CONSILIUL JUDEŢEAN
SĂLAJ

COMUNICAT DE PRESĂ

CONTINUĂ CAMPANIA DE CONŞTIENTIZARE PUBLICĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI
"SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR DIN JUDETUL SĂLAJ",
- etapa II aprilie – mai 2013
Consiliul Judeţean Sălaj desfaşoară în lunile aprilie-mai cea de a doua campanie de
conştientizare publică în cadrul proiectului "Sistem de management integrat al deseurilor în
judetul Sălaj", co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul
Operaţional Sectorial de Mediu, a cărui Contact de finanţare a fost semnat în 19 noiembrie
2010 în valoare totală de 145.760.964 lei, respectiv 34.137.657 Euro.
Proiectul va fi implementat la nivelul întregului judet de către Consiliul Judeţean, în
calitate de Beneficiar al finanţării şi cuprinde investitii 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.

De la data începerii lucrărilor, 08.08.2012 (conform Ordinului de începere emis de
inginer) până la această dată, Antreprenorul a executat lucrări la :
•

•

•
•
•

organizarea de şantier de la Centru de management integrat al deşeurilor Dobrin,
Staţia de transfer Crasna, Sînmihaiu Almaşului şi depozit neconform Şimleu Silvaniei
şi depozit neconform Cehu Silvaniei;
terasamente (excavaţii) la Centru de management integrat al deşeurilor Dobrin şi la
Staţia de transfer Crasna;
lucrări de reprofilare la depozitul neconform Şimleu Silvaniei şi Cehu Silvaniei;
împrejmuire la Centru de management integrat al deşeurilor Dobrin şi la Staţia de
transfer Crasna;
drumurile de acces către Centru de management integrat al deşeurilor Dobrin şi
staţiile de transfer, până la nivel de drum pietruit.

Beneficiarii proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene au
obligaţia contractuală să dezvolte măsuri specifice de informare şi promovare conform
recomandărilor Comisiei Europene.
În acest sens, Consiliul Judeţean Sălaj, în calitate de Beneficiar al proiectului, cu
sprijinul Consultantului, continuă derularea Campaniei de conştientizare publică, începută
în noiembrie 2012.

În anul 2013 Campania de conştientizare publică se va desfăşura în două etape:
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aprilie – mai şi septembrie-octombrie şi va cuprinde 2 componente:
•

•

campania de educare a tinerilor în şcoli în vederea continuării transmiterii
mesajelor cu privire la beneficiile rezultate în urma implementării proiectului,
protecţia mediului înconjurător, distribuirea materialelor de promovare a
proiectului;
campania de conştientizare a populaţiei în vederea sensibilizării comunităţilor
locale şi a beneficiarilor direcţi cu privire la managementul deşeurilor, protecţia
mediului şi dezvoltare durabilă.

Campania cuprinde realizarea unui complex de acţiuni de comunicare constând în :

•
•
•

prezentări Power Point în şcoli privind promovarea avantajelor implementării
proiectului în cadrul sistemului de management integrat al deşeurilor şi importanţa
necesităţii colectării selective a acestora;
concursuri şcolare pe teme de protecţie a mediului înconjurător, colectare selectivă a
deşeurilor, finalizate prin acordarea unor diplome de recunoaştere şi distribuire de
materiale promoţionale realizate în cadrul proiectului;
pentru campania de educare a cetăţenilor vor fi amplasate corturi inscripţionate cu
elementele de identitate vizuală ale proiectului, în zonele cu trafic intens, unde vor fi
oferite informaţii pertinente referitoare la proiect şi vor fi distribuite trecătorilor
materiale informative realizate în cadrul acestuia.

Debutul primei etape a Campaniei din anul 2013 va fi marcat printr-o Conferinţă de
presă ce va avea loc la Sediul Consiliului Judeţean Sălaj, Sala Porolissum în data de
22 aprilie 2013 ora 1300 .
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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