
SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT 
AL DEŞEURILOR 

ÎN JUDEŢUL HARGHITA



Cadrul general al proiectului

• Proiectul urmează să fie depus pentru finanţare în cadrul
Programului Operaţional Sectorial pentru Mediu 2007 –
2013; Axa prioritară 2.: Dezvoltarea sistemelor de
management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor
contaminate istoric;

• Finanţarea proiectului este asigurată din Fondul European
de Dezvoltare Regională;

• Valoarea proiectului: cca. 30 milioane euro;

• Beneficiari: autorităţile administraţiei publice locale din
judeţul Harghita, prin Consiliul Judeţean;



Obiectivele proiectului:

• creşterea gradului de acoperire a populaţiei care beneficiază
de colectarea deşeurilor municipale şi de serviciile de
management de calitate corespunzătoare, la tarife
acceptabile,

• reducerea cantităţii de deşeuri depozitate,

• creşterea cantităţii de deşeuri reciclate şi valorificate,

• înfiinţarea unor structuri eficiente de management al
deşeurilor.



Componentele proiectului:

• închiderea depozitelor de deşeuri urbane 
neconforme,

• colectare selectivă,

• reciclarea şi valorificarea deşeurilor colectate 
selectiv,

• compostare,

• puncte de colectare,

• staţii de transfer,

• Centru de management integrat al deşeurilor.



Centrul de management al deşeurilor are 
următoarele componente principale:

• zonă de protecţie exterioară (zonă verde)

• împrejmuire, sistem de securitate, intrare controlată

• platformă de sortare a materialelor reciclabile

• platformă de compostare

• celule depozitare

• staţie de epurare

• instalaţie de utilizare a biogazului



Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI)

• Este structura de cooperare cu personalitate juridică
înfiinţată de unităţile administrativ-teritoriale din judeţul
Harghita cu scopul realizării în comun a proiectului integrat
de gestionare al deşeurilor;

• sarcina ADI este îndeplinirea obiectivelor proiectului;

• este constituită “Asociaţia de dezvoltare intercomunitară
pentru implementarea proiectului Sistem integrat de
management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna”.

• În urma retragerii din ADI a membrilor din judeţul Covasna,
aceasta se află în curs de modificare în “Asociaţia de
dezvoltare intercomunitară SIMD Harghita”



Stadiul actual

• Contract încheiat pentru elaborarea documentaţiei tehnico-
economice necesare depunerii Aplicaţiei de finanţare
(Studiu de fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza
instituţională, Evaluarea Impactului asupra Mediului) în
cadrul POS Mediu 2007-2013. Consiliul Judeţean Harghita
finanţează elaborarea Aplicaţiei de finanţare din resurse
financiare proprii.

• Documentaţia tehnico-economică (draft 2) se află în faza de
evaluare la AM POS Mediu. A fost demarată procedura
pentru Evaluarea impactului asupra mediului.

• Locaţia Centrului de management al deşeurilor este în
comuna Remetea, staţii de transfer în municipiul Miercurea
Ciuc şi în comuna Corund, puncte de colectare pentru
deşeuri voluminoase şi echipamente scoase din uz în fiecare
municipiu/oraş cu peste 5000 de locuitori.




