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COMUNICAT DE PRESĂ
Colectare selectivă a deșeurilor la nivelul județului Iași

Din această săptămână, ieșenii beneficiază de noi servicii de salubrizare. Operatorul
desemnat pentru colectarea și transportul deșeurilor de la utilizatorii casnici și non-casnici, SC
Girexim Universal SA, își începe activitatea în partea de est a județului.
În acest sens, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Iași (ADIS) a
notificat încă din luna martie, toate cele 48 de comune arondate zonei de est (Aroneanu, Andrieșeni,
Bârnova, Bivolari, Comarna, Ciortești, Cozmești, Costuleni, Ciurea, Dagâța, Dolhești, Drăgușeni,
Dobrovăț, Grajduri, Golăiești, Grozești, Gorban, Holboca, Horlești, Ipatele, Lețcani, Mădârjac,
Miroslava, Mironeasa, Mogoșești, Movileni, Moșna, Prisăcani, Popricani, Probota, Răducăneni,
Rediu, Roșcani, Scânteia, Schitu Duca, Șcheia, Tansa, Tomești, Trifești, Voinești, Țigănași, Țibana,
Ţibăneşti, Țuțora, Ungheni, Valea Lupului, Vlădeni și Victoria), solicitând menținerea activității de
depozitare a deșeurilor cu operatorul existent, până la finalizarea licitației de operare a stațiilor de
transfer și tratare a deșeurilor, licitație care se află în desfășurare, în procedură de evaluare a
ofertelor, urmând a fi finalizată în cel mai scurt timp.
Astfel, atât în mediul urban cât și rural, colectarea deșeurilor menajere se va realiza prin
selectare individuală la punctele special amenajate, echipate cu trei tipuri de containere: galbene
pentru colectarea deșeurilor din plastic și metal, albastre pentru hârtie și verzi pentru sticlă.
În cazul gospodăriilor particulare, colectarea deșeurilor reziduale se va realiza individual, de
la fiecare casă, odată pe săptămână, în timp ce în mediul urban, în zonele dintre blocuri, acestea vor
fi ridicate de două ori pe săptămână.
Deșeurile reciclabile din hârtie și carton, plastic și metal vor fi colectate de două ori pe lună
iar sticla va fi ridicată săptămânal.
În perioadele în care temperaturile diurne ating sau depășesc 35 grade C, iar noaptea se
situează în jurul a 20 grade C, operatorul va asigura colectarea deșeurilor cu o frecvență mai mare,
astfel încât, să se reducă la maxim riscul mirosurilor neplăcute.
Până acum, pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile, la nivelul județului, conform
contractului, SC GIREXIM UNIVERSAL SA a distribuit 125 220 de pubele de 120 l pentru
colectarea deșeurilor reziduale de la case, în mediul urban și rural, 1634 de pubele de 240 de l
pentru colectarea deșeurilor reziduale de la blocuri în mediul urban și 5805 de containere de 1100 l
pentru colectare deșeuri reciclabile.
În comuna Tomești activitatea de colectare și transport a început deja prin ordinul emis de
ADIS la începutul acestei luni, durata contractului fiind de 60 de luni.
Proiectul “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Iași” a fost finanțat prin
Programul Operațional Sectorial “Mediu” 2007-2013 având o valoare estimată de 306.479.369 lei
cu TVA (69.350.207 euro). Acesta are ca scop dezvoltarea unui sistem integrat de management al
deșeurilor în județul Iași, pentru a îmbunătăți calitatea mediului. Investițiile realizate vor contribui
la implementarea angajamentelor asumate prin Tratatul de Aderare, cu privire la Directivele UE în
domeniul deșeurilor.
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