
Stadiul implementării proiectului
“Sistem de management integrat al deşeurilor

în judeţul Iaşi”

Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” se implementează în
judeţul Iaşi, având obiectivele de investiţii majore pe raza teritoriilor administrative ale
municipiilor Iaşi şi Paşcani, oraşelor Târgu Frumos şi Hârlău, respectiv comunelor Ţuţora, Bălţaţi şi
Ruginoasa. Co-finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu” (POS
Mediu) – Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenţie 1 „Dezvoltarea sistemelor de
management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate”, proiectul a
demarat odată cu semnarea Contractului de finanţare, în data de 16 mai 2013 şi se va finaliza la
data de 31 decembrie 2015.

Obiectivul general al proiectului este creşterea standardului de viaţă al populaţiei şi îmbunătăţirea
calităţii mediului din judeţul Iaşi, prin realizarea unui sistem durabil de management al deşeurilor
la nivel de judeţ. Prin implementarea proiectului se vor completa infrastructura şi echipamentele
existente, pentru conformarea cu cerinţele legislative ale UE din sectorul de mediu şi respectarea
angajamentelor asumate de România  prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

Valoarea totală a proiectului este de 69.350.207 de euro, din care costurile eligibile de 55.095.293
euro vor fi acoperite în proporție de 83,5% de UE prin POS Mediu, iar contribuţia locală va fi de
14.760.689 euro.

Principalele investiţii din cadrul proiectului se vor realiza în cadrul a patru contracte de lucrări, iar
Beneficiarul proiectului (Consiliul Judeţean Iaşi) este sprijinit în gestionarea şi implementarea
sistemului de management integrat al deşeurilor prin câteva contracte de servicii: asistenţă
tehnică de management, asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul derulării
execuției lucrărilor, supervizarea lucrărilor de construcţii şi audit financiar.

De asemenea, în cadrul proiectului s-au semnat două contracte de achiziție echipamente de
colectare selectivă și transport al deșeurilor în valoare totală de 42.675.614,60 lei.

Au fost achiziţionate un număr de 31 917 unităţi de compostare individuală de 280 litri, care au
fost distribuite populaţiei din mediul rural din judeţul Iaşi în perioada iulie-noiembrie 2014.
Acestea sunt destinate compostării deşeurilor organice din gospodării în vederea reducerii
volumului de deşeuri biodegradabile depozitate. Compostul rezultat este un  îngrăşământ natural
care va fi utilizat în gospodăriile individuale, promovând agricultura ecologică şi asigurând în
acelaşi timp conformarea cu legislaţia naţională şi europeană în domeniul gestionării deşeurilor.
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Proiectul are o componentă importantă de informare şi publicitate orientată, în principal, spre
conştientizarea publicului referitor la noile servicii de care va beneficia.

Implementarea proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” va
asigura conformarea cu legislația UE în ceea ce priveşte depozitarea deșeurilor biodegradabile,
colectarea deșeurilor din ambalaje, precum şi reducerea costurilor de transport a deșeurilor şi
minimizarea impactului depozitelor urbane neconforme asupra mediului şi sănătăţii populaţiei din
judeţul Iaşi, contribuind la îndeplinirea obiectivelor strategice prevăzute în Programul de Aderare
şi a celor incluse în Planurile Naţional /Regional/Judeţean de Gestionare a Deşeurilor.
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