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» Beneficiar și Parteneri:
Lider de parteneriat: Consiliul Judeţean Bihor
Partener: ADI ECOLECT GROUP
» Titlu proiect:
Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Bihor - faza I
» Program de finanțare:
POS MEDIU, Axa prioritară 2: Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și
reabilitarea siturilor contaminate istoric, Domeniul major de intervenție 2.1.: Dezvoltarea
sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al
deșeurilor
» Perioadă de implementare:
26.03.2014 - 31.12.2015
» Valoare totală:
71.644.541,90 lei
» Informații suplimentare:
Manager proiect: Horia CARTIŞ
e-mail: horia_cartis@yahoo.com
» Descriere:
Obiective specifice:
- Colectarea deşeurilor menajere de la întreaga populaţie a judeţului;
- Implementarea colectării separate a deşeurilor reciclabile atât în mediul urban, cât şi în
mediul rural;
- Realizarea unui grad cât mai mare de valorificare a deşeurilor municipale şi asigurarea
îndeplinirii ţintelor privind deşeurile de ambalaje;
- Reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile la depozitare prin compostare şi alte
metode de tratare astfel încât să se asigure atingerea ţintelor legislative;
- Gestionarea corespunzătoare a fluxurilor speciale de deşeuri (deşeuri municipale
periculoase, deşeuri voluminoase, deşeuri de echipamente electrice şi electronice,
nămoluri rezultate de la staţiile de epurare orăşeneşti);
- Colectarea şi valorificarea potentialului util din deşeurile din construcţii şi demolări;
- Închiderea depozitelor neconforme;
Rezultate proiect:
COMPONENTA 1 – COLECTAREA DEŞEURILOR

Implementarea colectării selective atât în mediul urban cât şi în cel rural. Colectarea
selectivă se referă la colectarea separată a deşeurilor de hârtie/carton – sticlă –
plastic/metal pentru care vor fi achiziţionate pubelele necesare prin proiect. Camioanele
şi containerele pentru fracţia reziduală vor fi furnizate de către viitorii operatori de
salubritate;
Realizarea şi dotarea a 4 staţii de transfer noi respectiv, achiziţionarea de containere şi a
unui mijloc de transport pentru staţia de transfer existentă, precum şi realizarea unei
platforme de stocare temporară, astfel:
- staţie de transfer la Beiuş (nouă) - capacitate: 16.100 tone/an;
- staţie de transfer la Marghita (nouă) - capacitate: 10.600 tone/an;
- staţie de transfer la Salonta (nouă) - capacitate: 9.900 tone/an;
- staţie de transfer la Săcueni (nouă) - capacitate: 13.000 tone/an;
- staţie de transfer la Aleşd (existentă) - capacitate: 12.700 tone/an;
- platformă de stocare temporară la Ştei (nouă) - capacitate: 3.500 tone/an;
Pentru municipiul Oradea şi oraşul Valea lui Mihai unde există staţii de compostare,
achiziţionarea unor pubele pentru colectarea separată a deşeurilor
biodegradabile (5.000 buc. pentru Oradea, zona de case şi 3.000 buc. pentru Valea lui
Mihai).
Promovarea compostării individuale a deşeurilor biodegradabile, în mediul rural, prin
achiziţionarea a 20.000 buc. unităţi de compostare individuale.
COMPONENTA 2 – TRATAREA DEŞEURILOR
3 noi staţii de sortare pentru separarea reciclabilelor colectate separat pe cele trei
fracţiuni (hârtie/carton – sticlă – plastic/metal), dotate corespunzător, amplasate în
următoarele localităţi:
- Beiuş - capacitate: 7.000 tone/an;
- Marghita - capacitate: 4.500 tone/an;
- Salonta - capacitate: 4.500 tone/an;
O staţie de tratare mecano-biologică (MBT) pentru tratarea deşeurilor reziduale, inclusiv
deşeuri colectate din pieţe, având capacitatea de 60.000 tone/an, amplasată în
municipiul Oradea.
COMPONENTA 3 – ELIMINAREA DEŞEURILOR

Închiderea a 8 depozite de deşeuri neconforme urbane (Oradea, Beiuş, Marghita,
Salonta, Aleşd, Săcueni, Ştei şi Valea lui Mihai), în conformitate cu prevederile trataului
de aderare.
COMPONENTA 4 – ASISTENŢĂ TEHNICĂ ŞI CONŞTIENTIZAREA OPINIEI PUBLICE
În vederea implementării proiectului:
- managementul proiectului;
- supervizarea lucrărilor;
Creşterea gradului de conştientizare publică în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor,
se poate face prin:
- campanii de conştientizare în mass-media (spoturi Tv şi radio, anunţuri în ziare,
emisiuni pe această temă la TV locale, etc.);
- campanii în şcoli;
- organizarea de dezbateri publice deschise;
- organizarea unui "serviciu local verde" în zonele urbane mari (municipii);
- alte tipuri de campanie ( pliante, broşuri, sondaje, etc.).

