Anexa 1
Proiecte în derulare privind gestiunea deşeurilor
Denumire proiect

Obiective

Scop

Managementul deseurilor Managementul Realizarea
in orasul Predeal
integrat al de
sistemului de
şeurilor, care
gestionare integrat
Managementul integrat al presupune:
ă a deşeurilor şi a
deseurilor in zona de
- colectare
infrastructurii pentru
sud-est a judetului Brasov, selectivă,
atingerea ţintelor şi
cu Prejmer centru zonal de - minimizare
realizarea
colectare selectiva,
cantităţi deşeuri, obiectivelor
compactare si valorificare - valorificare de cuprinse în planurile
a deseurilor
şeuri,
naţional, regional şi
Sistem de gestionare a
- sistem de
judeţean de
deseurilor menajere in
colectare
gestionare a
zona turistica Bran
eficient,
deşeurilor
ECO-SISTEM VICTORIA - - sistem de
Proiect regional pentru
transport eficient,
implementarea unui
depozitare
sistem eficient de
ecologică,
gestinare a deseurilor
- compostare
municipale
Sistem de colectare si
transport a deseurilor
menajere pe raza
comunelor: Sercaia, Sinca
Noua, Sinca Veche,
Comana, Parau si
Mandra, judetul Brasov
Managementul deseurilor
in comunele Augustin si
Ormenis

Durată
implementare
2006 - 2008

Valoare
proiect, euro
999.997, din
care 899,997
grant

Finanţare

Stadiu de
implemetare

Achiziţii
lucrări

2006 - 2008

PHARE 2003 CES
005-551.05.03.03 1.106.810 din
care 996.129 Investitii pentru
proiecte mici de
grant
gestionare a
deseurilor

Achiziţii
lucrări

2007 - 2008

757.878 din
care 681,652
grant

Achiziţii
lucrări

2008 - 2009

PHARE 2005 CES
017-553.04.01.04.0
1.077.085 din 1 - Investitii pentru
care 958.605 sprijinirea
grant
initiativelor sectorului
public in sectoarele
prioritare de mediu

Achiziţii
lucrări

2008 - 2009

988.454 din
care 889.609
grant
PHARE 2005 CES

Achiziţii
lucrări

2008 - 2009

017-553.04.01.04.0
1 - Investitii pentru
sprijinirea
340.000 din initiativelor sectorului
care 305.900 public in sectoarele
grant
prioritare de mediu

Observaţii

Achiziţii
lucrări

Cuprinde şi
localităţi din
juedţul Sibiu.
Raza de ac
ţiune până la
Bâlea Lac

1.

Managementul deseurilor in orasul Predeal

- Obiectivul proiectului:
Managementul integrat al deşeurilor, care presupune:
- colectare selectivă,
- minimizare cantităţi deşeuri,
- valorificare deşeuri,
- sistem de colectare eficient,
- sistem de transport eficient, depozitare ecologică,
- compostare
Atingerea ţintelor privind colectarea selectivă
Atingerea ţintelor privind gradul de acoperire al serviciului de colectare a deşeurilor
Protecţia mediului

-

Scopul proiectului:

-

Realizarea sistemului de gestionare integrată a deşeurilor şi a infrastructurii pentru atingerea ţintelor şi realizarea obiectivelor cuprinse în
planurile naţional, regional şi judeţean de gestionare a deşeurilor

-

Durata implemetării: 2006 – 2008

-

Valoarea proiectului: iniţial 999.997 euro, din care 899.997 euro neranbursabili in cadrul programului PHARE 2003 CES
005-551.05.03.03 - Investitii pentru proiecte mici de gestionare a deseurilor. Valoarea finală 1.100.000 euro cu o cofinanţare din partea CJ
Braşov de cca. 300000 lei

-

Stadiul actual al proiectului: Achiziţii lucrări

2. Managementul integrat al deseurilor in zona de sud-est a judetului Brasov, cu Prejmer centru zonal de
colectare selectiva, compactare si valorificare a deseurilor

- Obiectivul proiectului:
Managementul integrat al deşeurilor, care presupune:
- colectare selectivă,
- minimizare cantităţi deşeuri,
- valorificare deşeuri,
- sistem de colectare eficient,
- sistem de transport eficient, depozitare ecologică,
- compostare
Atingerea ţintelor privind colectarea selectivă
Atingerea ţintelor privind gradul de acoperire al serviciului de colectare a deşeurilor
Protecţia mediului

-

Scopul proiectului: Realizarea sistemului de gestionare integrată a deşeurilor şi a infrastructurii pentru atingerea ţintelor şi realizarea
obiectivelor cuprinse în planurile naţional, regional şi judeţean de gestionare a deşeurilor

-

Durata implemetării: 2006 – septembrie 2008

-

Valoarea proiectului: iniţial 1.106.810 euro din care 996.129 euro nerambursabili in cadrul programului PHARE 2003 CES
005-551.05.03.03 - Investitii pentru proiecte mici de gestionare a deseurilor. Valoarea totală finală cca. 1.400.000 euro, rezultată prin
reconsiderarea soluţiilor proiectate şi creşterea preţurilor la echipamente.

-

Stadiul actual al proiectului: Achiziţii lucrări

-

Sistem de gestionare a deseurilor menajere in zona turistica Bran

- Obiectivul proiectului:
Managementul integrat al deşeurilor, care presupune:
- colectare selectivă,
- minimizare cantităţi deşeuri,
- valorificare deşeuri,
- sistem de colectare eficient,

- sistem de transport eficient, depozitare ecologică,
- compostare
Atingerea ţintelor privind colectarea selectivă
Atingerea ţintelor privind gradul de acoperire al serviciului de colectare a deşeurilor
Protecţia mediului

-

Scopul proiectului:

-

Realizarea sistemului de gestionare integrată a deşeurilor şi a infrastructurii pentru atingerea ţintelor şi realizarea obiectivelor cuprinse în
planurile naţional, regional şi judeţean de gestionare a deşeurilor

-

Durata implemetării: 2006 – septembrie 2008

-

Valoarea proiectului: 757.878 din care 681.652 euro nerambursabili in cadrul programului PHARE 2003 CES 005-551.05.03.03 - Investitii
pentru proiecte mici de gestionare a deseurilor.

-

Stadiul actual al proiectului: Achiziţii lucrări

4. ECO-SISTEM VICTORIA - Proiect regional pentru implementarea unui sistem eficient de gestionare a
deseurilor municipale
- Obiectivul proiectului:
Managementul integrat al deşeurilor, care presupune:
- colectare selectivă,
- minimizare cantităţi deşeuri,
- valorificare deşeuri,
- sistem de colectare eficient,
- sistem de transport eficient, depozitare ecologică,
- compostare

Atingerea ţintelor privind colectarea selectivă
Atingerea ţintelor privind gradul de acoperire al serviciului de colectare a deşeurilor
Protecţia mediului

-

Scopul proiectului:

-

Realizarea sistemului de gestionare integrată a deşeurilor şi a infrastructurii pentru atingerea ţintelor şi realizarea obiectivelor cuprinse în
planurile naţional, regional şi judeţean de gestionare a deşeurilor

-

Durata implemetării: 2008- 2009

-

Valoarea proiectului: 1.077.085 euro, din care 958.605 euro nerambursabili in cadrul programului PHARE 2005
CES 017-553.04.01.04.01 - Investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de

-

mediu

Stadiul actual al proiectului: Achiziţii lucrări

5. Sistem de colectare si transport a deseurilor menajere pe raza comunelor: Şercaia, Şinca Noua, Şinca
Veche, Comăna, Părau si Mândra, judeţul Braşov
- Obiectivul proiectului:
Managementul integrat al deşeurilor, care presupune:
- colectare selectivă,
- minimizare cantităţi deşeuri,
- valorificare deşeuri,
- sistem de colectare eficient,
- sistem de transport eficient, depozitare ecologică,
- compostare
Atingerea ţintelor privind colectarea selectivă
Atingerea ţintelor privind gradul de acoperire al serviciului de colectare a deşeurilor
Protecţia mediului

-

Scopul proiectului:

-

Realizarea sistemului de gestionare integrată a deşeurilor şi a infrastructurii pentru atingerea ţintelor şi realizarea obiectivelor cuprinse în
planurile naţional, regional şi judeţean de gestionare a deşeurilor

-

Durata implemetării: 2008- 2009

- Valoarea proiectului: 988.454 euro din care 889.609 euro nerambursabili in cadrul programului PHARE 2005 CES
017-553.04.01.04.01 - Investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu
-

Stadiul actual al proiectului: Achiziţii lucrări

6. Managementul deseurilor in comunele Augustin si Ormenis
- Obiectivul proiectului:
Managementul integrat al deşeurilor, care presupune:
- colectare selectivă,
- minimizare cantităţi deşeuri,
- valorificare deşeuri,
- sistem de colectare eficient,
- sistem de transport eficient, depozitare ecologică,
- compostare
Atingerea ţintelor privind colectarea selectivă
Atingerea ţintelor privind gradul de acoperire al serviciului de colectare a deşeurilor
Protecţia mediului

-

Scopul proiectului:

-

Realizarea sistemului de gestionare integrată a deşeurilor şi a infrastructurii pentru atingerea ţintelor şi realizarea obiectivelor cuprinse în
planurile naţional, regional şi judeţean de gestionare a deşeurilor

-

Durata implemetării: 2008 - 2009

- Valoarea proiectului: 340.000 euro din care 305.900 euro, nerambursabili in cadrul programului PHARE 2005 CES 017-553.04.01.04.01 Investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu

-

Stadiul actual al proiectului: Achiziţii lucrări

