Realizarea proiectului, inclusiv a investiţiilor,
presupune implementarea unui numar de 9 contracte,
defalcate astfel :
 Asistenţă Tehnică pentru acordarea de sprijin în














gestionarea şi implementarea Sistemului de
Management Integrat al Deşeurilor Solide în
judeţul Giurgiu
Asistenţă Tehnică pentru supervizarea contractelor
aferente Sistemului de Management Integrat al
Deşeurilor Solide în judeţul Giurgiu;
Asistenţă tehnică pentru verificarea proiectelor
tehnice aferente sistemului de management integrat
al deşeurilor din judeţul Giurgiu şi întocmirea
documentaţiei necesare obţinerii autorizaţiei de
construcţie
Servicii de audit financiar al proiectului privind
sistemul de management integrat al deseurilor în
judeţul Giurgiu
Construcţia Centrului de Management Integrat al
Deşeurilor (CMID), a staţiei de sortare şi a staţiei
de compostare de la Frăteşti, judeţul Giurgiu
Reabilitarea şi închiderea depozitelor urbane
neconforme, existente în judeţul Giurgiu
Construcţia a 3 platforme/centre de colectare,
precum şi de puncte de colectare, în judeţul Giurgiu
Achiziţia de echipamente pentru colectarea
deşeurilor în judeţul Giurgiu
Achiziţia de echipamente pentru centrul de
management integrat al deşeurilor Frăteşti
Depozit neconform
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Noul sistem de management al de-

De ce este realizat acest proiect?
Sistemul existent de gestionare a deşeurilor în judeţul Giurgiu afectează mediul înconjurător
şi nu îndeplineşte cerinţele Uniunii Europene:
Nu există centre de colectare a deşeurilor reciclabile
Deşeurile sunt de obicei depozitate pe amplasamente
neautorizate, ceea ce conduce la poluarea factorilor
de mediu, în special a aerului prin degajarea de substanţe toxice în atmosferă, a solului si pânzei freatice
prin infiltrarea levigatului în sol, ceea ce dăunează
sănătăţii locuitorilor din zonă

Care sunt beneficiile Proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul
Giurgiu “ ?
Proiectul va oferi o soluţie pe termen lung pentru managementul deşeurilor solide în judeţ:
Se va întări capacitatea tehnică şi managerială în
judeţ prin implementarea şi operarea unui sistem
regional de management al deşeurilor solide
Sănătatea oamenilor va fi îmbunătăţită prin închiderea vechilor gropi de gunoi
Se va asigura un mediu sănătos ceea ce va contribui
la o dezvoltare durabilă a localităţilor din judeţul Giurgiu
Vor fi create noi locuri de muncă
Vechile containere pentru deşeuri
vor fi înlocuite cu eurocontainere
Colectarea deşeurilor la nivel local
va fi îmbunătăţită
Vor fi create sisteme performante
de reciclare, de compostare şi de
tratare a deşeurilor
Se va realiza protecţia apelor subterane şi de
suprafaţă, a solului şi aerului in localitatile judetului
Fracţia de deşeuri destinată depozitării finale va fi
transportată într-un singur depozit ecologic modern
care va deservi locuitorii judeţului

şeurilor are ca scop stabilirea unui sistem de management al deşeurilor pentru
tot judeţul Giurgiu, în concordanţă cu
Directivele UE si legislatia Romaniei
.Acest proiect va avea următoarele componente:
Colectarea, transportul si depozitarea deşeurilor
Pentru deşeuri mixte vor fi furnizate echipamente
necesare pentru introducerea unui sistem de colectare la nivel judetean cu scopul de a atinge o
acoperire de 100% în zona urbană şi 90% acoperire
în zonele rurale
Se vor introduce şi extinde sisteme separate de
colectare pentru reciclarea ambalajelor şi a altor
materiale
Pentru deşeuri voluminoase, DEEE-uri şi deşeurile
mici periculoase vor fi stabilite 3 centre de colectare în apropierea fiecărei zone urbane
Se vor întreprinde acţiuni pentru a încuraja locuitorii să scadă cantitatea de deşeuri depozitată , de
exemplu să aleagă produse cu o cantitate redusă de
ambalaje şi să composteze deşeurile organice.
Centrul de Management Integrat al Deseurilor-CMID
va fi construit în Frăteşti şi va include un depozit
ecologic la standarde europene, o statie de compostare si o statie de sortare
Centrul va fi dotat cu o staţie de epurare a apelor
colectate în incintă
Inchiderea depozitelor existente in zonele urbane
Se vor închide cele 2 depozite neconforme de la
Giurgiu şi Bolintin Vale

Obiectivele acestui proiect :

asigurarea unui grad de acoperire a colectarii de
100% in zonele urbane, prin dotarea cu
echipamente de colectare (pubele si containere),
precum şi construirea de centre de colectare;
asigurarea unui grad de acoperire a colectarii de
90% în sate şi aglomerările din zonele rurale prin
dotarea cu echipamente de colectare (pubele si
containere), precum şi construirea de centre de
colectare;
asigurarea conformităţii cu legislatia UE privind
depozitarea deşeurilor biodegradabile prin
construirea unei staţii de compostare, precum si
prin implementarea unui sistem de colectare
selectivă.
asigurarea conformităţii cu legislaţia UE privind
colectarea deşeurilor din ambalaje, prin construirea
unei de staţii de sortare a deşeurilor, precum si prin
implementarea unui sistem de colectare selectivă;
realizarea unei depozitări a deşeurilor eficientă din
punct de vedere ecologic, prin construirea unui
centru de management integrat al deşeurilor
(depozit ecologic)
minimizarea impactului depozitelor urbane si rurale
asupra mediului, prin inchiderea si reabilitarea
depozitelor rurale si urbane existente in judetul
Giurgiu.
Depozit în exploatare
Depozit de deşeuri după
acoperire conform
standardelor UE
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