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Începerea activităţilor proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor
solide în judeţul Arad”

Consiliul Judeţean Arad anunţă începerea activităţilor proiectului „Sistem de management
integrat al deşeurilor solide în judeţul Arad”.
Proiectul "Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Arad" este finanţat prin
intermediul Programului Operaţional Sectorial Mediu. Valoarea totală a proiectului este
122.573.648 lei, din care valoare eligibilă conform POS, 112.905.765 lei. Din această ultimă
valoare, co-finanţarea Uniunii Europene prin FEDR a fost 80%, adică 90.324.607 lei. Cealaltă
parte a finanţării POS Mediu este asigurată de la bugetul de stat (18%) şi de bugetul local (2%).
Beneficiarul proiectului, Consiliul Judeţean Arad, este reprezentat în procesul de implementare
de către Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), compartiment separat în cadrul instituţiei.
Obiectivele proiectului "Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Arad" sunt:
• Implementarea colectării la nivelul întregului judeţ – achiziţionarea de containere, pubele
şi mijloace de transport, astfel încât să se asigure un grad de acoperire cu servicii de salubrizare
de 100 % atât în mediul urban, cât şi în mediul rural;
• Implementarea colectării separate a deşeurilor reciclabile, atât în mediul urban, cât şi în
mediul rural prin puncte de colectare (deşeurile de sticlă şi hârtie în mediul urban şi toate tipurile
de deşeuri reciclabile în mediul rural) sau din poartă în poartă pentru deşeurile de metal şi plastic
în zona urbană – asigurarea de containere, pubele şi mijloace de transport necesare;
• Implementarea colectării separate a deşeurilor biodegradabile menajere în municipiul
Arad şi oraşele din zona 1 la circa 80 % din gospodării – achiziţionarea de containere şi mijloace
de transport;
• Implementarea compostării individuale la 80% din gospodăriile din mediul rural –
achiziţionarea unităţilor de compostare individuală;
• Asigurarea reciclării deşeurilor din construcţii şi demolări – achiziţionarea unui concasor
mobil;
• Implementarea colectării separate a deşeurilor voluminoase şi a deşeurilor periculoase
municipale – achiziţionarea de mijloace de transport specializate;
• Amenajarea unei staţii de sortare în zona Mocrea - Ineu cu o capacitate de 6.100
tone/an.
• Amenajarea unei staţii de compostare în zona municipiului Arad cu o capacitate de
19.000 tone/an;

• Amenajarea unei instalaţii de compostare în zona Ineu - Mocrea cu o capacitate de 700
tone/an;
•

Amenajarea a 4 staţii de transfer în Chişineu Criş, Mocrea, Sebiş şi Bârzava

• Închiderea depozitelor municipale neconforme în perioada ulterioară datei de 16 iulie
2010.
În cadrul proiectului se derulează patru contracte: un contract de servicii, unul de lucrări şi două
contracte de furnizare.
Primul contract, cel de servicii Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului şi
Supervizarea Lucrărilor - "Sistem de integrat de gestionare al deşeurilor în judeţul Arad", a fost
semnat în data de 11 August 2010.
Miercuri, 29 Septembrie 2010, la sediul Direcţiei Programe de Dezvoltare din cadrul Consiliului
Judeţean Arad s-a desfăşurat întâlnirea inaugurală a cărei scop a fost discutarea detaliilor de
implementare a proiectului.
La întâlnire au participat reprezentanţi ai UIP – Unitatea de Implementare a Proiectului din cadrul
Consiliului Judeţean Arad, în calitate de Autoritate Contractantă şi cei ai asociaţiei de firme
Project Developer S.R.L. (RO) - Finnish Consulting Group Ltd. (FI), în calitate de Consultant ales
în urma sesiunii de licitaţie desfăşurată în lunile Aprilie şi Mai ale acestui an.
Principalele subiecte abordate de către participanţi în cadrul evenimentului au fost:
•

prezentarea echipelor de lucru şi a responsabilităţilor generale şi individuale;

•

prezentarea stadiului actual de implementare a proiectului;

• prezentarea stadiul derulării contractelor de lucrări şi furnizare echipamente, parte ale
aceluiaşi program european de finanţare;
•

prezentarea calendarului de activităţi ce se vor desfăşura în următoarele luni;

•

aspecte administrative.

Durata de implementare a prezentului contract de asistenţă tehnică este de 36 luni, pe perioada
2010-2013.
Prin demararea acestui proiect, Beneficiarul – Consiliul Judeţean Arad a mai făcut încă un pas în
direcţia modernizării sistemului judeţean de gestionare a deşeurilor şi a adoptării standardelor şi
practicilor europene specifice.
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