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Conferinta de informare publica pentru promovarea proiectului 

„Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Giurgiu” 

Consiliul Judeţean Giurgiu a organizat, joi, 14 aprilie 2011, cea de-a doua conferinţă 
de informare publică având ca temă „Avantajele colectării selective a deşeurilor şi 
implementarea unui sistem de management integrat al acestora în judeţul Giurgiu ”, 
eveniment care s-a desfăşurat în Sala de consiliu din cadrul Primăriei Bolintin Vale. 

Scopul acestei manifestări este acela de a asigura informarea publicului cu privire la 
principalele avantaje ale implementarii Proiectului „Sistem de management integrat al 
deşeurilor solide în judeţul Giurgiu”, atât prin diseminarea informaţiilor de interes general, 
cât şi prin dezbaterea problemelor întâmpinate, a soluţiilor propuse şi totodată prin 
prezentarea stadiului actual de evoluţie al acestui Proiect co-finanţat de Uniunea Europeana 
prin Fondul European de Dezvoltare Regională.  

Proiectul are o valoare totală eligibilă conform POS Mediu de 103.654.311 lei, din care 
82.923.449 lei reprezintă contribuţia nerambursabilă a Uniunii Europene prin Fondul 
European de Dezvoltare Regională. Proiectul  îşi propune implementarea unui sistem de 
management integrat al deşeurilor pentru tot judetul Giurgiu, care să fie în concordanţă cu 
Directivele UE şi legislaţia României, în scopul eliminării impactului asupra mediului şi a 
riscurilor asupra sănătăţii umane date de modul necorespunzător de gestionare a deşeurilor 
în prezent.  

Beneficiarul acestui proiect este Consiliul Judeţean Giurgiu. Prin acest proiect, de care 
vor beneficia aprovimativ 297.859 locuitori, vor fi construite un depozit judeţean de deşeuri 
la standarde europene, o staţie de sortare a deşeurilor şi o staţie de compostare, toate 
situate în localitatea Frateşti, precum şi alte facilităţi de colectare a deşeurilor (platforme şi 
centre de colectare).  

De asemenea, vor fi închise şi ecologizate 2 depozite urbane de deşeuri neconforme 
situate în localităţile Giurgiu şi Bolintin Vale şi vor fi achizitionate echipamente de colectare 
a deşeurilor. 

Realizarea proiectulului va îmbunătăţi standardul de viaţă al întregii populaţii a 
judeţului prin asigurarea unui management adecvat al deşeurilor. De asemenea, proiectul va 
reduce şi/sau va elimina impactul depozitarii necontrolate a deşeurilor asupra mediului. 

Pe langă aceste beneficii, ca în cazul altor proiecte majore de construcţie, proiectul 
va avea un impact pozitiv datorită creşterii oportunităţilor de angajare. Aceasta înseamnă că 
proiectul va genera locuri de muncă pe perioada de construcţie şi de exploatare. 

Printre obiectivele principale ale proiectului se regăsesc atingerea unei rate de 
colectare a deşeurilor de 100% în mediul urban şi de 90% în mediul rural, conformarea cu 
Directiva Uniunii Europene referitoare la depozitarea deşeurilor, promovarea reciclării 



 

deşeurilor biodegradabile şi din ambalaje şi creşterea gradului de informare a populaţiei cu 
privire la colectarea separată şi reciclarea deşeurilor.  

La acest eveniment au fost invitaţi să participe atât reprezentanţii primăriilor din 
partea de nord a judeţului Giurgiu, cât şi reprezentanţi ai părţilor implicate activ în 
implementarea acestui proiect. De asemenea, sunt invitaţi reprezentaţi ai organizaţiilor non-
guvernamentale de mediu, ai unităţilor de învăţământ, precum şi reprezentanţi ai presei 
locale. 

Pe parcursul conferinţei, au luat cuvântul atât reprezentanţi de seamă ai Consiliului 
Judeţean Giurgiu, ai Unităţii de Implementare a Proiectului, cât şi ai consultanţilor şi 
antreprenorilor care vor realiza acest proiect. Au fost dezbătute problemele întâmpinate 
până în prezent în implementarea Proiectului şi au fost prezentate etapele ce urmează a fi 
parcurse până la finalizarea acestei investiţii de mare importanţă pentru viitorul locuitorilor 
judeţului Giurgiu. Aceasta conferinta va fi urmată în perioada imediat următoare de alt 
eveniment similar care se va organiza în oraşul Mihăileşti, judetul Giurgiu. 

 

 


