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Fazarea proiectului
Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Iaşi

Consiliul Județean Iași a semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei
Publice şi Fondurilor Europene contractul de finanţare a Proiectului „Fazarea proiectului Sistem
de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”.
Aceasta vine în completarea Fazei I a proiectului „Sistem de management integrat al
deşeurilor în judeţul Iaşi” realizează cu sprijin financiar european, Programul Operaţional Sectorial
„Mediu” (POS Mediu) – Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenţie 1 „Dezvoltarea
sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”, care
a fost finalizată la data de 30 iunie 2016.
Proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Iași”, propus pentru
finanțare din POS Mediu 2007-2013 și care se va finalizat în cadrul Programului Operațional
Infrastructura Mare POIM 2014-2020, va asigura îndeplinirea tuturor angajamentelor asumate de
România prin Tratatul de Aderare, precum și a celor stabilite prin documentele strategice la nivel
național (POIM 2014-2020, Strategia Națională de Gestiune a Deșeurilor pentru orizontul de timp
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2014-2020, Planul Național de Gestiune a Deșeurilor etc.), regional (PRGD Regiunea Nord-Est)
și local.
Obiectivul general al proiectului este creşterea standardului de viaţă al populaţiei şi îmbunătăţirea
calităţii mediului din judeţul Iaşi, prin realizarea unui sistem durabil de management al deşeurilor
la nivel de judeţ. Prin implementarea proiectului se vor completa infrastructura şi echipamentele
existente, pentru conformarea cu cerinţele legislative ale UE din sectorul de mediu şi respectarea
angajamentelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.
Obiectivele proiectului fazat sunt:


reducerea cantității de deșeuri depozitate,



crearea infrastructurii necesare și promovarea utilizării deșeurilor pentru producția de
materii prime alternative, prin creșterea cantității de deșeuri reciclate/valorificate,



crearea unor condiții de viață decente prin stabilirea unor structuri eficiente de management
al deșeurilor,



asigurarea unui mediu de viață curat.

Sursa de finanţare
Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM)
Axa prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al
resurselor,
Obiectivul specific 3.1 – Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de
pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România.

Valoarea proiectului
Valoarea totală a proiectului este de 36.747.256 lei din care 27.661.689 lei asistență financiară
nerambursabilă.

Stadiul proiectului
Proiectul este în implementare. Termenul de finalizare este 30.06.2020.

