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Conferinţă de lansare a proiectului  

“Sistem de management integrat al deşeurilor 

în judeţul Iaşi” 
 

Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” va fi dezvoltat în judeţul Iaşi, iar 
obiectivele de investiţii majore vor fi implementate pe raza teritoriilor administrative ale municipiilor Paşcani 
şi Iaşi, 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 se derulează pe o perioadă de 30 de luni, cu finalizare 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. Prin 
implementarea proiectului se vor completa infrastructura şi  echipamentele existente, prin  investiţii care să 
conducă la asigurarea unui sistem de management integrat al deşeurilor la nivel de județ, pentru conformarea 
cu cerinţele legislative ale UE din sectorul de mediu şi respectarea angajamentelor asumate de România  prin 
Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană. 
 
Principalele investiţii ce se vor realiza constau în: 

 extinderea şi modernizarea centrului de management al deşeurilor Ţuţora prin construcţia unei staţii 
de tratare mecano-biologică, extinderea staţiei de sortare existente şi achiziţia echipamentului 
tehnologic pentru investiţii 

 construcţia a două staţii de transfer (în comunele Bălţaţi şi Ruginoasa) şi a unei staţii de sortare în 
comuna Ruginoasa 

 închiderea depozitelor de deşeuri neconforme de la Paşcani, Hârlău şi Târgu Frumos 
 continuarea lucrărilor pentru reabilitarea şi închiderea depozitului urban neconform Tomeşti, 

construcţia compartimentului 3 din prima celulă din depozitul de deşeuri Ţuţora, finalizarea staţiei de 
compost şi a staţiei de sortare existente la Ţuţora 

 achiziția de echipamente de colectare selectivă și transport al deșeurilor. 
 
Valoarea totală a proiectului este de 69.350.207 de euro (fără TVA), 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. 
 
Conferinţa de lansare a proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” va avea loc 
joi 03.10.2013, începând cu ora 14, în Sala Galbenă a Instituției Prefectului, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 
69, Iaşi. 
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