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Acţiuni de conştientizare şi informare a 

populaţiei în cadrul 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. 

O componentă importantă a proiectului este implementarea a două campanii de conştientizare: o 
campanie de comunicare şi informare a beneficiarilor finali din mediul rural cu privire la 
beneficiile proiectului, în general, precum şi la practica compostării în gospodărie a deşeurilor 
biodegradabile pe care le generează şi o campanie generală care va asigura informarea grupurilor 
ţintă referitor la noul sistem de gestionare a deşeurilor.  

Conform planului de implementare a acestor două campanii, în luna aprilie 2015 s-a organizat o 
acțiune educativă în cadrul Școlii de Arte si Meserii "Stefan cel Mare" Cotnari (în data de 
21.04.2015) şi au avut loc două dezbateri publice în localităţile Balș (în data de 22.04.2015) şi 
Belcești (în data de 23.04.2015). 

În luna mai 2015 se va desfăşura o nouă acţiune educativă în cadrul Liceului teoretic „Lascăr  
Rosetti” din Răducăneni (în data de 13.05.2015) şi se vor organiza două dezbateri publice în 
localităţile Ciurea (în data de 12.05.2015) şi Schitu Duca (în data de 14.05.2015). 

În cadrul acestor acţiuni interactive vor fi prezentate materiale informative şi educative, se vor 
purta discuţii referitoare la colectarea separata a deșeurilor în contextul noului sistem de 
gestionare a deşeurilor ce se va implementa în judeţul Iași şi se vor distribui materiale 
promoţionale şi informative realizate în cadrul proiectului (şepci, rucsaci, tricouri, pixuri, insigne, 
rucsaci, broşuri, pliante, fluturaşi, afişe). 
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