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Ministrul Attila Korodi a semnat contractul de finanţare pentru proiectul  

Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba 

 

 

Ministrul Mediului şi Pădurilor, Attila Korodi, a semnat miercuri, 2 mai 2012, contractul de 

finanţare pentru proiectul Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba 

 

Valoarea totală a Proiectului este de 48.761.526 Euro, fără TVA (212.015.115 lei), din care 

valoarea eligibilă, conform POS Mediu, este de 43.310.393 Euro (188.313.589 lei) 

 

Proiectul îşi propune să atingă următoarele obiective: 

 protejarea sănătăţii populaţiei şi a mediului prin îmbunătăţirea colectării şi depozitării 

deşeurilor şi prin implementarea de măsuri de închidere şi reabilitare a depozitelor 

neconforme;  

 conformarea cu cerinţele Directivei de depozitare a deşeurilor cu privire la deşeurile 

biodegradabile; 

 optimizarea managementului integrat al deşeurilor şi îmbunătăţirea standardelor de 

operare; 

 introducerea şi extinderea sistemelor de colectare separată în vederea promovării 

reciclării deşeurilor din ambalaje şi biodegradabile, în acord cu cerinţele legislaţiei 

naţionale şi europene, şi reducerii cantităţii de deşeuri depozitate. 

Totodată, proiectul va întări capacitatea tehnică şi managerială a autorităţilor din judeţul Alba în 

ceea ce priveşte implementarea  şi operarea unui proiect de management integrat al deşeurilor, va 

sprijini autorităţile locale în realizarea unei strategii eficiente în domeniul tarifelor, facturării şi 

colectării acestora şi va duce la creşterea gradului de informare a populaţiei cu privire la 

beneficiile rezultate din proiect, colectarea separată a deşeurilor şi reciclarea acestora. 

comunicat de presă 
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Printre componentele proiectului se numără: 

 Implementarea colectării selective şi a compostării în gospodărie; 

 Construcţia a 2 staţii de transfer la Blaj (15,000 t/an) şi Tartaria (33,044 t/an); 

 Construcţia unei staţii de sortare la Galda de Jos (43,000 t/an); 

 Construcţia unei staţii de tratare mecanico - biologică simplă la Galda de Jos (85,566 

t/an); 

 Construcţia unui nou depozit de deşeuri în Glada de Jos (543,000 m3) – prima celulă; 

 Închiderea şi reabilitarea a 7 depozite urbane de deşeuri neconforme (în Abrud, Cîmpeni, 

Blaj, Cugir, Aiud, Ocna Mureş şi Alba Iulia);   

 Asistenţă tehnică şi supervizare a lucrărilor, incluzând măsuri de publicitate şi 

conştientizare a publicului în vederea reducerii cantităţii de deşeuri la sursă sau separarea 

materialelor reciclabile şi a deşeurilor biodegradabile la sursă. 

 

COMPARTIMENTUL COMUNICARE  PROMOVARE 
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