I.S.U. GALATI GARDA DE INTERVENTIE IVESTI 

36.  NI&WEN PRIM ACTIV SRL 

37.  P.F.A. BRAILESCU CLEMENTA PFA 

38.  P.F.A. COMAN VASILICA PFA 

39.  P.F.A. DOLEA GINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA 

40.  P.F.A. GHIOCA CRISTINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA 

41.  P.F.A. PAVEL GEORGIAN MARIAN PFA 

42.  P.F.A. STEGARU VALLENTIN ADRIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA 

43.  P.F.A. STOICA COSTICA 

44.  P.F.A. TODERASCU GABRIELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA. 

45.  S.C. AGRI GAS SRL 

46.  S.C. AGRI TERENURI S.A 

47.  S.C. AGRO BUSINES SRL 

48.  S.C. AGRO INVESTMENTS MOLDOVA SRL 

49.  S.C. AGROJOR 

50.  S.C. ALEX VALDAN SRL 

51.  S.C. ALOPATIA SRL 

52.  S.C. AMBASADOR IMPEX SRL 

53.  S.C. AMIRAZ WINNERCASINO SRL 

54.  S.C. ANDRA EML CONSTRUZIONE SRL 

55.  S.C. ANGHEL AGRO DADA & NONI SRL 

56.  S.C. ANGHEL CONSTRUCT 

57.  S.C. APA CANAL-APATERM GALATI 

58.  S.C. ARCADA COMPANY 

59.  S.C. ARIAGEOCLAR SRL 

60.  S.C. ARTIMA SA 

61.  S.C. B&B AGRO HOLDING SRL 

62.  S.C. B&B GRUP AGRO SRL 

63.  S.C. BANCPOST S.A. 

64.  S.C. BLUE LAGOON FORDA SRL 

65.  S.C. BRAITUD SRL 

66.  S.C. CASIELMA SRL 

67.  S.C. CASTELANOS SRL 

68.  S.C. CERASIS MIRABILIA SRL 

69.  S.C. CEREALCOM GALATI SOCIETATE PE ACTIUNI 

70.  S.C. CEREALCOM SA SRL 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE SI FUNCTIONARE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE 
COMUNA IVEŞTI, JUDEŢUL GALAŢI 

 

27 
 

 

71.  S.C. CEREALPROD GALATI 

72.  S.C. CETERASCOM SRL GALATI 

73.  S.C. CHEMILOVA SRL 

74.  S.C. COLIADECRIS SRL 

75.  S.C. CONFITAV S.R.L 

76.  S.C. CONSERV SRL 

77.  S.C. CORSAR COMERCIAL BOAT SRL 

78.  S.C. COSALINIC IMPEX SRL 

79.  S.C. COST PAV SERV SRL 

80.  S.C. CRACIUN IONUT CONSTRUCT SRL 

81.  S.C. CRISELY SRL 

82.  S.C. CRISGAB CORNER SHOP SRL 

83.  S.C. DANLAU STONE SRL 

84.  S.C. DANYVAL CONSTRUCT MIXT SRL 

85.  S.C. DAVIDE CONSTRUCT SRL 

86.  S.C. DC PROJECT CONS SRL 

87.  S.C. DERBY SRL 

88.  S.C. DIACARN FOOD SRL 

89.  S.C. DICOR LAND SRL 

90.  S.C. DIMA 3M IMPEX S.R.L. 

91.  S.C. DIMAR SRL IVESTI 

92.  S.C. DIOTECH SRL 

93.  S.C. DOGEMAR SRL 

94.  S.C. DOLDYN PROD COM SRL 

95.  S.C. DONAN SRL 

96.  S.C. DRUM CONSTRUCT SRL 

97.  S.C. DUNIS SRL 

98.  S.C. ECOBEAM SRL 

99.  S.C. EDEN FUNERARIA FAMILY SRL 

100.  S.C. EDUARD ALESIO IRM SRL 

101.  S.C. ELEDI CARGOTRANS SRL 

102.  S.C. EMANUELA COLLECTION SRL 

103.  S.C. ENE LUIGI CAR SRL 

104.  S.C. EUROSAL COMPANY SRL 

105.  S.C. GEKKO GAMES SRL 

106.  S.C. GENDAV SRL 

107.  S.C. GEOCAT CONSTRUCT COST SRL 

108.  S.C. GIDAX SRL LIESTI 

109.  S.C. GIMANDRA PETSTEF SRL 

110.  S.C. GOTNIC BAND 2016 SRL 

111.  S.C. GRAND PROTECTION SECURITY SRL 

112.  S.C. GUD- VET SRL 

113.  S.C. HEPITES S.A. GALATI 

114.  S.C. IL CASTELLO PRODTEC SRL 

115.  S.C. IMPECABIL SRL TECUCI 

116.  S.C. INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL 
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117.  S.C. INTACT WASH SRL 

118.  S.C. INTERCROPS SRL 

119.  S.C. INTRANSIV SRL 

120.  S.C. IONESCU VIO PROD SRL 

121.  S.C. IRIPLAST SRL 

122.  S.C. KELEBEK TRADING S.R.L. 

123.  S.C. KINTO STAR SRL 

124.  S.C. KRUK ROMANIA SRL 

125.  S.C. LASTFISH ROM SRL 

126.  S.C. LAURA & IONEL STAR SRL 

127.  S.C. LEGUMICOLA LIESTI 

128.  S.C. LEMACONS SRL 

129.  S.C. LIBRACATA DAR SRL 

130.  S.C. LINA SI FII SRL 

131.  S.C. LIPAS S.R.L. 

132.  S.C. LIVERSTAR COMPANY SRL 

133.  S.C. LIVTIM TAB SRL 

134.  S.C. LUC LIFE SRL 

135.  S.C. MACIND SOLAR SRL 

136.  S.C. MADAAGNES SRL 

137.  S.C. MAGIC FOOD INDUSTRIE SRL 

138.  S.C. MAKLER S.R.L. 

139.  S.C. MANEA CONSTRUZIONI SRL 

140.  S.C. MANOLACHE LIVIU SRL 

141.  S.C. MANSEL GRUP SRL 

142.  S.C. MAT SERV SRL 

143.  S.C. MATTEO &LENA LUXTOUR SRL 

144.  S.C. MATY CONSTRUCT SRL 

145.  S.C. MEGAVEST INTACT SRL 

146.  S.C. MERLO ALEXCAT SRL 

147.  S.C. MIHMITU STARCOM 2012 SRL 

148.  S.C. MIHSTAR SRL 

149.  S.C. MIRELA SRL 

150.  S.C. MIRUNALEX SRL 

151.  S.C. MITAGRO NUTRITION SRL 

152.  S.C. MONTSIL SRL 

153.  S.C. MORARITA VIOGAB SRL 

154.  S.C. MYOSOTIS 

155.  S.C. NATURAL ESSENTIAL SRL 

156.  S.C. NEOSTAND SRL 

157.  S.C. NICADION MAN SRL 

158.  S.C. NIROL ALY 2002 SRL 

159.  S.C. NOMIS 2003 SRL 

160.  S.C. NOVOPROM SRL 

161.  S.C. ORANGE ROMANIA 
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162.  S.C. PANAITECONS DANI SRL 

163.  S.C. PANEDIL GOLD SRL 

164.  S.C. PAULA S ARTIST TOUCH SRL 

165.  S.C. PENSIUNEA CASA MAJESTIC SRL 

166.  S.C. PETIVAGRO SRL 

167.  S.C. PI- HERMI B.V. SRL 

168.  S.C. PINK SRL IVESTI 

169.  S.C. PREMIER ENERGY SRL 

170.  S.C. PRICOPCRIS STRUGUREL SRL 

171.  S.C. PRIFACHE MARCELINO SRL 

172.  S.C. PRODGRAIN SRL 

173.  S.C. PUBLIC GAMES SRL BUCURESTI 

174.  S.C. RAFSO SRL 

175.  S.C. RAMSANAT CURIERTRANS SRL 

176.  S.C. RODI-REL S.R.L. 

177.  S.C. ROSHMAN INTERNATIONAL SRL 

178.  S.C. ROYAL MOSSAD MEDICAL SRI SRL 

179.  S.C. RYADALY SRL 

180.  S.C. RYADALY STRUCTURES SRL 

181.  S.C. S.G.M. CONTRACTOR SRL 

182.  S.C. SANDICA EDITH EAD SRL 

183.  S.C. SAPCRIS EDIL COSTRUCT SRL 

184.  S.C. SILVANIC.COM 

185.  S.C. SILVANMAR SRL 

186.  S.C. SILVOCRIS S.R.L. 

187.  S.C. SOLUTII INOVATIVE RIGIPS SRL 

188.  S.C. SPMG SRL 

189.  S.C. STOMINTERN S.R.L. 

190.  S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 

191.  S.C. TIRSCONIA CONSTRUCT SRL 

192.  S.C. TOP SHAORMA NEDELEA SRL 

193.  S.C. TRANSCARPATICA IVESTI 

194.  S.C. USTIMET TRANSTUB SRL 

195.  S.C. UVAGAB AGRODEEA SRL 

196.  S.C. VALIEMA ANDRE SRL 

197.  S.C. VALIR NEK SRL 

198.  S.C. VALRO TRADE SRL 

199.  S.C. VANBET SRL 

200.  S.C. VARNA MIREL SRL 

201.  S.C. VEGA 93 SRL  

202.  S.C. VITIPAV COMPANY SRL 

203.  S.C. VOINEA FOOT STAR SRL 

204.  S.C. WOLFRAM 2008 SRL 

205.  S.C. ZEXPERT FINANCE&CONSULTING SRL 

206.  S.C. ZUVA CONSTRUCT SRL 

207.  S.C.VANDMFARRMS JOBS SRL 
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5.5.5.2   Activităţi specifice zonei 

 Activitatile de productie sunt reprezentate de intreprinderi 

mici, mijlocii in domeniile comert cu amanuntul, transport de marfuri 

şi persoane, agrozootehnie, prestări servicii. În afară de societătile 

comerciale sunt şi persoane fizice autorizate şi asociatii familiare care 

realizează activitati in domeniul alimentatiei publice, prestări servicii, 

comert cu amanuntul, etc. Aceste activitati au un rol important in 

activitatea şi viata comunitatii, precum şi la creşterea bugetului local 

al comunei.  

Economia rurală este influentata de fluxurile create de banii 

trimişi in ţara de cei care lucrează in strainatate.  

Cea mai mare parte a sumelor de bani se observă direct in 

modernizarea şi dezvoltarea spatiului rural, deoarece parte a acestor 

bani sunt investiti in tranzactii imobiliate (terenuri şi locuinte) in 

dorinta de a-şi creşte nivelul de trai, de a imbunatati calitatea vietii, 

dar şi de a-şi asigura protectie impotriva unor evenimente sau 

probleme familiale sau financiare. Se observă o schimbare in 

atitudine a celor plecati la lucru in strainatate. Spiritul antreprenorial 

cu care migrantii se intorc ii indeamna sa inceapa activitati agricole 

comerciale sau sa-şi deschidă afaceri in sectorul non-agricol. 

 Activitatile specifice zonei sunt agricultura si zootehnia, pe 

teritoriul comunei IVEŞTI desfasurandu-si activitatea societati cu 

specific agricol, industrie alimentare si bauturi, agenti economici, 

magazine desfacere cu amanuntul si altele. 

 

 

5.5.5.3 Agricultura 
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Agricultura este principala ramura a economiei comunei. 

 Comuna face parte din rândul localităților cu activități 

preponderent agricole. Potenţialul productiv al agriculturii este 

constituit din 6.839 ha, din care 5.531 ha suprafaţă arabilă, 160 ha 

păşuni, 11 ha fânețe, 929 ha patrimoniu viticol și 208 ha livezi și 

pepiniere pomicole. 

Atat conditiile geografice cat si cele climatice ale zonei au 

determinat locuitorii sa practice o serie de activitati predominant 

agricole. 

În comuna IVEŞTI agricultura este dezvoltată dar administraţia 

locală şi investitorii şi proprietarii locali de terenuri analizează mai 

multe propuneri de dezvoltare a sectorului agricol şi al 

agroturismului.  

Zona este cunoscută îndeosebi pentru activitatea sa agricolă de 

creşterea a animalelor şi de cultivare a terenului.  

Activităţile agricole în cadrul asociaţiilor agricole şi în 

gospodăriile individuale constau în : 

✓ Cultivarea terenurilor arabile cu cereale: grâu, porumb şi 

floarea soarelui 

✓ Cultivarea viţei de vie şi a livezilor 

✓ Creşterea animalelor bovine şi ovine pentru carne şi lapte 

✓ Creşterea păsărilor pentru carne şi ouă 

✓ Creşterea porcinelor pentru carne 

Dotarea tehnica a agriculturii actuale consta in existenta 

utilajelor mecanizate şi a utilajelor cu tractiune animală. 
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Utilajele existente in comuna IVEŞTI sunt: tractoare, pluguri, 

semanatori de paioase, semănători de culturi prăşitoare, discuri, 

maşini de ierbicidat, cositoare mecanice, cultivatoare, motocositoare. 

Diversitatea utilajelor acoperă necesarul pentru prelucrarea mecanica 

a terenului arabil al comunei. 

Utilajele cu tractiune animală cum sunt cărutele, sunt utilizate in 

gospodariile locatarilor pentru treburile interne ale acestora. 

Cele mai mari suprafete de teren sunt cultivate cu grau, porumb 

si floarea soarelui, orz si orzoaica. În lipsa unui sistem de irigatii mai 

dezvoltat productia la hectar pentru cultura campului inregistreaza 

variatii de la an la an, in functie de conditiile climaterice; in anii 

secetosi productia este scazuta in comparatie cu cea din anii in care 

cantitatea de precipitatii creste peste media anuală. Se impune astfel 

necesitatea alocarii de fonduri pentru construirea sistemului de 

irigaţii pentru a se asigura productiile pe care potentialul solului îl 

asigură daca ar fi posibilitatea irigarii in perioadele de seceta. 

Avand in vedere suprafata mare a suprafetelor arabile, 

practicarea agriculturii si a productiei vegetale este propice in 

comuna IVEŞTI.  

Prin tradiție, comuna Ivești este o zonă agricolă. Condițiile 

pedoclimatice din zonă favorizează culturile de grâu, orz, porumb, 

floarea–soarelui, sfeclă de zahăr, in, fasole, mazăre, legume, viță de 

vie. 

În comună s-au făcut multe îmbunătățiri funciare prin plantarea 

dunelor de nisip cu culturi viti-pomicole și salcâm. În Baltă s-au făcut 

lucrări de regularizare a albiilor minore, apoi lucrări de îndiguiri, iar 

odată cu crearea sistemului de irigații cea mai mare parte a 

terenurilor agricole au putut fi irigate. 
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Chiar dacă multe comunităţi rurale depind de agricultura de 

subzistenţă, acestea pot beneficia şi de apropierea faţă de un oraş mai 

mare (unde îşi pot vinde produsele şi pot accesa servicii cu mai mare 

uşurinţă). 

 

5.5.5.4 Creşterea animalelor 

 Cresterea animalelor reprezinta o sursa de venit importanta 

pentru locuitorii comunei datorita zonei geografice din care face parte 

comuna IVEŞTI. 

 Pe teritoriul comunei isi desfasoara activitatea agenţi economici 

avand ca activitate cresterea animalelor şi păsărilor.  

 În mare masura, la nivel national, diminuarea efectivului de 

animale este cauzata de insuficienta nutreturilor si respectiv 

cresterea preturilor la nutreturi dar, trebuie sa tinem cont si de 

ceilalti factori care au dus la scaderea efectivului de animale ca: 

 • varsta inaintata a crescatorilor de animale in zona rurala; 

 • lipsa unor politici guvernamentale coerente in domeniu; 

 • disjunctia intre animal, pamant si munca; 

 • seceta e.t.c. 

Gospodariile agricultorilor depind mult de sursele de venit 

nemonetare. Ponderea venitului agricol in natură al locuitorilor este 

mare in detrimentul venitului in numerar.  

  

5.5.5.5. Pomicultura 
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 Dupa o perioada de dezorganizare sunt semne ca pomicultura 

romaneasca incepe sa-si revina la locul pe care il merita in economie. 

In ultimii ani sunt solicitati tot mai multi pomi pentru plantare atat 

de amatori cat si de cei care organizeaza noi livezi, chiar daca pe 

suprafete mici, in speranta obtinerii de venituri din valorificarea 

fructelor. In comuna IVEŞTI sectorul pomicol se practica pe suprafete 

mici de catre localnici. 

  

 

5.5.5.6 Viticultura 

 In tara noastra cultura vitei-de-vie intereseaza un numar mare 

de locuitori din majoritatea zonelor tarii, mai ales din zona colinara, 

pentru ca pe pantele dealurilor insorite si adapostite de curentii reci 

(altitudini de pana la 450-500 m), aceasta planta gaseste cele mai 

favorabile macro si microclimate pentru obtinerea strugurilor de masa  

si a vinurilor de calitate. 

Podgoria Ivești 

Podgoria Ivești este una din podgoriile vechi ale României. 

Viticultura acestei podgorii este strâns legată de evoluția vechii moșii 

„Blăjari ”, pe Bârlad, atestată documentar din 15 iulie 1448, printr-un 

act de la Petru Voievod către panul Cernat Ploscarul și fratele său 

Steful. În prima jumătate a secolului al XVII-lea, moșia „Blăjari ”, 

atrage interesul multor proprietari, ea fiind revendicată prin multe 

procese și judecăți. Între anii 1847 și 1856 se înființează târgușorul 

Ivești, care avea să dea și denumirea acestui areal viticol. 

Din suprafața terenurilor agricole, o pondere de 14% este 

reprezentată de terenurile ocupate cu vii și pepiniere viticole. 
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Podgoria Ivești este una dintre podgoriile vechi ale României. 

Comuna Ivești reprezintă centrul Podgoriei Ivești care se întinde pe 

mai mult de 380 hectare, în sectorul de sud al Câmpiei Tecuciului. 

  

5.5.5.7 Legumicultura 

 Legumicultura este o indeletnicire a locuitorilor comunei. 

Datorita conditiilor climatice si de sol zona se preteaza investiţiilor 

sigure in sectorul legumicol, cu predilectie a culturilor realizate in 

sere si solarii, in speta castraveti, tomate, ardei. 

Acestea se cultiva pentru consumul in gospodarie dar si pentru 

desfacerea in pietele oraselor apropiate. Se remarcă o variatie a 

productei la hectar datorată conditiilor climatice anuale. Nu există în 

comuna capacităţi de conservare sau prelucrare a legumelor. De 

asemenea există posibilitatea de realizarea de investiţii in tehnologii 

moderne, construirea solariilor, a serelor, precum şi racordarea 

acestora la utilităţile necesare. 

 

 5.5.5.8 Turismul 

In prezent, turismul rural romanesc se confrunta cu o criza 

puternica privind aspectele tehnice, financiare si educationale, care 

invoca masuri de sustinere si impulsionare a dezvoltarii sectorului, 

atat din punct de vedere cantitativ, cat si calitativ. 

În comuna IVEŞTI  turismul este slab dezvoltat, comuna nu 

dispune de suficient de multe zone ce pot fi valorificate turistic. 

 

 5.5.6 Mediul 
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Cu privire la calitatea aerului, rapoartele de analiză asupra 

monitorizării calității aerului din județul Galați au înregistrat 

următoarele concluzii: 

În comuna IVEŞTI, mediul înconjurător nu este afectat de 

fenomene de poluare sau degradări care să ducă la modificări 

esențiale ale calității  factorilor de mediu. 

Pentru  stabilirea  gradului  de  încărcare  cu  poluanţi  al  

solului,  Agenția  pentru  Protecția Mediului Galaţi dispune de o reţea 

de supraveghere a calităţii solurilor din judeţul Galaţi formată din 

puncte de prelevare, amplasate în zone cu risc de poluare: DN 2B, 

DN 25, Tirighina şi în zonele limitrofe unor agenţi economici cu 

impact asupra factorilor de mediu: SN Damen Shipyards SA, SC 

ARCELORMITALL SA, precum şi la Sediul Agenției pentru Protecția 

Mediului Galaţi. Dispunerea în teren a punctelor de monitorizare este 

realizată astfel încât să permită obţinerea de informaţii relevante 

asupra calităţii solului pe o suprafaţă cât mai mare din teritoriul 

judeţului. 

În  urma  analizei  valorilor  medii  anuale  la  indicatorii  urmăriţi,  

de  către  Agenția  pentru Protecția Mediului Galaţi se poate 

concluziona: 
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Reacţia solului – aciditatea. Nu s-au înregistrat situaţii de 

poluare a solului datorită acidifierii. Din punct de vedere al pH-ului, 

solurile analizate se caracterizează prin valori cuprinse între 7,18 - 

7,88 upH, ceea ce evidenţiază un pH favorabil pentru dezvoltarea 

plantelor, (solubilitate şi accesibilitate bună pentru majoritatea 

elementelor nutritive din sol. pH-ul solurilor analizate prezintă o 

variaţie sezonieră, fiind mai scăzută în perioadele uscate şi cu 

temperaturi ridicate, şi cu valori mari în perioadele reci caracterizate 

printr-o umiditate mărită în sol ca urmare a diluţiei sărurilor, care 

evidenţiază o bună levigare a sărurilor solubile. 

Intensitatea de salinizare - reprezintă acumularea de săruri 

solubile în sol. În funcţie de conţinutul de săruri solubile, solurile au 

fost orientate spre ,,salinitate ,,clorurică””. în toate punctele 

monitorizate,  izolat  ,,sulfatică””.  Cauzele  procesului  de  sărăturare  

sunt  fie  naturale  (creşterea nivelului apelor freatice mineralizate, 

aducerea la suprafaţă a unor strate salifere), fie antropice (irigările cu 

ape salinizate, suprapăşunatul, inundaţiile  cu regim hidrosalin 

ireversibil). 

 

 

Managementul deşeurilor 

Toate activităţile economico-productive şi sociale sunt 

generatoare de produse secundare cu valoare economică foarte 

scăzută sau chiar inexistentă pe care le putem numi generic deşeuri. 

Din punct de vedere al protecţiei mediului, gestionarea acestora 

este o problemă acută la nivelul României, mai ales în contextul 

cererii crescânde pentru toate produsele alimentare şi nealimentare. 
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Impactul gestionării necorespunzătoare a deşeurilor este unul 

negativ asupra factorilor de mediu, dar şi asupra factorului uman, fie 

că ne referim la sănătatea acestuia sau la activităţile sale productive. 

Depozitarea deşeurilor în rampe de deşeuri înseamnă pierderi 

irecuperabile de teren şi resurse.  

Impactul negativ se răsfrânge asupra mai multor componente 

ale mediului înconjurător: deşeurile biodegradabile se descompun, 

producând gaze (poluare atmosferică) şi levigat (poluarea solului şi a 

apei), aria de teren utilizată este relativ extinsă.  

Deşeurile menajere depozitate pot constitui vectori importanţi în 

răspândirea infecţiilor, pot constitui condiţii pentru înmulţirea 

insectelor şi rozătoarelor, iar peisajul se degradează din punct de 

vedere estetic. 

Dezvoltarea de măsuri care să încurajeze prevenirea generării de 

deşeuri şi reutilizarea acestora, promovând utilizarea durabilă a 

resurselor constituia una din priorităţi administarţiei publice locale 

IVEŞTI, urmărindu-se în special: 

✓ Creşterea ratei de reciclare şi îmbunătăţirea calităţii 

materialelor reciclate, colaborând cu sectorul privat şi cu unităţile 

care valorifică deşeurile. 

✓ Promovarea valorificării deşeurilor din ambalaje. 

✓ Reducerea impactului produs de carbonul generat de 

deşeuri. 
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Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii dar şi sporirea calitativă a 

serviciilor către populaţie şi sectorul privat se doreşte creşterea 

suprafeţelor cu spaţii verzi, susţinerea iniţiativelor care premiază şi 

recompensează populaţia care reduce, reutilizează şi reciclează 

deşeurile din gospodării, o bună colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice județene pentru creşterea eficienţei şi calităţii 

deşeurilor colectate, facându-le mai uşor de reciclat. 

 

5.5.6.1 Resurse naturale  

Resursele naturale reprezinta totalitatea zacamintelor de minerale 

si de minereuri, a terenurilor cultivabile, a padurilor si apelor de care 

dispune un teritoriu. Resursele naturale sunt substante care apar in 

mod natural dar care sunt considerate valoroase in forma lor relativ 

nemodificata. Resursele naturale sunt considerate capital natural ce 

poate fi convertit in materii prime pentru procesele capitalului 

infrastructural. 

Resursele naturale sunt clasificate in: 

- resurse regenerabile 

si 

- resurse neregenerabile. 

Resursele pot, de asemenea, sa fie clasificate pe baza originii lor 

ca fiind: 

- resurse biotice, derivate din animale si plante, 

si 

- resurse abiotice, derivate din pamant, aer, apa. 
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Resursa naturala de baza care constituie suportul dezvoltarii 

economice in comuna IVEŞTI este fondul funciar agricol, functia 

dominanta in profilul economico-social al zonei fiind dezvoltarea 

agriculturii cu cele doua ramuri principale: cultura vegetala si 

cresterea animalelor şi păsărilor. 

Este foarte important ca in urmatorii ani sa fie speculat 

potentialul agricol al comunei pentru ca astfel, prin eventuala 

infiintare a noi ferme de animale şi păsări sau a unor asociatii 

agricole mari sa fie stimulată economia locală.  

 

5.5.6.2 Flora 

Prin flora unui ţinut se înțelege totalitatea plantelor ce cresc în 

mod spontan în acel ținut. 

Ca peste tot de altfel, şi în acest spațiu condițiile de clima, sol, 

relief, influențează mult repartiția diferitelor specii de plante sau a 

asociațiilor de specii. 

Vegetaţia reprezintă o componentă principală în cadrul diferitelor 

unităţi natural-teritoriale, sintetizează şi exprimă calitatea peisajului, 

fiind foarte sensibilă la acţiunile elementelor climatice. Teritoriul 

comunei face parte în principal din zona de stepă şi mai puţin de  

silvostepă. Vegetaţia lemnoasă e slab reprezentată.  

Salcâmul e singurul care apare răzleţ pe întinsele terenuri 

agricole. Vegetaţia ierboasă e însă mai bogat reprezentată. Aici găsim 

păruşcă, colilie, peliniţă, pirul, holera, scaietele, fusta rândunicii, 

mohorul, costreiul etc. De asemenea, se mai întâlnesc aninul, salcia 

şi plopul.  
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Dintre plantele ierboase care cresc spontan pe terenurile de 

cultura, ca buruieni se intalnesc in mod frecvent: volbura, mohorul, 

rapita salbatica, mustarul de camp, neghina, costreiul, palamida, 

paisul, pirul gros, pirul crestat, colilia, trifoiul etc. 

Ca plante medicinale intalnim: musetelul, cimbrul de camp, 

coada soricelului, soc, traista ciobanului si altele, pe care satenii le 

strang in cantitati mici pentru nevoile casei. 

Comuna IVEŞTI dispune de o suprafata importanta de teren 

arabil ceea ce ofera posibilitatile optime dezvoltarii culturilor 

cerealiere, plantelor tehnice si de nutret de mare productivitate.  

 

5.5.6.3 Fauna 

 Potrivit formelor de relief, caracterului vegetației si condițiilor 

ecologice locale, fauna terestră a localitatii se încadrează în fauna 

zonei de stepă şi silvostepă. Dacă speciile faunistice sunt puține, 

numărul de forme este totusi mare. Specifice sunt rozătoarele, 

deoarece găsesc aici un mediu de viață prielnic, hrana din abundență 

si lesnicioase condiții de construire a adăposturilor. Dintre acestea, 

reprezentativ este popândăul-comun, dar mai vătămători sunt 

hârciogul, soarecele-de-câmp, cu înmulțiri excepționale, si orbetele. 

Mai puțin reprezentativi sunt iepurii si vulpile. 

Dintre speciile de păsări ce trăiesc aici, cele mai numeroase sunt 

acelea care-si fac cuibul pe pământ: ciocârlia-de-câmp, ciocârlia-

mare, presura-de-grădină, prepelița si potârnichea. Mai sunt prezente 

prigoriile şi ciorile. 

Reptilele sunt reprezentate de sopârle si serpi neveninosi. Alte 

animale sălbatice sunt nevăstuicile si dihorii. 
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Insectele sunt de diferite feluri. Predomină însă ortopterele: 

cosasii, lăcustele si greierii. 

Dintre păsările de aici amintim: lişiţa, raţa sălbatică, barza şi 

altele. 

Peisajul natural al teritoriului comunei IVEŞTI a suferit 

importante modificări în urma intervenţiei omului.  

O parte din invelisul vegetal a fost distrus prin extinderea 

terenului arabil, construibil (vetrele satesti). Aceste modificări, cărora 

li se adaugă şi altele, ca de exemplu şoselele, construcţii, amenajări 

pentru irigaţii etc., fac ca teritoriul comunei să se înscrie în zone 

geografice antropizate.  

 

5.5.7 Sănătatea 

Starea de sănătate a populației este determinată pe de-o parte 

de accesul la sănătate, dat de factorii genetici, de mediu, de 

dezvoltare economică sau socio-culturali, iar pe de altă parte de 

accesul la serviciile de sănătate, care depind aproape în totalitate de 

infrastructura sanitară. 

În comuna Ivești se regăsesc două dispensare medicale umane 

deservite de medici de familie și asistenți medicali. De asemenea, în 

comună funcționează și trei puncte farmaceutice. 

În comună funcționează Secția Cronici Ivești, parte a Spitalului 

Județean de Urgență Galați, reușind să ofere servicii medicale tuturor 

cetățenilor comunelor limitrofe. 

În cadrul comunei Ivești se regăsește și Centrul de Sănătate și 

Educație.  
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Această instituție își propune să ajute oamenii (din orice 

categorie socială, etnică sau religioasă), ca prin folosirea unor metode 

simple și naturale precum exercițiul fizic, hidroterapia, nutriția 

vegetariană, masajul, utilizarea raționalăși corectă a unor plante, să 

susțină natura în lupta sa impotriva bolii. 

Scopul Centrului SANED este să ajute cu dedicare persoanele 

care suferă de bolile de stil de viață prezente în întreaga lume, care 

prin adoptarea unui stil de viață sănătos ar putea fi eliminate. 

Deși autoritățile locale au proiecte de modernizare și dotare 

modernă a cabinetelor medicale, aceste proiecte vizează mai mult 

partea de infrastructură, nu și alte inițiative de sprijinire a activităților 

medicale. 

 

5.5.8 Educaţia  

Accesul și participarea la educație de calitate sunt esențiale 

pentru funcționarea adecvată a unei societăți durabile. Educația nu 

este doar un proces premergător intrării pe piața forței de muncă. 

Educația trebuie tratată ca un proces care pregătește generațiile 

tinere pentru provocările viitorului și se derulează pe tot parcursul 

vieții, încurajând inovația, meritocrația, gândirea critică constructivă, 

curiozitatea, conduita și emanciparea. 

În cadrul comunei Ivești funcționează în prezent patru unități de 

învățământ, care au în structură și cinci grădinițe cu program normal,  

respectiv:  

✓ Grădiniţa cu Program Normal nr. 1, Iveşti; 

✓ Grădiniţa cu Program Normal nr. 2, Iveşti; 

✓ Grădiniţa cu Program Normal „Victor Ion Popa”, Ivești; 

✓ Grădiniţa cu Program Normal nr. 1,Bucești; 
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✓ Grădiniţa cu Program Normal nr. 2,Bucești; 

✓ Școala Gimnazială „Negoiță Dănăilă”, Structura Școala 

Gimnazială „Eremia Grigorescu” Bucești; 

✓ Școala Gimnazială „Negoiță Dănăilă” Bucești; 

✓ Școala Gimnazială nr. 3 Ivești, Școala Gimnazială „Victor Ion 

Popa” Ivești; 

✓ Școala Profesională  „Hortensia Papadat Bengescu” Ivești. 

Toate unitățile de învățământ din comună dispun de dotările 

necesare desfășurării în bune condiții a procesului de învățământ. 

Obiectivul școlilor este să ofere o educație de calitate, să asigure 

un climat stimulativ, de cooperare și de siguranță, să promoveze 

permanent un dialog deschis cu toți partenerii sociali și educaționali. 

Unitățile de învățământ din cadrul comunei Ivești sunt centrate 

pe promovarea valorilor și principiilor democratice, pe implicarea mai 

largă a comunității în viața școlii și extinderea serviciilor școlii pentru 

comunitate. Aceasta își propune să ofere locuitorilor oportunități de 

educație și instrucție, pentru a putea deveni autonomi și responsabili 

în cadrul comunității, pentru a putea decide asupra propriei cariere, 

să valorifice propriile experiențe și să se integreze activ socio-

profesional în contextul dezvoltării durabile a zonei. 

În cadrul unităților de învățământ din comuna Ivești învață un 

total de1.493 elevi. 
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5.5.9 Culte 

În mediul rural, vreme îndelungată s-a menținut un mod de 

viață specific, prin păstrarea, mai cu seamă în spațiile montane, a 

identității culturale, a obiceiurilor și a unor tehnici agricole 

tradiționale, elemente de patrimoniu imaterial care sunt în prezent în 

pericol de dispariție datorită migraţiei tinerilor, degradării vieţii și 

interesului redus față de valorile culturale tradiționale.  

Menținerea civilizației rurale autentice românești ar aduce un 

plus valoare pentru activități economice precum agricultura ecologică 

sau agroturismul. 

Din punct de vedere al obiectivelor culturale, în cadrul comunei 

Ivești funcționează atât un cămin cultural, cât și o bibliotecă 

comunală. 

Pe raza comunei Ivești se regăsesc patru biserici creștin 

ortodoxe: 

✓ Biserica creștin - ortodoxă ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil 

Bucești”; 

✓ Biserica creștin - ortodoxă ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe Ivești”; 

✓ Biserica creștin - ortodoxă ”Sfântul Arh. Ștefan Ivești”; 

Biserica creștin - ortodoxă ”Sfânta Cuv Parascheva – Bucești”; 

Pe teritoriul comunei se regăsește Casa memorială „Hortensia 

Papadat – Bengescu”.  
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Aceasta găzduieşte Expoziţia „Personalităţi iveştene”, în cadrul 

căreia se regăsesc materiale documentare şi obiecte care au aparţinut 

amfitrioanei şi unor membri marcanţi ai culturii şi istoriei Iveştilor: 

poetul Ştefan Petică, scriitorul dramaturg Victor Ion Popa, scriitorul I. 

Valerian, academicianul agronom Amilcar Vasiliu, generalul Eremia 

Grigorescu, generalul Nicolae Sova, generalul Anton Marin, medicul 

Casandra Lupescu şi economistul publicist Petrache Popa. 

 

5.5.10 Infrastructura socială 

Asistenta socială presupune un ansamblu complex de masuri și 

acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, 

familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de 

dificultate, vulnerabilitate sau dependenta pentru prezervarea 

autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și 

excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul 

creșterii calității vieții. 

Ca efect al descentralizării unor componente, la nivel local 

activitatea de asistenţă socială s-a extins foarte mult.  

Pe plan local, rezultatele activității în domeniul asistentei sociale 

sunt bune, urmărindu-se cu prioritate ca toate cazurile sa fie 

rezolvate la nivelul Primăriei IVEŞTI, fără a se depăși termenele legale 

de soluționare a petițiilor. Numai în situații deosebite, cazurile sunt 

referite altor instituții. 
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5.5.11 Instituții de ordine publică şi situaţii de urgenţă 

Pe raza comunei funcţionează Postul Poliţie IVEŞTI, Serviciul 

public comunitar local de evidenţă a populaţiei, Oficiul Postal, Spital 

boli cronice.   

 

5.5.12 Cadrul instituţional 

Conform Legii 351/2001 cu modificările şi completările ulterioare, 

privind aprobarea Secţiunii IV a Planului de Amenajare a Teritoriului 

Naţional, IVEŞTI cuprinde o localitate de rangul IV, respectiv satul 

reşedinţa de comună. 

Elementele şi nivelul de dotare ale localităţilor rurale de rang IV şi 

de rang mai jos: 

Rangul IV este atribuit satelor reşedinţă de comună. Dotările 

minime obligatorii necesare în vederea servirii tuturor satelor din 

cadrul comunei respective sunt: 

➢ sediu de primărie; 

➢ grădiniţă, şcoală primară şi gimnazială; 

➢ dispensar medical, farmacie sau punct farmaceutic; 

➢ poşta, servicii telefonice; 

➢ sediu de politie şi de jandarmerie; 

➢ cămin cultural cu bibliotecă; 

➢ magazin general, spaţii pentru servicii; 

➢ teren de sport amenajat; 

➢ parohie; 

➢ cimitir; 

➢ staţie/ halta C.F.R  sau staţie de transport auto; 

➢ dispensar veterinar; 

➢ sediu al serviciului de pompieri; 
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➢ puncte locale pentru depozitarea controlată a deşeurilor; 

➢ alimentare cu apă prin cişmele stradale. 

Administraţia publică a Comunei IVEŞTI este organizată în 

conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Conform art.112, numărul corespunzator de consilieri locali este 

de 17. 

Componenţa şi apartenenţa politică a acestora este prezentată în 

tabelul de mai jos: 

 

 

 Nr.crt NUME ŞI PRENUME APARTENENŢA POLITICĂ 

1. ANGHEL MARICEL PSD 

2. ANTOHE PAUL EMIL PSD 

3. BORŞ VASILE PSD 

4. BRĂILESCU PETRU PNL 

5. DAVID GAROFIŢA PNL 

6. DELEANU GABRIEL PSD 

7. DOLEA ION PNL 

8. ENE MARICEL PNL 

9. GHERGHELAU COSTICĂ PNL 

10. GÎRLESCU VICTOR PNL 

11. GOTU GICĂ PSD 

12. GRUIA ION PNL 

13. MIHALACHE TANŢA PNL 

14. MITU MIHAI - VICEPRIMAR PNL 

15. PAVEL GHEORGHE PRO ROMÂNIA 

16. POPA ION PSD 

17. TUDOSE ILIE PNL 
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Potrivit art. 129, Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în 

condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor 

care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale 

administraţiei publice locale sau centrale. 

Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 

 a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, 

organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului 

de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi 

ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local; 

  b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a 

comunei, oraşului sau municipiului; 

   c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al 

comunei, oraşului sau municipiului; 

   d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local; 

   e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern 

şi extern. 

Conform art. 154 din acelaşi act normativ, Primarul asigură 

respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a 

prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a 

decretelor Preşedintelui României, a ordonanţelor şi hotărârilor 

Guvernului, a hotărârilor consiliului local. 

 

GHEOCA MARICEL PNL 

 

 

Organigrama administraţiei locale cuprinde: 

➢ Primar; 

➢ Viceprimar; 
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➢ Secretar general al comunei; 

➢ Cabinet Primar; 

➢ Administrator public; 

➢ Serviciul financiar contabil, salarizare resurse umane, impozite 

şi taxe care cuprinde următoarele compartimente: 

o Compartiment salarizare,resurse umane; 

o Biroul impozite şi taxe 

o Compartiment buget patrimoniu; 

➢ Compartiment urbanism, cadastru, amenajarea teritoriului, 

disciplină în construcţii, Ivestiţii achiziţii publice, monitorizare 

contracte; 

➢ Serviciul voluntar de urgentă şi SSM; 

➢ Serviciul public comunitar local pentru evidenţa persoanei; 

➢ Compartiment juridic; 

➢ Compartiment registru agricol; 

➢ Compartiment registratură, arhivă, informaţii pentru cetăţeni; 

➢ Compartiment administrativ, întreţinere; 

➢ Compartiment pază şi ordine publică; 

➢ Serviciul public de asistenţă socială; 

➢ Gospodărie comunală; 

➢ Compartiment strategie pentru romi; 

➢ Serviciul salubrizare; 

➢ Compartiment sănătate 

➢ Compartiment administrare piaţă  

 

 

5.5.13 Utilităţi – servicii 
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5.5.13.1 Alimentarea cu apă şi canalizarea 

In prezent comuna dispune de sistem de alimentare cu apa in 

sistem centralizat. Operatorul pentru acest sistem de alimentare cu 

apă este Compania de Apă GALAŢI. Ca surse alternative de apa 

pentru gospodariile populatiei enumerăm fantanile sau forajele 

individuale.  

In prezent in comuna există sistem centralizat de canalizare, 

evacuarea apelor uzate facandu-se de către locuitorii comunei in 

sistemul centralizat de canalizare, dar şi în bazine vidanjabile, latrine 

sau puturi absorbante.  

  

5.5.13.2 Încălzirea şi alimentarea cu gaze naturale 

Zona detine retea alimentare cu gaze naturale in comuna IVEŞTI 

care alimenteaza atat agentii economici cat si gospodariile locuitorilor. 

Alimentarea cu căldură a locuinţelor individuale şi a instituţiilor 

publice se realizează în mare parte cu sobe, centrale termice pe gaz,  

combustibil solid, radiatoare electrice. Combustibilul utilizat este 

constituit din gaz natural, lemne de foc, cărbuni, G.P.L., curent 

electric. 

 

5.5.13.3 Alimentarea cu energie electrică şi iluminatul public 

 Toate satele componente ale comunei IVEŞTI sunt racordate la 

Sistemul Energetic National prin linii electrice de medie tensiune de 

20 KV de tip aerian, montate pe stalpi de beton.  

Existenta posturilor de transformare asigura alimentarea rete lelor 

electrice de joasa tensiune care deservesc toti consumatorii din 

localitate, atat pe cei casnici cat si societatile comerciale.  
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Retelele de joasa tensiune sunt de tip aerian, realizate in sistem 

clasic cu conductoare din aluminiu independente, sau cu 

conductoare torsadate pentru prelungirile de retea sau pentru cele 

modernizate. Nu exista nicio sursa de producerea energiei electrice 

alternative. 

Modernizarea sistemului de iluminat public, în special prin  

introducerea lampilor LED in reteaua de iluminat public stradal, 

constituie o constantă a activităţii administraţiei publice locale.  

Branşamentele sunt realizate preponderent aerian, cele vechi în 

sistem clasic, cele noi cu conductoare torsadate (branşament trifazic) 

sau cablu coaxial (branşament monofazic). Branşamentele în cablu 

subteran deservesc îndeosebi dotările şi sunt amplasate de regulă în 

incintele acestora. 

 

5.5.13.4 Reţeaua de drumuri locale 

Transportul reprezintă un sector important al economiei atât din 

punct de vedere al contribuției sale directe la crearea produsului 

internt brut, cât și prin prisma rolului său în circulația bunurilor și 

implicit în realizarea valorii adăugate brute a celorlalte ramuri. 

Transporturile pot fi considerate o continuare firească a procesului de 

producție. Nivelul de dezvoltare a căilor de comunicații și transport 

depinde de gradul de dezvoltare economică a fiecărei localități, de 

progresul științei și tehnicii, de intensitatea traficului de mărfuri și 

călători și de condițiile naturale. 
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Căile de comunicații constituie o componentă esențială a 

spațiului, la toate nivelele: local, județean, regional sau național. 

Acestea facilitează atât circulația oamenilor, cât și a bunurilor 

materiale sau a informațiilor. Dezvoltarea transporturilor constituie 

atât un răspuns al expansiunii teritoriale, al procesului de dezvoltare, 

cât și un factor care facilitează organizarea coerentă a teritoriului, 

asigurarea circulației fluente. 

Deși localizarea geografică îi oferă județului Galați avantaje din 

punct de vedere al infrastructurii la nivel macroregional, la nivel 

micro se ridică probleme suplimentare cu privire la rețeaua de 

drumuri existentă. Principala provocare constă în nivelul de 

modernizare a drumurilor și efectuare la termen a reparațiilor 

necesare. 

Distribuția rețelei majore de transport rutier și feroviar este mai 

mare în extremitățile vestice și estice ale județului Galați, adiacent 

Siretului și Prutului, la confluența între zonele de luncă și zonele de 

depresiune, fapt determinat în timp de distribuția și dezvoltarea 

așezărilor umane în aceste zone ale județului Galați. 

Principalele căi de transport pe uscat, distribuite adiacent 

Siretului și Prutului deservesc localitățile din proximitate. Astfel, 

zonele de vest și est ale județului sunt deservite de axe de transport 

rutier și feroviar național, iar centrul și nordul județului sunt 

deservite de axe de transport județean rutier. 

Comuna Ivești este traversată de drumul național DN25, ce 

facilitează legătura dintre municipiul Tecuci și comuna Șendreni, în 

apropierea municipiului Galați. 

Localitatea Ivești este străbătută și de drumul județean DJ254, 

ce asigură legătura dintre drumul național DN25 și comuna Grivița. 
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În ceea ce privește rețeaua feroviară, teritoriul comunei Ivești 

este străbătut de calea ferată Galați – Mărășești. 

5.5.13.5 Reţele telefonice, TV, internet, poşta   

Liniile telefonice sunt de tip aerian, executate în cablu şi montate 

atât pe stâlpi proprii de lemn, cât şi pe stâlpii reţelelor electrice de 

joasă tensiune, în funcţie de condiţiile locale. Racordarea abonaţilor 

la sistem se face atât prin conexiune cablată, de tip aerian sau 

subteran, cât şi prin conexiune de tip radio-telefon. 

Pe teritoriul comunei există linii de transmitere a programelor de 

televiziune prin cablu. Cablurile reţelei TV-Cablu sunt montate pe 

stâlpii de susţinere aparţinând reţelelor electrice publice de joasă 

tensiune, paralel cu cablurile telefonice. 

Pe teritoriul comunei există şi antene aparţinând serviciilor de 

telefonie mobilă. 

Internet Rețeaua de internet este prezentă, exista conexiuni 

ADSL prin intermediul liniei de telefonie fixă și alte conexiuni. La 

rețeaua de internet sunt racordate și primăria și unele unități școlare, 

etc. 

Servicii poştale  

Serviciile poștale disponibile pe teritoriul României sunt 

disponibile şi la nivelul comunei IVEŞTI. 
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5.5.13.6 Serviciul de Salubrizare 

Serviciul de salubrizare este  un serviciu ce este organizat ca 

făcând parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice 

desfăşurându-se sub controlul, conducerea sau coordonarea 

autorităţilor administraţiei publice locale în scopul salubrizării 

localităţii. Serviciul public de salubrizare a localităţii, denumit în 

continuare serviciul de salubrizare, s-a organizat pentru satisfacerea 

nevoilor comunităţii locale. 

Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei 

infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele 

de colectare şi transport al deşeurilor, formează sistemul public de 

salubrizare a localităţii, denumit în continuare sistem de salubrizare.  

Serviciul de salubrizare cuprinde următoarele activităţi: 

➢ colectarea  separată şi transportul separat al deşeurilor 

municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale 

din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a 

aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi 

electronice, baterii şi acumulatori 

➢ colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, 

generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau 

exterioară a acestora; 

➢ organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi 

energetice a deşeurilor; 

➢ operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile 

municipale şi deşeurile similare; 

➢ sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile 

de sortare; 

➢ măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 
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➢ curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea 

în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ; 

➢ colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi 

predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de 

neutralizare; 

➢ organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi 

a deşeurilor similare; 

➢ administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de 

eliminare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare; 

➢ dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea. 

Serviciul public de salubrizare funcţionează şi este organizat pe 

baza urmãtoarelor principii: 

➢ protectia sãnãtãţii publice; 

➢ autonomia localã şi descentralizarea; 

➢ responsabilitatea faţã de cetãteni; 

➢ conservarea şi protecţia mediului înconjurãtor; 

➢ calitatea şi continuitatea serviciului; 

➢ tarife echitabile şi accesibile tuturor utilizatorilor; 

➢ nediscriminarea şi egalitatea tuturor utilizatorilor; 

➢ transparenţa, consultarea şi antrenarea în decizii a cetãtenilor; 

➢ administrarea corectã si eficientã a bunurilor din proprietatea 

publicã sau/şi privată a unităţii administrativ teritoriale si a banilor 

publici; 

➢ securitatea serviciului; 

➢ dezvoltarea durabilă. 
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Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu 

tehnologic şi funcţional, care cuprinde construcţii, instalaţii şi 

echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, 

precum: 

➢ puncte de colectare separată a deşeurilor; 

➢ staţii de transfer; 

➢ staţii de sortare; 

➢ baze de garare şi întreţinere a autovehiculelor specifice 

serviciului de salubrizare, etc. 

În ceea ce priveşte serviciul de salubrizare la nivelul comunei 

IVEŞTI, acesta a trecut prin diverse forme de organizare datorate în 

special schimbării legislaţiei în domeniu dar intereselor comunităţii 

locale. 

 

 5.5.13.6.1 Gestiunea serviciului de salubrizare 

Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care 

autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale ori, 

după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop 

serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe seama unităţilor 

administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor 

operatori toate ori numai o parte din competenţele şi 

responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de 

utilităţi publice, pe baza unui contract, denumit în continuare 

contract de delegare a gestiunii.  

Gestiunea delegată a serviciilor de utilităţi publice implică 

punerea la dispoziţia operatorilor a sistemelor de utilităţi publice 

aferente serviciilor delegate, precum şi dreptul şi obligaţia acestora de 

a administra şi de a exploata aceste sisteme. 
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Delegarea gestiunii serviciilor de utilităţi publice, respectiv 

operarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice 

aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre 

activităţile componente ale serviciilor, pe baza unor analize tehnico-

economice şi de eficienţă a costurilor de operare, concretizate într-un 

studiu de oportunitate. 

Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori 

de drept privat care pot fi: 

  a) societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social privat; 

  b) societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social mixt. 

Societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, cu capital social integral public 

pot participa la procedurile de atribuire a contractelor de delegare a 

gestiunii serviciilor de utilităţi publice în zona teritorială de 

competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale care exercită o 

influenţă dominantă asupra acestora sau în afara acestei zone dacă 

operatorul nu are încheiat un alt contract de delegare a gestiunii 

atribuit direct(...). 

Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în modalitatea gestiunii 

delegate furnizează/prestează serviciile de utilităţi publice prin 

exploatarea şi administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente 

acestora, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, 

precum şi în baza licenţei eliberate de autoritatea de reglementare 

competentă, în condiţiile legii speciale. 
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Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în 

formă scrisă, prin care unităţile administrativ-teritoriale, individual 

sau în asociere, după caz, în calitate de delegatar, atribuie, prin una 

dintre modalităţile prevăzute de lege, pe o perioadă determinată, unui 

operator, în calitate de delegat, care acţionează pe riscul şi 

răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de a furniza/presta integral un 

serviciu de utilităţi publice ori, după caz, numai unele activităţi 

specifice acestuia, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a 

exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă 

serviciului/activităţii furnizate/prestate, în schimbul unei redevenţe, 

după caz. 

Contractul de delegare a gestiunii poate fi încheiat de asociaţia de 

dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice 

în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, 

care au calitatea de delegatar. Contractul de delegare a gestiunii este 

asimilat actelor administrative şi intră sub incidenţa prevederilor Legii 

nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice 

poate fi: 

  a) contract de concesiune de servicii; 

  b) contract de achiziţie publică de servicii. 

În cazul serviciilor de utilităţi publice, astfel cum sunt definite(...), 

procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se 

stabileşte, după caz, în baza prevederilor Legii nr. 98/2016, Legii nr. 

99/2016 şi Legii nr. 100/2016. 

Contractul de delegare a gestiunii va fi însoţit în mod obligatoriu 

de următoarele anexe: 

  a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului; 
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  b) regulamentul serviciului; 

  c) inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică 

sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, aferente serviciului; 

  d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute 

la lit. c); 

  e) indicatori tehnici corelaţi cu ţintele/obiectivele asumate la 

nivel naţional. 

Contractul de delegare a gestiunii cuprinde în mod obligatoriu 

clauze referitoare la: 

  a) denumirea părţilor contractante; 

  b) obiectul contractului, cu indicarea activităţilor din sfera 

serviciului de utilităţi publice ce urmează a fi furnizate/prestate în 

baza contractului de delegare a gestiunii, astfel cum sunt prevăzute 

în legile speciale; 

  c) durata contractului; 

  d) aria teritorială pe care vor fi prestate serviciile; 

  e) drepturile şi obligaţiile părţilor contractante cu privire la 

furnizarea/prestarea serviciului şi la sistemul de utilităţi publice 

aferent, inclusiv conţinutul şi durata obligaţiilor de serviciu public; 

  f) modul de repartizare a riscurilor între părţi, în cazul 

contractelor de concesiune; 

  g) natura oricăror drepturi exclusive sau speciale acordate 

delegatului; 

  h) sarcinile şi responsabilităţile părţilor cu privire la 

investiţii/programele de investiţii, precum reabilitări, modernizări, 

obiective noi, extinderi, inclusiv modul de finanţare a acestora; 
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  i) indicatorii de performanţă privind calitatea şi cantitatea 

serviciului şi modul de monitorizare şi evaluare a îndeplinirii 

acestora; 

  j) preţurile/tarifele pe care delegatul are dreptul să le practice 

la data începerii furnizării/prestării serviciului, precum şi regulile, 

principiile şi/sau formulele de ajustare şi modificare a acestora; 

  k) compensaţia pentru obligaţiile de serviciu public în sarcina 

delegatului, dacă este cazul, cu indicarea parametrilor de calcul, 

control şi revizuire a compensaţiei, precum şi modalităţile de evitare 

şi recuperare a oricărei supracompensaţii; 

  l) modul de facturare a contravalorii serviciilor 

furnizate/prestate direct utilizatorilor şi/sau delegatarului, după caz; 

 m) nivelul redevenţei sau al altor obligaţii, după caz; la 

stabilirea nivelului redevenţei, autoritatea publică locală va lua în 

considerare valoarea calculată similar amortizării pentru mijloacele 

fixe aflate în proprietate publică şi puse la dispoziţie operatorului 

odată cu încredinţarea serviciului/activităţii de utilităţi publice şi 

gradul de suportabilitate al populaţiei. Nivelul redevenţei se stabileşte 

în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru toţi potenţialii 

operatori de servicii de utilităţi publice, utilizându-se aceeaşi 

metodologie de calcul; 

  n) garanţia de bună execuţie a contractului, cu indicarea 

valorii, modului de constituire şi de executare a acesteia; 

  o) răspunderea contractuală; 

   p) forţa majoră; 

q) condiţiile de revizuire a clauzelor contractuale; 
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  r) condiţiile de restituire sau repartiţie, după caz, a 

bunurilor, la încetarea din orice cauză a contractului de delegare a 

gestiunii, inclusiv a bunurilor rezultate din investiţiile realizate; 

  s) menţinerea echilibrului contractual; 

  t) cazurile de încetare şi condiţiile de reziliere a contractului 

de delegare a gestiunii; 

  u) forţa de muncă; 

   v) alte clauze convenite de părţi, după caz. 

Cesiunea sau novaţia contractului de delegare a gestiunii este 

posibilă numai în cazul divizării, fuzionării ori înfiinţării unei filiale a 

operatorului, cu respectarea condiţiilor contractuale iniţiale şi cu 

aprobarea autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-

teritoriale. 

În cazul serviciilor de utilităţi publice prevăzute la art. 1 alin. (2), 

procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se 

stabileşte, după caz, conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi 

Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de 

servicii. 

Subdelegarea de către operator a gestiunii serviciului/uneia sau 

mai multor activităţi din sfera serviciului de utilităţi publice este 

interzisă. Subcontractarea de lucrări sau servicii conexe, necesare 

furnizării/prestării serviciului/uneia sau mai multor activităţi din 

sfera serviciului de utilităţi publice delegat/delegată, se face numai în 

condiţiile prevăzute de legislaţia din domeniul achiziţiilor publice. 
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Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a 

contractului de delegare a gestiunii pentru serviciile de utilităţi 

publice prevăzute la art. 1 alin. (2) se fac în baza unei documentaţii 

de atribuire elaborate de delegatar, după caz, în conformitate cu 

dispoziţiile Legii nr. 98/2016, Legii nr. 99/2016 şi Legii nr. 

100/2016. 

Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a iniţia 

procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii cu cel 

puţin 6 luni înainte de încetarea contractelor în curs; 

 în caz contrar acestea nu pot invoca motive de urgenţă pentru 

atribuirea contractelor. 

Existenţa garanţiilor profesionale şi financiare ale operatorilor, 

precum şi indicatorii de performanţă şi nivelul tarifelor aplicate 

privind furnizarea/prestarea serviciului în condiţii de calitate şi 

cantitate corespunzătoare constituie criteriile principale pentru 

atribuirea contractelor de delegare a gestiunii. 

Operatorii nou-înfiinţaţi pot fi admişi într-o procedură de 

atribuire a unui contract de delegare a gestiunii în aceleaşi condiţii ca 

şi societăţile existente. 

Documentaţia de atribuire cuprinde toate informaţiile necesare 

pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă şi 

explicită cu privire la modul de organizare, desfăşurare şi aplicare a 

procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii şi 

include în mod obligatoriu proiectul contractului de delegare a 

gestiunii şi anexele obligatorii la acestea(...). 
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În cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop 

serviciile de utilităţi publice, documentaţia de atribuire se elaborează 

în cadrul asociaţiei, se supune avizării autorităţilor deliberative ale 

unităţilor administrativ-teritoriale membre şi se aprobă de adunarea 

generală a asociaţiei, în calitatea acesteia de organ deliberativ, în baza 

mandatului primit. 

În cazul gestiunii delegate, autorităţile administraţiei publice 

locale păstrează, în conformitate cu competenţele ce le revin, potrivit 

legii, prerogativele şi răspunderile privind adoptarea politicilor şi 

strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de 

dezvoltare a sistemelor de utilităţi publice, precum şi obligaţia de a 

urmări, de a controla şi de a supraveghea modul în care se realizează 

serviciile de utilităţi publice, respectiv: 

  a) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor 

contractuale asumate de operatori, inclusiv în relaţia cu utilizatorii; 

  b) calitatea serviciilor furnizate/prestate; 

  c) indicatorii de performanţă ai serviciilor furnizate/prestate; 

  d) modul de administrare, exploatare, conservare şi 

menţinere în funcţiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de 

utilităţi publice; 

  e) modul de formare, stabilire, modificare şi ajustare a 

preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de utilităţi publice. 
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În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, 

autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, asociaţiile de 

dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice 

vor asigura elaborarea şi vor aproba, în termen de 6 luni de la luarea 

deciziei privind delegarea gestiunii serviciilor ori de la primirea unei 

propuneri formulate de un investitor interesat, un studiu de 

oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de 

delegare a gestiunii serviciilor, precum şi documentaţia de atribuire a 

contractului de delegare a gestiunii. 

Durata contractelor de delegare a gestiunii este limitată. Pentru 

contractele de delegare a gestiunii a căror durată estimată este mai 

mare de 5 ani, aceasta se stabileşte, după caz, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 98/2016, ale Legii nr. 99/2016 şi ale Legii nr. 

100/2016 şi nu va depăşi durata maximă necesară recuperării 

investiţiilor prevăzute în sarcina operatorului/operatorului regional 

prin contractul de delegare. În cazul gestiunii directe, autorităţile 

administraţiei publice locale, cu excepţia celor care sunt membre ale 

asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, sunt obligate ca, periodic, 

respectiv o dată la 5 ani, să facă analize privind eficienţa economică a 

serviciului, respectiv să schimbe modalitatea de gestiune a serviciilor 

publice, după caz. 

Prelungirea va fi aprobată, în condiţiile alin. (3), de autorităţile 

deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale.  

Contractul de delegare va fi prelungit, în condiţiile legii, printr-un 

act adiţional încheiat între operatori şi unităţile administrativ-

teritoriale, respectiv între operatorii regionali şi asociaţiile de 

dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi 

publice, în baza mandatului primit. 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE SI FUNCTIONARE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE 
COMUNA IVEŞTI, JUDEŢUL GALAŢI 

 

66 
 

 

În condiţiile în care serviciul public de salubrizare a fost 

funcţional la nivelul U.A.T. IVEŞTI operatorul acestuia fiind chiar 

comuna Iveşti prin intermediul unui compartiment de salubrizare 

înfiinţat în cadrul aparatului de specialitate al primarului,  

autoritatea administraţiei publice locale IVEŞTI va putea opta pentru 

gestiunea directă a serviciului de salubrizare pentru activităţile de 

colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi al 

deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi 

instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere 

fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi 

acumulatori, Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din 

locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară 

şi/sau exterioară a acestora, şi Colectarea cadavrelor animalelor de 

pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau 

către instalaţiile de neutralizare.  

În acest timp va face demersurile necesare achiziţionării de 

maşini şi utilaje necesare funcţionării serviciului. 
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5.5.14.6.2 Modalitatea de gestiune a serviciului de 

salubrizare 2021÷2032 

Pentru perioada de referinţă (2021÷2032), până la realizarea 

obiectivelor Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară" ECOSERV" 

la care U.A.T. comuna IVEŞTI este membru, se stabileşte ca mod 

de gestionare a serviciului de salubrizare a localităţii - gestiunea 

directă - pentru următoarele activităţi specifice serviciului de 

salubrizare: 

a) activitatea de colectare separată şi transportul separat al 

deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din 

activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii 

colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de 

echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; 

b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, 

generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară 

şi/sau exterioară a acestora; 

c) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi 

predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile 

de neutralizare; 

 

Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care 

autorităţile deliberative şi executive, în numele unităţilor 

administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, îşi asumă şi exercită 

nemijlocit toate competenţele şi responsabilităţile ce le revin potrivit 

legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, 

respectiv la administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemelor de 

utilităţi publice aferente acestora.  
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Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de 

drept public sau privat, astfel cum sunt definiţi(...) fără aplicarea 

prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Legii nr. 

99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi Legii nr. 100/2016 privind 

concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, care pot fi: 

  a) servicii publice de interes local sau judeţean, specializate, 

cu personalitate juridică, înfiinţate şi organizate în subordinea 

consiliilor locale sau consiliilor judeţene, după caz, prin hotărâri ale 

autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale 

respective; 

  b) societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social integral al 

unităţilor administrativ-teritoriale, înfiinţate de autorităţile 

deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective. 

Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale 

sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca 

scop serviciile de utilităţi publice, în baza mandatului primit, pot 

încredinţa unui operator de drept privat gestiunea serviciilor de 

utilităţi publice sau a uneia ori mai multor activităţi din sfera acestor 

servicii prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii, 

cu respectarea următoarelor condiţii cumulative ce trebuie îndeplinite 

atât la data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cât şi pe 

toată durata acestui contract: 
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  a) unităţile administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii 

de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi 

publice, în calitate de acţionari/asociaţi ai operatorului regional, prin 

intermediul asociaţiei, sau, după caz, unitatea administrativ-

teritorială, în calitate de acţionar/asociat unic al operatorului, prin 

intermediul adunării generale a acţionarilor şi al consiliului de  

administraţie, exercită un control direct şi o influenţă dominantă 

asupra deciziilor strategice şi/sau semnificative ale operatorului 

regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar 

celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii 

directe; 

b) operatorul regional, respectiv operatorul, după caz, desfăşoară 

exclusiv activităţi din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilităţi 

publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale 

utilizatorilor de pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-

teritoriale membre ale asociaţiei, respectiv a unităţii administrativ-

teritoriale care i-a încredinţat gestiunea serviciului; 

 c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al 

operatorului este deţinut în totalitate de unităţile administrativ-

teritoriale membre ale asociaţiei, respectiv de unitatea administrativ-

teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al 

operatorului regional/operatorului este exclusă. 
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Prin excepţie(...), serviciile de utilităţi publice pot fi 

furnizate/prestate şi de regii autonome de interes local sau judeţean, 

reglementate de Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor 

economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu 

modificările ulterioare, numai dacă acestea mai au în derulare 

proiecte de investiţii cofinanţate din fonduri europene, până la 

finalizarea acestora. 

Operatorii organizaţi ca servicii publice de interes local sau 

judeţean, cu personalitate juridică, sunt subiecte juridice de drept 

fiscal, sunt titulari ai codului unic de înregistrare fiscală şi ai 

conturilor deschise la unităţile teritoriale ale trezoreriei sau la 

unităţile bancare şi întocmesc, în condiţiile legii, buget de venituri şi 

cheltuieli şi situaţii financiare anuale. 

Operatorii prevăzuţi la alin. (2) lit. a) din Legea 51/2006 a 

serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, îşi desfăşoară activitatea în baza unei 

hotărâri de dare în administrare care trebuie să conţină prevederi 

detaliate şi complete privind atribuţiile şi responsabilităţile acestora 

cu privire la furnizarea/prestarea serviciului şi operarea sistemului de 

utilităţi publice aferent. 

 

Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în regim de gestiune 

directă prevăzuţi la alin. (2) lit. a) se organizează şi funcţionează pe 

baza unui regulament de organizare şi funcţionare aprobat de 

autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, iar cei 

prevăzuţi la alin. (2) lit. b), pe baza unui regulament de organizare şi 

funcţionare aprobat de către consiliul de administraţie al acestora. 
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Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor serviciilor 

publice de interes local sau judeţean cu personalitate juridică, care 

gestionează servicii de utilităţi publice, se reportează în anul următor 

cu aceeaşi destinaţie. Disponibilităţile provenite din fonduri externe 

nerambursabile sau din împrumuturi destinate cofinanţării acestora 

se administrează şi se utilizează potrivit acordurilor de finanţare 

încheiate. 

5.5.14.6.3 Strategie pentru gestionarea deşeurilor 

biodegradabile 

    Deşeurile biodegradabile conform cu Legea 181/2020 sunt 

deşeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi 

deşeurile alimentare ori de grădină, hârtia şi cartonul.  

Acestea sunt supuse procesului de compostare reprezentând 

descompunerea controlată a materialelor biodegradabile, predominant 

aerob care permite generarea de temperaturi adecvate dezvoltării 

bacteriilor termofile ca rezultat al producerii de căldură în procesul 

biologic 

Biodeşeurile reprezintă  deşeuri biodegradabile provenite din 

grădini şi parcuri, deşeurile alimentare sau cele provenite din 

bucătăriile gospodăriilor private, din birouri, cantine, restaurante, 

comerţul cu ridicata, de la firme de catering şi magazinele de vânzare 

cu amănuntul, deşeuri similare provenite din unităţile de prelucrare a 

produselor alimentare. 

În urma procesului de compostare rezultă compostul care 

reprezintă un material solid, igienizat şi stabilizat obţinut printr-un 

tratament biologic aerob. 
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În vederea desfăşurării activităţilor de gestionare a deşeurilor 

nepericuloase compostabile, prin reciclarea/valorificarea acestora 

folosind opţiunea de compostare/digestie anaerobă, în vederea 

protejării sănătăţii umane şi a mediului înconjurător, prin prezenta se 

urmăresc următoarele aspecte: 

  a) condiţiile utilizării deşeurilor nepericuloase în vederea 

compostării/digestiei anaerobe pentru atingerea ţintelor şi 

obiectivelor privind reciclarea/valorificarea şi reducerea eliminării 

prin depozitare a biodeşeurilor; 

  b) stabilirea categoriilor de deşeuri destinate compostării/ 

digestiei anaerobe; 

  c) stabilirea categoriilor de calitate a compostului; 

  d) modalităţile de utilizare a compostului/digestatului în funcţie 

de categoria de calitate; 

  e) certificarea conformităţii calităţii compostului în conformitate 

cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/1.009 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 de stabilire a normelor 

privind punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor fertilizante UE şi 

de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.069/2009 şi (CE) nr. 

1.107/2009 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.003/2003; 

  f) măsurile de supraveghere a pieţei compostului în România; 

  g) obligaţiile operatorilor economici; 

  h) atribuţiile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale; 

i) sancţiunile aplicabile. 
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Implementarea sistemului de colectare separată a deşeurilor 

biodegradabile, se va face prin colectarea separată din uşă în uşă a 

biodeşeurilor, dublată de implementarea schemei „plăteşte pentru cât 

arunci“  bazata pe instrumentul”volum” precum şi prin încurajarea 

compostării individuală în gospodăriile de pe teritoriul comunei. 

Colectarea din poartă în poartă se va face din recipiente special 

destinate acestui scop, recipiente asigurate prin intermediul 

operatorului de către comuna Iveşti. 

Pentru informarea eficientă a utilizatorilor asupra sistemului de 

gestionare al deşeurilor biodegradabile destinate 

compostului/digestatului se vor desfăşura campanii de informare 

prin mass media, flyere, adunări publice, pe siteul comunei, etc. 

Colectarea ambalajelor biodegradabile ce corespund cerinţelor din 

Legea 249/2016 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 

deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare se va 

face din poartă în poartă, de la toţi utilizatorii serviciului de 

salubrizare. 

În condiţiile în care se preconizează un volum foarte mare de 

deşeuri biodegradabile colectate de pe raza comunei, apreciem că în 

viitor, funcţie de resursele pe care localitatea le are din surse proprii 

sau prin fonduri atrase, că se impune realizarea unui obiectiv de 

investiţii privind construirea unei staţii de compost şi digestie 

anaerobă, care să respecte cel puţin următoarele cerinţe: 

  a) tehnologiile şi instalaţiile trebuie să respecte cerinţele 

documentelor de referinţă - BAT/BREF - în domeniu; 

  b) să deţină spaţii special amenajate pentru depozitarea 

deşeurilor compostabile în condiţii care să garanteze reducerea 

riscului pentru sănătatea umană şi deteriorării calităţii mediului; 
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  c) să evite formarea de stocuri de deşeuri, precum şi de produs 

final - compost/digestat - care ar putea genera fenomene de poluare a 

mediului sau să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei; 

  d) să utilizeze exclusiv categoriile de deşeuri biodegradabile 

destinate compostării/digestiei anaerobe prevăzute în Normele 

tehnice; 

  e) să recepţioneze materiale compostabile/deşeuri biodegradabile 

însoţite de certificate de conformitate privind calitatea materialului 

compostabil; 

  f) să cureţe şi să dezinfecteze containerele, recipientele şi 

vehiculele utilizate pentru transportul materialelor compostabile într-

o zonă desemnată în acest sens. Această zonă trebuie proiectată sau 

amplasată astfel încât să se prevină riscul de contaminare a 

produselor tratate, cu respectarea legislaţiei în vigoare cu privire la 

protecţia mediului şi a apelor de suprafaţă; 

  g) să stabilească proceduri de curăţare pentru toate zonele din 

incintă, folosindu-se echipamente şi agenţi de curăţare adecvaţi; 

  h) să respecte valorile-limită ale parametrilor/indicatorilor 

cuprinse în Normele tehnice; 

  i) să păstreze evidenţele privind cantităţile de deşeuri utilizate în 

procesul de compostare/digestie anaerobă, calitatea compostului 

rezultat şi datele de identificare ale operatorilor economici de la care 

primesc deşeurile; 

 

6.  ANALIZA SWOT 

Analiza SWOT asigură un cadru relativ simplu de suport al 

deciziilor cu privire la alternativele strategice care derivă din 

evaluarea situaţiei actuale.  
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Înţelegerea cât mai exactă a situaţiei interne şi externe a 

sistemului de gestionare a deşeurilor la nivel comunal poate implica 

producerea unei cantităţi mari de informaţii, dar analiza SWOT 

furnizează un filtru care reduce informaţiile la un un număr limitat 

de subiecte cheie.  

Odată ce aceste 4 categorii de aspecte: Puncte tari, Puncte slabe 

(disfuncţii), Oportunităţi şi Ameninţări sunt bine identificate, 

Strategia, prin intermediul  obiectivelor  sale,  va  indica  cum  vor  fi  

folosite  şi  păstrate  punctele  tari,  corectate  disfuncţiile, utilizate la 

maximum oportunităţile şi contracarate ameninţările. 

 

 

Puncte 

tari 

 

1.Legislativ:  

- existenţa unui cadru  

legislativ armonizat cu 

legislaţia europeană; 

- existenta strategiei şi a  

planului naţional de 

gestionare a deşeurilor; 

- existenţa planului 

regional  

de gestionare a deşeurilor 

regiunea 2 sud-est; 

- posibilitatea 

actualizării  

suportului legislativ funcţie 

de dezvoltarea cadrului 

insituţional şi tehnic. 

1.Legislativ:  

- existenţa de 

penalitaţi în cazul 

nerespectării 

prevederilor şi 

obligaţiilor 

legislative. 

 

Oportunită

ţi 
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2.   Planificare:  

-  Existenţa  strategiei 

naţionale de gestionare a 

deşeurilor şi planului 

naţional şi regional de 

gestiune a deşeurilor care 

asigură suport pentru 

strategia locală;    

- Elaborarea   de   strategii   

şi   planuri conexe  care  

abordează problematica 

gestionării deşeurilor; 

- Elaborarea de proiecte 

specifice corelate             cu             

prevederile documentelor de 

planificare; 

- Participarea   

administraţiei publice locale 

şi a autorităţilor din 

domeniu în diverse etape  

de  planificare  şi  

proiectare( fie  direct,     fie     

în     etapa     de autorizare). 

2.Planificare:  

-Posibilitatea 

actualizării 

programelor şi 

planurilor 

subsecvente ca 

urmare a experienţei 

planificării la nivel 

regional şi local şi al 

proiectării de sisteme 

integrate la nivel 

local; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Financiar:  

-Alocarea de fonduri locale şi 

posibilitatea accesării de 

fonduri  guvernamentale şi 

europene pentru dezvoltarea 

3.   Comunicarea şi 

posibilitatea de 

accesare a 

informaţiilor 

existente în alte 
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sistemelor de management  

integrat  al  deşeurilor  

- Experienţa,      atât      la      

nivelul administaţiei publice 

locale cât şi al colaboratorilor 

din sectorul privat (investitori 

şi consultanţi), în elaborarea şi 

implementarea de proiecte de 

finanţare. 

 

localităţi şi în alte 

instituţii. 

4.Experienţa în derularea de 

programe de conştientizare. 

4.   Tehnic: 

-Existenţa a numeroase 

ghiduri privind 

planificarea şi 

gestionarea deşeurilor; 

-Existenţa tehnologiilor 

din localităţi; 

-Posibilitatea alinierii la 

standardele europene şi 

naţionale în ceea ce 

priveşte serviciul de 

salubrizare; 
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 5.   

Economic/financiar: 

- Dezvoltarea        de        

mecanisme 

financiare 

/economice de 

suport;  

- Continua  

dezvoltare  a pieţei 

de deşeuri; 

-Dezvoltarea 

conceptului de 

green- business; 

-Mecanisme de 

finanţare pentru 

sectorul   public; 

- Existenţa     

diferitelor     surse     

de finanţare. 

- Creşterea 

investiţiilor 

financiare în 

domeniul gestionării 

deşeurilor. 
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Punct

e 

slabe 

 

1.Legislativ:    

-frecventa   modificare   şi 

actualizare a legislaţiei; 

 

 

 

1.Legislativ:  

-apariţia de 

neconcordanţe între 

diferitele acte 

normative din cauza 

frecventei actualizări 

a legislaţiei. 

 

Ameninţă

ri 

 

2.Planificare:  

-insuficienta corelare cu alte 

planuri  şi  programe  şi  cu  

alte  instituţii care 

elaborează strategii; 

 

2.Planificare  

-posibilitatea 

existenţei riscului în 

implementarea 

sistemului de 

gestionare a 

deşeurilor ce conduce 

la sancţiuni. 

 

3.   Tehnic: 

- Insuficienta experienţă şi 

pregătire  în aria  de  

tehnologii nou introduse; 

-Insuficienta practică în 

colectarea datelor; 

-Insuficienta corelare şi 

evaluare a datelor disponibile. 

 

3.   Aspectul social: 

-Participarea  

generatorilor  de 

deşeuri în 

implementarea unui 

sistem centralizat de 

gestionare a 

deşeurilor este direct 

dependentă de 

disponibilitatea 

acestora de a respecta 
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cerinţele     

sistemului respectiv şi 

de a plăti serviciile de 

salubrizare; 

-Insuficienta 

informare       şi 

conştientizare a 

populaţiei face ca 

aceasta să nu 

cunoască avantajele 

gestionării conforme a 

deşeurilor şi să 

rămână la concepţia  

actuală de   colectare   

în amestec,   fără 

reciclarea sau 

valorificarea 

deşeurilor. 

 

4.  Economic:  

-fluxul reciclării nu este încă 

stabilizat – desigur şi din cauza 

insuficientei   implementări   a   

colectării separate; 

 

4. Economic: 

-riscul de neplată a 

tarifelor aferente 

serviciului de 

colectare şi transport 

din partea populaţiei; 

-resurse financiare 

limitate ale 

administraţiei publice 
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locale; 

5.Tehnic:   

- aria de acoperire scăzută 

limitat doar la unitatea 

administrativ teritorială; 

-grad scăzut de extindere a 

sistemelor de colectare 

selectivă a deşeurilor; 

- insuficienţa/lipsa facilităţilor 

de gestionare a deşeurilor 

(staţii de transfer,  staţii  de  

sortare,  staţii de compostare, 

depozite conforme etc). 

- Insuficienta      dezvoltare      

a infrastructurii rutiere 

(absolut necesară în etapa de 

colectare şi transport al 

deşeurilor); 

5.Tehnic: 

-implementarea unor 

tehnici şi tehnologii 

neprobate în 

realitatea locală a 

gestionării deşeurilor; 

-experienţă redusă şi 

insuficienţa 

personalului instruit 

în implementarea 

diverselor tehnologii. 

 

 

Analizând situaţia comunală a gestionării deşeurilor desprindem 

următoarele concluzii:  
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a. Sub aspectul colectării şi transportului deşeurilor situația 

actuală prezintă următoarele particularităţi:  

➢ echipamentul existent; 

➢ colectarea selectivă este încă la început dar se constată un 

trend pozitiv al acesteia;  

➢ conform ultimelor raportări, la nivel comunal nu s-a 

realizat decât în mică parte colectarea separată a deşeurilor 

periculoase din deşeurile municipale; 

b. În ceea ce privește reutilizarea deşeurilor situația actuală se 

prezintă astfel: 

➢ nivel foarte scăzut de reciclare; 

➢ capacități foarte mici de sortare.  

c. Tratarea deșeurilor biodegradabile prezintă următoarele 

aspecte: 

d. lipsa facilităților de tratare a deșeurilor biodegradabile  

e. În ceea ce privește situația depozitelor de deșeuri, aceasta 

se prezintă astfel: 

➢ Depozitarea deşeurilor se poate face la depozite ecologice.  

f. Referitor la informarea şi conștientizarea publică, în prezent 

situaţia poate fi descrisă astfel: 

➢ inițiative foarte limitate; 

➢ lipsa unei strategii de comunicare. 

Ca şi o concluzie, formată în urma analizei asupra situației 

actuale, se poate afirma că gestionarea deșeurilor în comuna IVEŞTI 

există lacune în realizarea obiectivelor lansate la nivel naţional, 

regional şi judeţean. 
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Îndeplinirea obiectivelor strategice şi a țintelor prevăzute în 

planurile de management al deșeurilor (Planul Naţional de Gestionare 

a Deşeurilor – PNGD, Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor 

regiune 2 Sud-Est şi planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – 

PJGD), pot fi realizate numai prin implicarea activă a operatorului 

serviciului şi a autoritaţii administraţiei publice locale, prin creşterea 

alocării de resurse necesare dezvoltarea serviciului şi sistemului de 

salubrizare, dar şi printr-o mai mare implicare a cetăţenilor. 

 

 

7.Priorităţi şi indicatori de monitorizare   

7.1 Priorităţi   

În scopul realizării obiectivelor strategiei, conform legislației în 

vigoare, comuna IVEŞTI urmărește să atingă obiectivele propuse, 

stabilindu-şi o serie de priorităţi şi respectând în acelaşi timp 

angajamente asumate de Romania prin tratatele internaţionale, astfel:  

a. până la sfârşitul anului 2021, stabilirea obiectivelor pentru 

2021 în materie de prevenire a generării de deșeuri şi de decuplare, 

care să se bazeze pe cele mai bune practici în vigoare (Directiva 2008 

/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind deșeurile şi 

de abrogare a anumitor directive); 

b. anul 2021, pentru facilitarea sau îmbunătățirea valorificării 

deșeurilor, se vor introduce sisteme de colectare separată pe 

minimum 4 fracţii respectiv: hârtie, mase plastice, metale şi sticlă.  
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 În situaţia în care nu este posibilă, din punct de vedere tehnic, 

economic, al protecţiei mediului, al sănătăţii populaţiei şi al 

respectării standardelor de calitate necesare pentru sectoarele de 

reciclare corespunzătoare, implementarea unui sistem de colectare 

separată pe minimum 4 fracţii, autoritatea administraţiei publice 

locale au obligaţia să implementeze un sistem de colectare separată a 

deşeurilor municipale pe minimum 2 fracţii, umed şi uscat, şi de 

sortare prin care să obţină cel puţin cele 4 fracţii amintite mai sus. 

(conform art.2 din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a 

localităţilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare); 

c. atingerea, până la 31.12.2021, a unui nivel de pregătire 

pentru reutilizare şi reciclare a deşeurilor cel puţin pentru deşeurile 

de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere 

sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de 

deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din gospodării, de 

minimum 60% din masa totală (conform art.17 din Legea nr. 

211/2011, republicată cu modificările şi completările ulterioare);  
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An Activitate ŢINTA/OBIECTIV Sursa de 

finanţare 

Responsabil 

31.12.2021 Obligaţii anuale 

privind nivelul de 

pregătire pentru 

reutilizare şi 

reciclare a 

deşeurilor cel puţin 

pentru deşeurile de 

hârtie, metal, 

plastic şi sticlă 

provenind din 

deşeurile menajere 

sau, după caz, din 

alte surse, în 

măsura în care 

aceste fluxuri de 

deşeuri sunt 

minimum 60% 

din masa totală 

-Taxa/Tarif 

salubrizare 

-Fonduri U.E 

-Fonduri 

guvernamentale 

-Fonduri ale 

administraţiei 

publice locale 

IVEŞTI 

Operatorul 

serviciului 

de 

Salubrizare 
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similare deşeurilor 

care provin din 

gospodării 
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d. atingerea, până la 31.12.2021, a unui nivel de pregătire 

pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, 

inclusiv operaţiuni de umplere rambleiere care utilizează deşeuri 

pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa 

cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de 

construcţie şi demolări (conform Legii nr. 211/2011, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare); 
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An Activitate ŢINTA/OBIECTIV Sursa de 

finanţare 

Responsabil 

31.12.2021 Obligaţii anuale 

privind nivelul de 

pregătire pentru 

reutilizare, reciclare şi 

alte operaţiuni de 

valorificare materială, 

inclusiv operaţiuni de 

umplere, rambleiere 

care utilizează deşeuri 

pentru a înlocui alte 

materiale, ale 

persoanele juridice pe 

numele cărora sunt 

emise  autorizaţiile de 

construcţie/desfiinţare 

minimum 70% 

din cantitatea de 

deşeuri provenite 

din activităţile de 

construcţii  

-Taxa/Tarif 

salubrizare 

-Fonduri U.E 

-Fonduri 

guvernamentale 

-Fonduri ale 

administraţiei 

publice locale 

IVEŞTI 

Comuna IVEŞTI  
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e. reducerea cantității de deșeuri biodegradabile municipale depozitate la 35% din cantitatea totală 

generată, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995, într-un interval de maximum 15 ani de la data de 16 

iulie 2001, adică până în anul 2020 (conform art.6 alin.(2) lit.c) şi alin.(3) din H.G. nr. 349/2005 privind 

depozitarea deșeurilor cu modificările şi completările ulterioare); 

 

 

An Activitate ŢINTA/OBIECTIV  Responsabil 

31.12.2021 Obligaţii anuale 

privind reducerea 

cantității de deșeuri 

biodegradabile 

municipale 

depozitate la 35% 

din cantitatea 

totală generată, 

exprimată 

gravimetric 

minimum 35% din 

cantitatea total 

generată 

-Taxa/Tarif 

salubrizare 

-Fonduri U.E 

-Fonduri 

guvernamentale 

-Fonduri ale 

administraţiei 

publice locale 

IVEŞTI 

Comuna IVEŞTI  
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f. Valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie a minimum 60% din 

greutatea deşeurilor de ambalaje - termen anual (conform cu Legea 249/2015 privind modalitatea de 

gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje); 

g. Reciclarea a minimum 55% din greutatea totală a materialelor de ambalaj conţinute în deşeurile de 

ambalaje, cu realizarea valorilor minime pentru reciclarea fiecărui tip de material conţinut în deşeurile de 

ambalaje - termen anual: 

✓ 60% din greutate pentru sticlă; 

✓ 60% din greutate pentru hârtie/carton; 

✓ 50% din greutate pentru metal; 

✓ 15% din greutate pentru lemn; 

✓ 22,5% din greutate pentru plastic, considerându-se numai materialul reciclat sub formă de 

plastic. 
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h. Producătorii de EEE au obligaţia de a asigura o rată de colectare de minim 45 %  - termen 2017÷2020 ( 

conform cu OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice); 

 

An Activitate ŢINTA/OBIECTIV  Responsabil 

31.12.2021 Obligaţii anuale 

privind asigurarea 

ratei minime de 

colectare EEE 

minimum 45%  -Taxa/Tarif 

salubrizare 

-Fonduri U.E 

-Fonduri 

guvernamentale 

-Fonduri ale 

administraţiei 

publice locale 

IVEŞTI 

Comuna IVEŞTI  
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i. Producătorii de EEE au obligaţia de a asigura o rată de colectare 

de minim 65 % - termen începând cu 2021( conform cu OUG 5/2015 

privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice); 

j. Producătorii de EEE sunt obligaţi să se asigure că pentru toate 

DEEE colectate separat se îndeplinesc următoaele obiectivele minime 

pentru DEEE incluse în Anexa 1( conform cu OUG 5/2015 privind 

deşeurile de echipamente electrice şi electronice): Spre 

informare:termen până la 14.08.2018 

➢ Valorificare: 

✓ 85% pentru DEEE incluse în categoria 1 sau 10 

✓ 80% pentru DEEE incluse în categoria 3 sau 4 

✓ 75% pentru DEEE incluse în categoriile 2,5-8 sau 9 

➢ Pregătire pentru reutilizare şi reciclare pentru DEEE incluse în 

categoria: Termen până la 14.08.2018 

✓ 80% pentru DEEE incluse în categoria 1 sau 10 

✓ 70% pentru DEEE incluse în categoria 3 sau 4 

✓ 55% pentru DEEE incluse în categoriile 2,5-8 sau 9 

➢ Reciclarea a 80% din lămpile cu descărcare în gaze – spre 

informare: termen până la 14.08.2018 

k. Producătorii de EEE sunt obligaţi să se asigure că pentru toate 

DEEE colectate separat se îndeplinesc următoarele obiectivele minime 

pentru DEEE incluse în Anexa 2( conform cu OUG 5/2015 privind 

deşeurile de echipamente electrice şi electronice) – Termen începând cu 

15.08.2018: 

➢ Valorificare: 

✓ 85% pentru DEEE incluse în categoria 1 sau 4 

✓ 80% pentru DEEE incluse în categoria 2 
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✓ 75% pentru DEEE incluse în categoria 5 sau 6 

➢ Pregătire pentru reutilizare şi reciclare: 

✓ 80% pentru DEEE incluse în categoria 1 sau 4 

✓ 70% pentru DEEE incluse în categoria 2 

✓ 55% pentru DEEE incluse în categoria 5 sau 6 

➢ Reciclarea a 80% din DEEE incluse în categoria 3 

 l. Colectarea a minim 45% din deşeurile de baterii şi acumulatori 

portabili (conform cu HG 1132/2018 privind regimul bateriilor şi 

acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori cu modificările 

şi completările ulterioare) – termen permanent; 

 m.realizarea obiectivelor propuse prin Legea 181/09.08.2020 - 

termen 31.12.2021 – Responsabil Autorităţile administraţiei publice 

locale ale comunei IVEŞTI. 

n.Conectarea în proporţie de 100% a populaţiei comunei IVEŞTI 

la serviciul de salubrizare - termen 31.12.2021 – Responsabil 

Autorităţile administraţiei publice locale ale comunei IVEŞTI. 

 

7.2 Indicatori de monitorizare 

În vederea realizării obiectivelor propuse şi a respectării 

principiilor strategiei, se stabilesc o serie de indicatori de monitorizare 

(vezi tabelul de mai jos) care  vor permite evaluarea modului în care 

sistemul de utilități publice aferente serviciului de salubrizare va 

contribui la implementarea acesteia, ţinta finală fiind atingerea 

scopului principal – îndreptarea comunei  către o ”societate a 

reciclării” gestionând durabil deşeurile.
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Nr. 

crt 

Obiectivul Mijloacele Indicatorii 

1. Îmbunătățirea 

calității Serviciului 

Perceperea unor tarife 

sau taxe care să respecte 

limitele de suportabilitate 

ale populației 

Aplicarea principiului 

„poluatorul plătește”  

 

- Numărul populaţiei plătitoare de tarife şi taxe 

- Numărul de agenţi economici plătitori de taxe şi tarife 

- Gradul de colectare a taxelor şi tarifelor 

- Gradul de reducerea a cantităţii de deşeuri eliminate 

prin depozitare 

2. Atingerea şi 

respectarea 

standardelor 

europene de 

mediu 

Implementarea 

Sistemului de 

management integrat în 

cadrul Serviciului 

- Obţinerea şi menţinerea certificării ISO 9001, ISO 

14001 si OHSAS 18001 

3. Îmbunătăţirea 

calităţii mediului 

şi protecţia 

sănătăţii 

Abordarea integrală a 

aspectelor de mediu în 

gestionarea deşeurilor 

- Gradul de acoperire a populaţiei cu servicii de 

salubrizare 

- Numărul de locuitori care beneficiază de servicii de 

salubrizare 
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Nr. 

crt 

Obiectivul Mijloacele Indicatorii 

populaţiei - Numărul locuitorilor arondaţi la sistemul de colectare 

selectivă 

- Cantitatea de deşeuri colectată din totalul generat 

- Cantitatea de deşeuri depozitată 

- Rata de reciclare a deşeurilor colectate 

4. Reducerea 

semnificativă a 

ratei de generare a 

deșeurilor 

Dezvoltarea 

comportamentului 

responsabil în domeniul 

gestionării deşeurilor 

 - Numărul de campanii de informare şi conştientizare a 

publicului interesat 

- Gradul de implicare a societăţii civile 

- Numărul de locuitori care îşi modifică comportamentul 

de generare şi gestionare a deşeurilor 

- Numărul de operatori economici care îşi modifică 

comportamentul de generare şi gestionare a deşeurilor 

5. Creșterea 

capacității de 

atragere a 

fondurilor 

Dezvoltarea capacităţii 

administrative a 

Serviciului 

- Numărul persoanelor instruite 

- Numărul proiectelor aprobate 

- Numărul de proiecte respinse 

- Numărul de proiecte implementate 
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Nr. 

crt 

Obiectivul Mijloacele Indicatorii 

 

6. Gestionarea 

Serviciului pe 

criterii de 

transparență, 

competitivitate şi 

eficiență 

Aplicarea prevederilor 

Legii nr. 52/2003 cu 

modificările şi 

completările ulterioare, 

privind transparența 

decizională în 

administrația publică 

Sondaje de opinie, 

evaluări pe bază de 

chestionare 

- Numărul deciziilor supuse consultări sau dezbaterilor 

publice 

- Numărul de recomandări primite din partea publicului 

interesat 

- Numărul de recomandări ale publicului interesat 

incluse în deciziile luate 

- Gradul de migraţie al personalului 

- Numărul respondenţilor unui sondaj de 

opinie/chestionar 

- Gradul de satisfacție a clienţilor 
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8. DESCRIEREA ACŢIUNILOR STRATEGICE 

 8.1 Investiţii 

În principal se vor desfăşura o serie de investiţii precum: 

a. investiții prioritare, finanțate din bugetul propriu al 

localităţii în echipamente de colectare separată şi transport separat a 

deşeurilor (autovehicule speciale autogunoiere), în recipiente pentru 

colectarea deşeurilor menajere şi a deşeurilor din metal, mase 

plastice, hârtie şi sticlă precum şi achiziţionarea de unităţi de 

compostare individuale; 

b. investiții în modernizarea sistemului de salubrizare a 

localităţii care urmează a fi finanțate din alte surse (Posibilitatea 

accesării de fonduri prin Grupul de Actiune Locală, pentru 

echipamente de colectare separată şi transport separat a deşeurilor 

(autovehicule)). 

c. realizarea unui obiectiv de investiţii privind construirea 

unei staţii de compost şi digestie anaerobă. 

8.2 Metode 

Pentru implementarea Strategiei se vor adopta următoarele 

metode: 

8.2.1  Metode de colectare selectivă a deșeurilor  

Sistemul de colectare separată (până în anul 2021), ce constă în 

colectarea deşeurilor din gospodăriile populaţiei comunei se va realiza 

pe 2 fracţii (umed şi uscat) urmând ca din fracţia uscată să se 

realizeze un sistem de selectare pe 4 fracții –hârtie, mase plastice, 

metale şi sticlă, pentru acest lucru estimându-se necesitatea 

achiziţionării unui număr suficient de europubele cu o capacitate de 

minim 80 litri, necesar pentru a fi distribuite la fiecare din 

gospodăriile localităţii. 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE SI FUNCTIONARE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE 
COMUNA IVEŞTI, JUDEŢUL GALAŢI 

 

98 
 

 

 Complementar, pentru îndeplinirea obiectivelor privind 

colectarea selectivă, se impune achiziționarea a unui număr de 

containere cu o capacitate de 1,1m3, corespunzător organizării în 

fiecare sat al comunei a minim 1 platformă/punct de colectare.  

Vor fi achiziţionate recipiente pentru colectarea deșeurilor în 

sistem de 4 recipiente pe fiecare platformă de colectare, în 

conformitate cu Legea nr. 211/2011 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, privind regimul deșeurilor, după cum 

urmează: 

➢ recipient destinat colectării de hârtie și carton (hârtie 

tipărită, hârtie în amestec etc.); 

➢ recipient destinat colectării de metal 

➢ recipient destinat colectării de mase plastice (folii, PEID, 

PET, PVC și alte materiale plastice); 

➢ recipient destinat colectării de sticlă (sticlă colorată și sticlă 

albă); 

asigurându-se astfel, pe fiecare tip de deşeu, colectarea acestora 

în recipiente adecvate (închise cu capac) după cum urmează: 

➢ pentru deşeuri de hârtie şi carton: eurocontainere de 1,1 

mc în punctele de pre-colectare; 

➢ pentru deşeuri de sticlă: eurocontainere de 1,1 mc în 

punctele de pre-colectare; 

➢ pentru deşeuri de mase plastice: eurocontainere de 1,1 mc 

în punctele de pre-colectare;  

➢ pentru deşeuri de metal: eurocontainere de 1,1 mc în 

punctele de pre-colectare; 
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➢ pentru deşeuri reziduale (amestecate) în recipiente de 

colectare adecvate [(europubele 120 literi sau 240 litri)(furnizate de 

operatorul de salubrizare)] din poartă în poartă; 

➢ pentru îndeplinirea cerinţelor legislaţiei în domeniu în ceea 

ce priveşte deşeuri biodegradabile, prin intermediul operatorului de 

salubrizare gospodăriile localităţii să beneficieze de unităţi de unităţi 

de compostare individuale sau alte recipiente adecvate;   

Totodată biodeşeurile colectate separat din deşeurile municipale 

şi deşeurile similare, de la deţinătorii de deşeuri să se transporte în 

vederea eliminării la depozitul de deşeuri biodegradabile(după caz).  

 

8.2.2  Metode de transport a deșeurilor  

Transportul se va efectua cu mijloace de transport ale 

operatorului proprii sau închiriate, în conformitate cu legislaţia în 

vigoare, la depozitul conform. În ceea ce privește necesarul 

autovehiculelor ce vor fi achiziţionate/închiriate pentru asigurarea 

transportului deșeurilor, s-a estimat un număr de 2 de maşini de 

transport (autocompactoare şi/sau autocontainer), pentru utilizarea 

lor în comună şi înafara acesteia. 

Transportul deșeurilor colectate de pe raza localităţii se va realiza 

în condiții de siguranță pentru protecția mediului şi sănătății 

populației, ţinând cont de toţi factorii de influenţă. 

Se va implementa Colectarea separată şi transportul separat a 

deşeurilor biodegradabile destinate compostării/digestiei anaerobe, 

inclusiv din uşă în uşă, sau prin aport voluntar. 

  

8.2.3 Metode de sortare, tratare şi depozitare a deşeurilor 
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 În vederea obţinerii a cel puţin 4 fracţii, în urma sistemului de 

colectare separată a deşeurilor municipale pe cele 2 fracţii, umed şi 

uscat, deşeurile municipale rezultate în urma colectării vor fi 

transportate de către operatorul licenţiat pentru activitatea de 

activitatea de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor 

municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale 

din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a 

aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi 

electronice, baterii şi acumulatori, în staţiile de sortare. 

 Biodeşeurile colectate separat din deşeurile municipale şi 

deşeurile similare, de la deţinătorii de deşeuri şi/sau de la staţia de 

de sortare, se transportă în vederea eliminării la depozitul de deşeuri 

conform. 

Depozitarea deşeurilor se va face la depozitul conform. 

 

8.2.4 Alte activităţi ale serviciului de salubrizare 

În ceea ce priveşte celelalte activităţi ale serviciului de salubrizare 

altele decât: 

➢ activitatea de colectare separată şi transportul separat al 

deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi 

comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, 

fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi 

electronice, baterii şi acumulatori, 

➢ colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, 

generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau 

exterioară a acestora; 
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➢ colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi 

predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de 

neutralizare;pentru care se va adopta ca formă de gestiune gestiunea 

directă,  

şi anume: 

➢ transfer pentru deşeurile municipale şi  

operarea/administrarea staţiilor de deşeurile similare; 

➢ sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în 

staţiile de sortare; 

➢ organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării 

materiale şi energetice a deşeurilor; 

➢ măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 

➢ curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi 

menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ; 

➢ organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor 

municipale şi a deşeurilor similare; 

➢ administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor 

de eliminare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare; 

➢ dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea. 

se va lua în vedere în cazul în care activitaţile respective pot fi 

organizate de către autoritatea administraţiei publice locale adoptarea 

gestiunii directe (dacă acest lucru este posibil din punct de vedere 

tehnico-economic) sau a gestiunii delegate. 
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9. Provocări pentru viitor 

9.1. Conceptul de “end-of-waste” 

Încetarea statutului de deşeu sau conceptul „end-of-waste” a fost 

introdus în anul 2005, prin lansarea Strategiei Tematice privind 

prevenirea şi reciclarea deşeurilor, în cadrul celui de-al 6-lea Program 

de Acţiune pentru Mediu al Uniunii Europene (PAM 6). Această 

strategie este una pe termen lung şi promovează o “societate a 

reciclării” în Europa, furnizând şi cadrul pentru revizuirea politicii 

deşeurilor la nivelul Comunităţii; prin această strategie s-a dorit 

clarificarea şi simplificarea cadrului legislativ, precum şi introducerea 

unor noi instrumente în managementul deşeurilor, cum ar fi analiza 

ciclului de viaţă. Elementul de noutate al acestui concept („end-of-

waste”) este obligația producătorului de a analiza opțiunile de 

valorificare a deșeurilor înainte de eliminarea finală, astfel deșeul 

putând deveni o marfă atunci când este utilizat în proporţie de 100% 

(spre exemplu: întrebuințarea drept combustibil, utilizarea la 

rerafinarea petrolului, valorificarea în agricultură ca fertilizant, etc.). 

 Conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare s-au stabilit 

principalele criterii care stau la baza încetării statutului de deșeu: 

➢ substanţa sau obiectul sunt utilizate în mod curent pentru 

îndeplinirea unor scopuri specifice; 

➢ există o piaţă sau cerere pentru substanţa sau obiectul în 

cauză; 

➢ substanţa sau obiectul îndeplineşte cerinţele tehnice 

pentru îndeplinirea scopurilor specifice şi respectă legislaţia şi 

normele aplicabile produselor; 
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➢ utilizarea substanţei sau a obiectului nu va produce efecte 

nocive asupra mediului sau a sănătăţii populaţiei. 

Deşeurile trebuie tratate ca o resursă valoroasă, iar faptul că au 

fost adoptate aceste criterii de încetare a statutului de deşeu, pentru 

unele fluxuri de materiale, vor stimula considerabil industria precum 

şi serviciile de reciclare.  

Aceste criterii de încetare a statutului de deşeu reflectă faptul că 

un tip de deşeu a ajuns la un anume stadiu de prelucrare, prin care 

capătă o valoare intrinsecă, astfel încât este puţin probabil să mai fie 

eliminat (ca şi deşeu), fiind transformat până la un punct în care 

utilizarea sa să nu mai reprezinte un risc pentru mediu şi sănătatea 

umană (moment în care va putea fi considerat produs/materie primă 

secundară).  

Aplicarea statutului de încetare a calităţii de deşeu va veni în 

sprijinul sectorului economic, inclusiv cel autohton, încurajând astfel 

utilizarea materiilor prime secundare de calitate superioară (cu un 

efect pozitiv asupra ratelor de reciclare). În acest mod va fi sporită 

încrederea potenţialilor utilizatori în folosirea acestor tipuri de 

semifabricate, care au fost prelucrate la standarde superioare de 

calitate.  
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9.2. Campanii de informare şi conştientizare a publicului 

La nivelul comunei IVEŞTI, autoritatea administraţiei publice 

locale alături de operator va organiza campanii de informare, educare 

și conştientizare a publicului interesat cu privire la importanța 

colectării selective a deşeurilor. Acest nou sistem urmărește să 

îmbunătățească, atât calitatea vieții, cât şi a mediului, aplicând 

legislația europeană și românească în domeniu, în condiții de eficiență 

economică și de suportabilitate financiară. Iniţierea şi derularea a 

unor astfel de acţiuni au ca scop informarea locuitorilor comunei cu 

privire la implementarea sistemului de colectare separată a 

deşeurilor, precum și însușirea de către public a unor informații 

despre specificul problemelor. 

Principalele acțiuni de informare și conștientizare a publicului 

sunt: 

➢ campanii de informare în școli; 

➢ dezbateri publice. 

Scopul principal al acestor campanii de informare și 

conștientizare a publicului vizează: 

➢ prezentarea importanței colectării separate și a reciclării 

deşeurilor; 

➢ dezvoltarea sistemului de colectare separată a deşeurilor pe 

întreg teritoriul comunei, prin prisma unui comportament responsabil 

față de mediul înconjurător din partea cetățenilor; 

➢ implementarea sistemului de colectare separată la toate 

gospodăriile comunei; 

➢ atingerea principalelor ținte legislative propuse în domeniul 

gestionării deșeurilor; 
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➢ reducerea cantității de deșeuri menajere depozitate, 

respectiv creșterea cantității de deșeuri reintroduse în circuitul 

economic, la nivel comunal; 

➢ optimizarea utilizării resurselor materiale disponibile. 

 9.3. Implementarea obiectivelor prioritare ale PAM 7 (al 7-

lea Program comunitar de acţiune pentru mediu)  

Viziunea Uniunii, pentru anul 2050, este aceea ca vom trăi mai 

bine, în limitele oferite de planeta noastră. Prosperitatea şi mediul 

sănătos “vor fi rezultatul unei economii inovatoare, circulare, în care 

nu se iroseşte nimic şi în care resursele naturale sunt gestionate în 

mod durabil, biodiversitatea este protejată, preţuită şi refăcută, astfel 

încât să sporească rezistenţa societăţii noastre”1. 

Programul de acţiune până în anul 2020 se bazează pe o serie de 

obiective prioritare, grupate în capitole. PAM 7 sprijină punerea în 

aplicare a acestor obiective şi încurajează acţiunile desfăşurate la 

toate nivelurile, promovând investiţiile. În multe cazuri, pentru ca 

aceste obiective să fie atinse, vor fi necesare – în principal – 

implementarea unor măsuri la nivel naţional, regional sau local, în 

conformitate cu principiul subsidiarităţii. Publicul va trebui să fie un 

partener activ în tot acest proces, necesitând depunerea unor eforturi 

din partea autorităţilor pentru informarea corespunzătoare a acestuia 

cu privire la politica de mediu.  

Existenţa unor obiective clare oferă tuturor factorilor de decizie şi 

altor părţi interesate, inclusiv agenţilor economici şi partenerilor 

sociali, cetăţenilor individuali, o direcţie şi un cadru previzibil pentru 

acţiune.  

 
1 Decizia nr. 1386/2013/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind un Program general al Uniunii de acţiune 

pentru mediu până în 2020 “O viaţă buna, în limitele planetei noastre”. 
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Obiectivele tematice, stabilite de Uniune, cărora trebuie să li se 

acorde o atenţie deosebită şi care ar trebui realizate şi la nivelul 

comunei sunt: 

➢ obiectivul nr.1 – protejarea, conservarea şi ameliorarea 

capitalului natural; 

➢ obiectivul nr. 2 – trecerea spre o economie verde şi 

competitivă, cu emisii reduse de dioxid de carbon şi eficientă din 

punct de vedere al utilizării resurselor; 

➢ obiectivul nr. 3 – protejarea cetăţenilor de presiunile legate 

de mediu şi de riscurile la adresa sănătăţii şi a bunăstării. 

Aceste trei obiective sunt interrelaţionate, iar realizarea lor 

trebuie urmărită în paralel. Cu alte cuvinte, acţiunea luată în vederea 

atingerii unui obiectiv va contribui la realizarea celorlalte. 

 

10. Consideraţii finale 

Necesitatea constientizării faptului că susţinerea modelului 

economic tradiţional conduce la „faliment”, prin neutilizarea durabilă 

a resurselor, trebuie să fie o prioritate în gândirea strategică în anii ce 

urmează. 

Strategia de dezvoltare si functionare pe termen mediu şi lung a 

serviciului de salubrizare pentru comuna IVEŞTI reprezintă 

fundamentul stabilirii pe termen mediu şi lung a modalităţilor prin 

care se urmăreşte gestionare durabilă a deşeurilor pe teritoriul 

comunei.  
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Strategia de dezvoltare a Serviciului reprezintă o modalitate 

importantă de implementare a legislaţiei aplicabile (Legea nr. 

51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 101/2006 privind 

serviciul de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; OUG 57/2019 privind codul Administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 211/2011 

privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; H.G. nr.942 din 2017 privind aprobarea Planului naţional 

de gestionare a deşeurilor; H.G. nr. 246 din 2006 – pentru aprobarea 

Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor 

comunitare de utilităţi publice; H.G.  nr. 1.061 din 10 septembrie 

2008 - privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe 

teritoriul României; Ordinul 1364/14.12.2006 al ministrului 

mediului şi gospodăririi apelor, cu modificările şi completările 

ulterioare şi Ordinul 1499/21.12.2006 al ministrului integrării 

europene, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea 

planurilor regionale de gestionare a deşeurilor, etc), în domeniul 

mediului, a managementului deşeurilor şi serviciului de salubrizare, 

la nivel comunal, oferind totodată cadrul legal în care toate părţile 

interesate îşi coordonează acţiunile pentru atingerea scopurilor 

propuse.  

 Revizuirea strategiei se va face ori de câte ori este nevoie fiind 

determinată pe de o parte de modificarea sau apariţia de elemente noi 

în cadrul legislativ actual, iar pe de altă parte de modificarea gândirii 

strategice în ceea ce priveşte dezvoltarea şi functionarea pe termen 

mediu şi lung a serviciului de salubrizare comunal. 


