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CONTINUĂ CAMPANIA DE CONŞTIENTIZARE PUBLICĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI 
"SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR ÎN JUDETUL SĂLAJ",

- etapa III - septembrie – octombrie 2013

Consiliul  Judeţean  Sălaj,  în  calitate  de  Beneficiar,  în  colaborare  cu  Asocierea:  
Hill Internaţional S.A. Luxembourg, Rom Capital Invest SA şi Hill Internaţional (Bucureşti) SRL România
derulează etapa a III-a a campaniei de conştientizare publică realizată în cadrul proiectului "Sistem
de management integrat al deşeurilor în judeţul Sălaj", co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare
Regională prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu, a cărui valoare totală este de 134.557.415 lei ,
respectiv 31.513.751 euro. 

Proiectul este implementat la nivelul întregului judeţ şi cuprinde investiţii majore care asigură
infrastructura necesară gestionării integrate a deşeurilor în judeţ, după cum urmează: 

- construirea la Dobrin a Centrului de management integrat al deşeurilor care va include 
depozitul ecologic, staţia de sortare şi staţia de tratare mecano- biologică;

- realizarea a 3 staţii de transfer la Crasna, Sînmihaiu Almaşului şi Surduc;
- închiderea celor 4 depozite urbane neconforme de la Crişeni, Cehu-Silvaniei, Jibou şi Şimleu 
Silvaniei;

 - achiziţionarea de echipamente mobile: camioane, încărcătoare, compactoare, containere, press-
containere şi pubele.

Până în momentul actual se execută lucrări de investiţii la Centrul de management integrat al
deşeurilor Dobrin (depozitul ecologic), staţiile de transfer Crasna, Surduc şi Sînmihaiu Almaşului precum
închiderea depozitelor neconforme de la Şimleu Silvaniei şi Cehu-Silvaniei.

Etapa  a  III-a  a  campaniei  de  conştientizare  publică având  ca  perioadă  de  desfăşurare  
18 septembrie – 25 octombrie  se va concretiza prin organizarea unui concurs şcolar cu premii având
ca temă :  “Fii proactiv, utilizează inteligent şi sănătos tot ceea ce natura îţi oferă”, pentru elevii
claselor  din  14  instituţii  de  învăţământ  unde  s-au  desfăşurat  activităţile  din  campaniile  anterioare
propuse în proiect. 

Prin participarea la acest concurs încurajăm:
- dezvoltarea abilităţilor de organizare şi de implicare activă a elevilor asupra problemelor de

mediu; 
- stimularea spiritului de echipă; 
- educarea tinerei generaţii cu privire la importanţa acţiunilor pentru protecţia mediului, acţiuni

care trebuie să devină practici voluntare şi responsabile pentru cât mai mulţi elevi şi implicit
cetăţeni ai judeţului.

Concursul cuprinde 2 secţiuni, sectiunea de creatie: “Construim nu risipim, refolosim  deşeu-
rile, protejăm mediul în care trăim”, în care elevii au posibilitatea să se înscrie cu o lucrare care sa
conţină cel puţin 80% deseuri reciclabile (hartie, carton, plastic, aluminiu) si secţiunea ″Un mediu curat
pentru o viaţă sănătoasă, EU salvez mediul″, care reprezintă o iniţiativă proprie, prin care elevii pot
depune lucrări ce permit libera exprimare a creativităţii cu respectarea temei propuse.

Lucrările  depuse  în  cadrul  acestor  secţiuni  din  concurs  vor  parcurge  etapa  de  evaluare  şi
jurizare, premierea celor mai bune lucrari având loc în cadrul unei festivităţi care va fi organizată în
data de 28 octombrie 2013, la sediul Consiliului Judeţean Sălaj, Sala Porolissum. 
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