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Prima Campanie de conştientizare publică desfăşurată în cadrul proiectului
 „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sălaj ”

Preşedintele  Consiliului  Judeţean  Sălaj,  Domnul  TIBERIU  MARC a  semnat  în  
19  noiembrie  2010, Contractul  de  finanţare  nr.100666 pentru  proiectul  „Sistem  de
management  integrat  al  deşeurilor  în  judeţul  Sălaj”,  proiect  co  -finanţat  din Fondul
European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operaţional Sectorial Mediu,  în valoare
totală de 145.760.964 lei, respectiv 34.137.657 euro.

Proiectul  îşi  propune  realizarea  unor  investiţii  majore  care  să  asigure  infrastructura
necesară gestionării integrate a deşeurilor în judeţul Sălaj, 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.

Pe parcursul celor doi ani de la semnarea Contractului de finanţare au fost derulate şi
finalizate  toate  procedurile  de  achiziţie  publică  aferente  acestui  proiect.  Contractul  de
proiectare  şi  execuţie  lucrări pentru  investiţiile  cuprinse  în  proiect  a  fost  semnat  în
11.07.2012,  lucrările începând efectiv în 08.08.2012 (conform Ordinului de începere emis
de Inginer).   

Până în prezent au început lucrările pe 2 din cele 8 şantiere din cadrul proiectului:
• Dobrin:  lucrări  de  organizare  de  şantier,  terasamente,  foraje  pentru  studiul

geotehnic, împrejmuire;
• Crasna: terasamente, împrejmuire.

La  începutul  lunii  noiembrie va  fi  demarată  de  către  Beneficiar,  cu  spijinul
Consultantului,  o  altă  activitate  importantă  din  cadrul  proiectului:  Prima  Campanie  de
conştientizare publică privind  educarea tinerilor din şcoli şi conştientizarea populaţiei în
legătură cu importanţa protecţiei mediului şi a gestionării eficiente a deşeurilor. 

Această campanie care se va desfăşura în luna noiembrie în întregul judeţ va cuprinde
următoarele activităţi: conferinţa de presă, educarea tinerilor in şcoli cu privire la protecţia
mediului  înconjurător,  conştientizarea  şi  implicarea  cetăţenilor  în  colectarea  selectivă  şi
gestionarea  eficientă a deşeurilor, distribuirea materialelor de promovare a proiectului.

Consiliul  Judeţean  Sălaj,  conştient  de  problemele  de  mediu  existente  la  nivelul
judeţului intenţionează, prin iniţierea acestei campanii să conştientizeze şi să responsabilizeze
populaţia judeţului pentru a dezvolta un sistem de management eficient al deşeurilor care să
îndeplinească cerinţele asumate prin Tratatul de Aderare în capitolul Mediu.
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