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ANALIZA PROBLEMEI
Descrieți și analizați problema de dezvoltare durabilă, social-economică și/sau de mediu identificată
în comunitatea montană în care locuiți (din perspectiva raportului cauze-efecte, făcând referire și la
cercetări derulate anterior, date statistice, studii relevante etc.).
Problema de dezvoltare durabilă
Datoritã directivelor la nivel European România este nevoitã sã ȋnchidã toate gropile de gunoi
neconforme. Datoritã nerespectãrii normelor priviind depozitele de deșeuri se admit douã probleme
majore legate de mediul ȋnconjurãtor: poluarea solului aferent gropii și poluarea atmosferei și solului
datoritã ȋn special cantitãţii de nitriţi și a metanului și alte substanţe toxice ce apar la descompunerea
resturilor menajere.
1 iulie 2015 s-a deschis depozitul judeţean de deșeuri nepericuloase de la Girov, amenajat
conform legislaţiei și normelor tehnice ȋn vigoare. De la acestã datã potrivit prevederilor din Regulamentul
de salubrizare a localitãţilor din judeţul Neamţ, depozitarea deșeurilor nepericuloase este permisa numai
in depozitul judeţean. Totuși pe terenurile ce aparţin unor localitãţi din mediul rural existã gropi de gunoi
situate ȋn proximitatea depozitelor neconforme ȋnchise, ce adunã lume de o anumitã categorie socialã,
nevoitã sã scormoneascã prin gunoaie pentru a trãi de pe o zi pe alta, astfel, se creeazã adevãrate
focare de infecţie pentru localitãţile din jur și mediu, iar primarii acestor localitãţi invocã lipsa banilor
pentru transportul deșeurilor la depozitul de la Girov.
Ȋntr-o situaţie alarmantă este comuna Răuceşti, unde, s-au înmulţit mormanele de gunoi riscând să
devină focare de infecţie, iar localnicii au început să arunce mizeriile pe sub poduri pe pajişti sau prin
râpe. În plus, câinii vagabonzi sfâşie şi împrăştie tot conţinutul sacilor menajeri, în căutare de hrană.
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