Programul Flamand pentru
cooperarea cu CEE
y

Pilonul I: noile state membre
- de la sprijinul de pre-aderare la parteneriate
benefice de ambele parti pe termen lung

y

Pilonul II: sprijinul de pre-aderare
- Albania.Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Serbia,
Kosovo

y

Pilonul III: vecini noi (Ukraine)

Proiectul”Managementul
deseurilor in Judetul Vaslui”
y

y

y

Consiliul Judetean are rolul de a coordona şi de a stimula
autorităţile locale în implementarea planurilor de gestionare a
deşeurilor din judeţ.
Scopul proiectului- sa pregateasca autoritatile locale din
judetul Vaslui pentru implementarea planurilor de
management al deseurilor, prin activitati de instruire, ateliere
de lucru, consiliere, schimb de experienta si bune practici,
actiuni-pilot.
Grupul tinta- functionarii cu atributii in implementarea
planurilor de gestionarea deseurilor de la nivelul Consiliului
judetean, Agentiei de mediu si autoritatilor locale comunale si
orasenesti.

Proiectul”Managementul deseurilor in Judetul
Vaslui”
y

Partener principal:
◦ EcoWerf (Asociatia Intermunicipala pentru
Managementul Deseurilor in regiunea Leuven)

y

Co-partenerii Flamanzi:
◦ OVAM (Agentia Flamanda pentru Deseuri)
◦ Vlaco (Organizatia Flamanda pentru Compostare)

y

Parteneri Romani:
◦ Partener principal: Consiliul Judetean Vaslui
◦ Comune pilot: Solesti, Lipovat, Rosiesti

Proiectul
“Managementul deseurilor in Judetul Vaslui”

Planul de lucru (1)
y
y
y
y
y

Conferinta de lansare;
Vizita in judet a expertilor belgieni; seminarii de instruire;
Vizita de studiu in Flandra – regiunea Leuven;
Ateliere de lucru cu privire la managementul deseurilor
(Vaslui);
Actiuni pilot in 3 comune in domeniul managementului
integrat al deseurilor (prevenire, colectare): in fiecare
comuna va fi construita o platforma pe care vor fi
amplasate 2 containere mari; 40 de europubele vor fi
achizitionate (in 4 culori pentru colectarea selectiva a
deseurilor) si amplasate in zonele publice (scoli, institutii);

Proiectul
“Managementul deseurilor in Judetul Vaslui”

Planul de lucru (2)
y

y
y
y

In paralel, in fiecare din cele 3 comune vor avea loc
campanii de constientizare privind colectarea selectiva a
deseurilor (distribuirea de fluturasi si afise, desfasurarea de
lectii in scoli, organizarea de dezbateri publice);
Instruire si consiliere din partea expertilor flamanzi cu
privire la actiunile pilot (2008-2010);
Exemplu de bune practici- vizite de studiu in comunele
pilot din partea autoritatilor locale din judetul Vaslui
Simpozionul final

Programul de instruire
Politica Flamanda cu privire la deseurile menajere
y Implementarea politicii deseurilor in regiunea Leuven
y Cresterea constientizarii
y Colectarea deseurilor
-------------------------------------------y Compostarea
y Managementul gropilor de gunoi
y Politica Flamanda cu privire la alte tipuri de deseuri
(deseuri din constructii, deseuri spitalicesti, deseuri ale
IMM-urilor, deseuri industriale,…)
y

