Stadiul implementării proiectului
“Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Giurgiu” - 2011
Proiectul “Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Giurgiu" este finanţat
prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Axa prioritară 2 - POS Mediu – „Dezvoltarea sistemelor
de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate”
Contractul de finanţare a fost semnat în data de 3 noiembrie 2009, beneficiarul proiectului fiind
Consiliul Judeţean Giurgiu.
Valoarea totală a Proiectului este de 112.846.293 lei (26.759.852 Euro) fără TVA, din care:
finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, acordată prin intermediul
Programului Operaţional Sectorial "Mediu", în valoare de 82.923.449 lei.
Proiectul “Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Giurgiu", îşi propune
implementarea unui sistem de management integrat al deşeurilor, în conformitate cu standardele UE, în
scopul eliminării impactului asupra mediului şi a riscurilor asupra sănătăţii umane date de modul
necorespunzător de gestionare a deşeurilor în momentul de faţă. Acesta va contribui la îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă şi a mediului acordând o atenţie specială acquis-ul de mediu. Intenţia acestui proiect
este, prin urmare, să contribuie semnificativ la obiectivele din Programul Operaţional Sectorial (POS)
pentru Mediu şi angajamentele din capitolul 22 cu privire la managementul deşeurilor. În plus acest
proiect reprezintă o prioritate pentru managementul naţional, regional, judeţean al deşeurilor cu impacturi
semnificativ pozitive asupra mediului şi sănătăţii umane. Proiectul va îmbunătăţi, de asemenea, calitatea
mediului înconjurător şi standardul de viaţă prin reabilitarea infrastructurii vechi din sectorul deşeurilor
solide.
Proiectul are ca ţintă realizarea următoarelor obiective
 Să asigure un grad de acoperire a colectării de 90% în sate şi aglomerările din zonele rurale, prin
dotarea cu echipamente de colectare (pubele şi containere), precum şi construirea de centre de
colectare.
 Să asigure un grad de acoperire a colectării de 100% în zonele urbane, prin dotarea cu
echipamente de colectare (pubele şi containere), precum şi construirea de centre de colectare
 Să asigure conformitatea cu legislaţia UE privind depozitarea deşeurilor biodegradabile, prin
construirea unei staţii de compostare a deşeurilor, precum şi prin implementarea unui sistem de
colectare selectivă.
 Să asigure conformitatea cu legislaţia UE privind colectarea deşeurilor din ambalaje, prin
construirea unei staţii de sortare a deşeurilor, precum şi 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).
 Să minimizeze impactul depozitelor de deşeuri neconforme asupra mediului, prin închiderea şi
reabilitarea depozitelor urbane existente în judeţul Giurgiu.

Componentele acestui proiect sunt:
I.

Componenta 1 - Colectarea deseurilor
Colectarea selectiva pentru compostare a deseurilor organice si deseurilor uscate reciclabile va fi
prevazuta în proiect:
- Pentru deseurile mixte, proiectul va asigura echipament necesar pentru introducerea unui
sistem de colectare cu o acoperire de 100% in mediu urban si 90% in mediul rural
- Pentru deseurile biodegradabile, proiectul va asigura sisteme de colectare separate, cu o
acoperire de 30% in zona urbana in 2010 (60% in 2013 si 80% in 2016) iar in zona rurala va fi
o acoperire de 100%.
- Pentru deseurile provenite din ambalaje, in zona urbana se vor asigura containere pentru
colectarea separata a hartiei si sticlei si un system de saci pentru colectarea plasticului si
metalului.
Pentru deseuri voluminoase, DEEE si deseuri mici, periculoase vor fi realizate 3 centre de
colectare (CC). Fiecare centru de colectare consta din 1000 m², un gard, cabină poartă, un container
pentru deseuri periculoase si alte 4 containere de 10 m³. Aceste centre de colectare sunt localizate în
Giurgiu (1), Bolintin Vale (1) si Mihailesti (1).
S.C. CONSIG S.A Giurgiu a câştigat licitaţia organizată de Consiliul Judeţean Giurgiu şi va
derula contractul de lucrări „Construcţia a 3 platforme/centre de colectare, precum şi de puncte de
colectare în judeţul Giurgiu”, parte componentă a proiectului “Sistem de Management Integrat al
Deşeurilor Solide în Judeţul Giurgiu”. Valoarea contractului este de 4.953.091,70 lei, fără TVA, durata de
execuţie a lucrărilor este de 9 luni.
Scopul contractului de lucrări este crearea infrastructurii de colectare a deşeurilor care să fie în
concordanţă cu Directivele Uniunii Europene şi legislaţia României, atingându-se ţintele specifice pentru
recuperarea şi reciclarea deşeurilor şi măsurile corespunzătoare de depozitare a acesteroa, prin construirea
centrelor şi platformelor de colectare a deşeurilor din judeţul Giurgiu
Nr Contractului la Beneficiar
Valoarea Contractului
Data de incepere a lucrărilor
Perioada Contractului
Data programata pentru finalizare

168 din 25.07.2011
4.953.092 fără TVA
01.09.2011
9 luni executie + 12 luni PND = 21 Luni
30.05.2012

In calitate de Antreprenor S.C. CONSIG S.A Giurgiu va executa lucrările de construire a celor 3 centre de
colectare amplasate în Giurgiu, Bolintin Vale şi Mihăileşti, a celor 114 platforme de colectare selectivă a
deşeurilor în mediul urban şi 2630 platforme de colectare a deşeurilor mixte din mediul rural.
Au fost finalizate 1265 platforme în mediul rural (tip IV), 7 platforme în mediul urban (tip I) şi se află în
lucru 83 platforme tip IV, 20 tip I şi 2 platforme de 1000 mp, astfel:

Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.
20.
21

UAT
GIURGIU
MIHĂILEŞTI
BĂNEASA
CĂLUGĂRENI
DAIA
FRĂTEŞTI
GĂUJANI
GOSTINU
IZVOARELE
MALU
MIHAI BRAVU
OINACU
PUTINEIU
RĂSUCENI
SCHITU
SLOBOZIA
STĂNEŞTI
STOENEŞTI
ULMI
VÂNĂTORII MICI
VEDEA

Platforme finalizate
Tip I
Tip IV
1000 mp
7

65
108
37
142
116
39
32
96
48
52
53
40
44
48
40
66
36
127

Platforme în lucru
Tip I
Tip IV 1000 mp
20
1
1

83
76

II.
Componenta 2 - Centrul de management integrat al deseurilor si depozitul ecologic de deseuri
Proiectul va asigura pentru Centrul de Management Integrat din Fratesti un depozit ecologic, o statie de
compostare, statie de sortare si o staţie de epurare a levigatului.
Asocierea SC IRIDEX GROUP CONSTRUCŢII SRL şi SC HIDROCONSTRUCŢIA S.A a
câştigat licitaţia organizată de Consiliul Judeţean Giurgiu şi va derula contractul “Construirea Centrului
de Management Integrat al Deşeurilor (CMID), a Staţiei de Sortare şi Staţiei de Compostare de la Frăteşti,
judeţul Giurgiu”. Valoarea acestui contract este de 37.073.918 lei, fără TVA, iar durata de execuţie a
lucrărilor este de 9 luni.
In calitate de Antreprenor S.C. Iridex Group Construcţii S.R.L. şi S.C. Hidroconstrucţia S.A va
executa lucrările de construire a Centrului de management integrat al deşeurilor, a staţiei de compostare, a
staţiei de sortare şi a staţiei de epurare a levigatului, astfel încât să fie respectate măsurile de protecţie
mediul înconjurător şi să fie reduse la minim potenţialele efecte asupra mediului înconjurător şi alte
riscuri ulterioare pentru sănătătea populaţiei.

Contractant: Asocierea S.C. IRIDEX GROUP CONSTRUCTII S.R.L. (LIDER DE ASOCIERE) SI S.C.
HIDROCONSTRUCTIA S.A. (ASOCIAT).
Nr Contractului la Beneficiar
Valoarea Contractului
Data de incepere a lucrărilor
Perioada Contractului
Data programata pentru finalizare

132 din 10 iunie 2011
37.073.918 LEI fara TVA
27.06.2011
9 luni executie + 12 luni PND = 21 Luni
27.03.2012

Activităţi realizate:













Pentru obiectul Utilitati obiectiv: finalizarea forajului de medie adancime pentru alimentarea cu
apa.
Pentru obiectul Drumuri si platforme: Au fost realizate rosturi de contractie precum si cele de
dilatatie. Pentru drumurile interioare de incinta a fost finalizat stratul de balast stabilizat. Pentru
drumurile interioare de incinta a fost turnat partial stratul de beton BCR 4,5.– realizat 39%
Pentru obiectivul Cabina Poarta: Au fost finalizate lucrarile de zidărie exterioară şi lucrările de
arhitectură interioară– realizat 67%
Pentru obiectivul Cladire administrativa: Au fost finalizate lucrarile de realizare a suprastructurăă
şi hidroizolaţie – realizat 34%
Pentru obiectivul Hala sortare: Au fost finalizate lucrarile de realizare a suprastructurii din cadrul
structurii de rezistenta – realizat 64%
Pentru obiectivul Hala depozitare: Au fost finalizate lucrarile de realizare a infrastructurii din
cadrul structurii de rezistenta - realizat 58%
Pentru obiectivul Atelier auto: Au fost finalizate lucrarile de realizare a suprastructurii din cadrul
structurii de rezistenta – realizat 40%
Pentru obiectivul Cantar rutier: Au fost finalizate lucrarile de realizare a infrastructurii din cadrul
structurii de rezistenta. A fost montat echipamentul – realizat 99%
Pentru obiectivul Spalare roti: Au fost finalizate lucrarile – realizat 99%
Pentru obiectivul Bazin Decantor: Au fost finalizate lucrarile de armare şi turnare beton armat –
realizat - 66%
Pentru obiectivul Bazin Levigat: Au fost finalizate lucrarile de sapatura mecanizata şi lucrările de
impermeabilizare – realizat 49%
Pentru obiectivul Retele exterioare: Au fost finalizate lucrarile de montare a cablurilor subterane
de alimentare cu energie electrica a iluminatului exterior si a obiectelor centrului. Au fost
finalizate lucrarile de realizare a instalaţiei de împământare şi lucrările de impermeabilizare cu
membrană de impermeabilizare pentru bazinul de retenţie. Au fost realizate lucrări de montare a
conductelor si caminelor de canalizare a levigatului – realizat 63%




III.

Pentru obiectivul Gospodarie de apa: Au fost finalizate lucrările de realizare a infrastructurii realizat 49%
Pentru obiectivul Depozit ecologic Celula 1: Au fost finalizate lucrarile de asternere a stratului
drenant şi lucrările de realizare a stratului de geocompozit de drenaj a pereţilor celulei – realizat
96%
Staţia de epurare – realizat 80%
Componenta 3 - Inchiderea depozitelor existente in zonele urbane

Lucrările pentru reabilitarea şi închiderea depozitelor de deşeuri neconforme din Giurgiu şi
Bolintin Vale vor fi realizate de Asocierea MARCOR EBRO S.A., COPISA CONSTRUCTORA
PIRENAICA S.A. şi INTERDEVELOPEMENT S.R.L. care câştigat licitaţia organizată de Consiliul
Judeţean Giurgiu şi va derula contractul „Reabilitarea şi închiderea depozitelor de deşeuri urbane
neconforme din judeţul Giurgiu”. Valoarea contractului este de 13.122.909 lei, fără TVA, iar durata de
execuţie a lucrărilor este de 12 luni.
Unul dintre obiectivele majore ale acestui proiect este acela de a salubriza suprafeţele ocupate de
aceste depozite şi de a fi reintegrate în contextul peisagistic natural, în conformitate cu Normativul Tehnic
privind depozitarea deşeurilor aprobat de Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor 757/2004,
astfel încât să fie reduse la minim potenţialele efecte asupra mediului înconjurător şi alte riscuri ulterioare
pentru sănătătea populaţiei.
Contractant: S.C. MARCOR EBRO S.A. & COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA & S.C.
INTERDEVELOPMENT S.R.L.
Nr Contractului
Valoarea Contractului
Data de incepere a lucrărilor
Perioada Contractului
Data programata pentru finalizare

83 din 06.04.2011
13.122.909 LEI fara TVA
09.05.2011
12 luni executie + 60 luni PND =72 Luni
09.05.2012

Au fost obţinute autorizaţiile de construire pentru:
- închiderea depozitului neconform din oraşul Bolintin Vale - Autorizaţia de construire
nr.143/10.11.2011 eliberată de Primăria oraşului Bolintin Vale;
- închiderea depozitului neconform din municipiul GiurgiuAutorizaţia de construire
nr.283/14.11.2011 eliberată de Primăria municipiului Giurgiu pentru.
În data de 05.12.2011 au început lucrările de închidere a depozitului de deşeuri neconfom din
oraşul Bolintin Vale.
A fost realizată sistematizarea depozitului care s-a făcut sub forma unui trunchi de piramidă
rezultat prin excavarea perimetrală a deşeurilor şi transportul lor către centrul depozitului.

IV.

Componenta 4 - Informarea Publica, Asistenta Tehnica si Supervizare
În cadrul Proiectului au avut loc acţiuni de sensibilizare a opiniei publice, creşterea nivelului
informării publice în domeniul deşeurilor şi în probleme legate de mediu. Punctele-cheie au vizat
necesitatea reducerii cantităţii de deşeuri la sursă, separarea materialelor reciclabile din fluxul general al
deşeurilor şi plata unor taxe care să acopere costurile colectării din întregul judeţ serviciile de tratare şi
serviciile de depozitare a deşeurilor.
Activitati campanie de constientizare:
-

Crearea unei pagini de web-site dedicata Proiectului – www.ecogiurgiu.ro
Elaborare şi distribuire materiale informative – flyere, fluturaşi, pliante,
Acţiuni prin şcoli privind colectarea selectivă
Concurs „Salvează mediul! Reciclează”
Conferinţe de informare publică – Giurgiu, Bolintin Vale, Mihăileşti
Participarea la seminarii de profil
Organizarea de întâlniri cu personalul propriu pentru diseminarea informaţiilor referitoare la
proiect
Apariţii mass media

Expert relaţii publice şi comunicare,
Ing. SIMONA DUMITRESCU

