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Situat în partea de sud a ţării, judetul Giurgiu are o
suprafaţa de 3526 km2, reprezentând 1,5 % din
suprafaţa ţării şi este străbătut la Sud, pe o lungime de
76 km, de Puviul Dunărea care desparte România de
Bulgaria.

Judeţul Giurgiu cuprinde:
- municipiul Giurgiu - reşedinţa judetului, cu
suprafaţa de 4.694 ha si cu o populaţie de 67.823
locuitori;
- oraşul Mihăileşti, cu suprafaţa de 6843 ha si cu o
populaţie de 7.401 locuitori;
- oraşul Bolintin Vale, cu suprafaţa de 4342 ha, cu o
populaţie de 12.384;
- 51 de comune cu 167 sate.

În prezent, conform Programului Regional de Gestionare a Deşeurilor, în judeţul Giurgiu sunt produse
anual aproximativ 85.000 t deşeuri, gradul de acoperire al colectării Oind de numai 40%. Actualul sistem de
management al deseurilor solide din Județul Giurgiu nu este însă sustenabil din punct de vedere al protec-
tiei mediului, neOind corespunzator cerintelor directivelor si regulamentelor europene sau legislatiei ro-
manesti. In prezent, colectarea si transportul deseurilor se face in principal in zonele urbane ale judetului
(deservind aproximativ 78,250 locuitori in 2009), fara a se face o colectare selectiva, in timp ce in zonele ru-
rale serviciul de salubrizare este foarte limitat. Drept urmare, depozitarea se facea necorespunzator in 3 de-
pozite urbane neconforme (Giurgiu, Mihailesti si Bolintin Vale) si in 190 de depozite rurale – majoritatea
necontrolate – ceea ce reprezinta un mare risc de poluare a mediului.

Pe baza unei analize Onaciare a costurilor celor mai scazute pentru trei alternative de depozitare, s-a ales ca
solutie optima transportarea si depozitarea deseurilor din localităţile situate in Nordul judetului Giurgiu, in
depozitele ecologice din apropierea Bucurestiului, iar cele din Sudul judetului sa depoziteze deseurile in
noul depozit ecologic de la Fratesti.

Proiectul a avut drept scop sa rezolve aspectele critice mentionate anterior si sa stabileasca la nivelul jude-
tului Giurgiu un sistem de management al deseurilor sustenabil si eOcient economic, care sa corespunda

legislatiei nationale de management al deseurilor si legislatiei Europene relevante. Proiectul inglobeaza toate
operatiunile necesare pentru separarea, colectarea, transportul, tratarea, reciclarea si eliminarea deseurilor.

De aceea, proiectul “Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judeţul Giurgiu” s-a considerat absolut
necesar pentru a rezolva in conditii optime de cost problema depozitarii deseurilor produse in judetul Giurgiu,
reducand in acest fel impactul negativ asupra mediului şi riscurile asupra sănătăţii populaţiei, care existau da-
torită modului necorespunzător de gestionare a deşeurilor până la momentul lansării acestui proiect.

OObbiieeccttiivveellee  aacceesstteeii  iinnvveessttiiţţiiii  uurrmmăărreesscc,,  iinn  pprriinncciippaall::

➊➊ Asigurarea unui grad de acoperire a colectarii de 100% in zonele urbane, prin dotarea cu
echipamente de colectare (pubele si containere), precum si construirea de centre de colectare.

➋➋ Asigurarea unui grad de acoperire a colectarii de 90% in sate si aglomerarile din zonele ru-
rale, prin dotarea cu echipamente de colectare (pubele si containere), precum si construirea de
centre de colectare.

➌➌ Asigurarea conformitatii cu legislatia UE privind depozitarea deseurilor biodegradabile,
prin construirea de statii de compostare a deseurilor, precum si prin implementarea unui sis-
tem de colectare selectiva. 

➍➍ Asigurarea conformitatii cu legislatia UE  privind colectarea deseurilor din ambalaje, prin
construirea de statii de sortare a deseurilor, precum si prin implementarea unui sistem de
colectare selectiva. Realizarea unei depozitari a deseurilor eOcienta din punct de vedere eco-
logic, prin construirea unui centru de management integrat al deseurilor (depozit ecologic).

➎➎Minimizarea impactului depozitelor de deseuri neconforme asupra mediului, prin inchiderea
si reabilitarea depozitelor urbane existente in judetul Giurgiu.

De ce era nevoie de un Centru de Management 

Integrat al Deseurilor (CMID) in judetul Giurgiu?

Care sunt obiectivele acestui proiect si rezultatele 

așteptate de la locuitorii judeţului Giurgiu după 

finalizarea investiţiei și operaţionalizarea CMID?



I. colectarea deşeurilor a fost prima componentă 
a acestei investitii şi prevede următoarele:

• furnizarea echipamentului necesar pentru introducerea unui sistem de colectare la nivel
judetean, pentru deseuri mixte, cu scopul de a atinge o acoperire de 100% in zona urbana si 90%
acoperire in zonele rurale

• asigurarea unui sistem de colectare separata pentru deseurile biodegradabile care sa Oe in-
trodus in zonele urbane (60% in 2013 si 80% in 2016, ) in timp ce in zonele rurale va O stimulata com-
postarea individuala acoperind 100% din populatia rurala

• furnizarea de containere pentru deseurile din ambalaje in zonele urbane in vederea colec-
tarii separate a hartiei si sticlei si a unui sistem cu saci pentru  plastic si metal. Deseurile din ambal-
aje vor O toate transportate la Fratesti si sortate la statia de sortare din Fratesti

• asigurarea pentru deseuri voluminoase si deseurile mici periculoase a 3 centre de colectare
in apropierea Oecarei zone urbane (Giurgiu, Mihăileşti, Bolintin Vale)

• toate deseurile mixte vor O direct transportate la CMID Fratesti sau (pentru partea de Nord
a judetului Giurgiu) la depozitele Glina si Chiajna din apropierea orasului Bucuresti.  

••  33  cceennttrree  ddee  ccoolleeccttaarree  ccoonnssttrruuiittee  llaa  
GGiiuurrggiiuu,,  mmiihhăăiilleeșșttii,,  bboolliinnttiinn  vvaallee

••  22663300  ppllaattffoorrmmee  ccoonnssttrruuiittee  
îînn  mmeeddiiuull  rruurraall

••  111144  ppllaattffoorrmmee  ccoonnssttrruuiittee  
îînn  mmeeddiiuull  uurrbbaann

••  22  ddeeppoozziittee  uurrbbaannee  nneeccoonnffoorrmmee  
îînncchhiissee//eeccoollooggiizzaattee  
((GGiiuurrggiiuu  șșii  bboolliinnttiinn  vvaallee));;

••  11  ddeeppoozziitt  eeccoollooggiicc  ccoonnssttrruuiitt  
llaa  ffrraatteessttii

••  11  ssttaattiiee  ddee  ccoommppoossttaarree  ccoonnssttrruuiittaa  
llaa  ffrraatteessttii

••  11  lliinniiee  ddee  ssoorrttaarree  ccoonnssttrruuiittaa  
llaa  ffrrăățțeeșșttii

Ce etape au fost parcurse până la momentul finalizării

acestui proiect?

ÎÎnn  cciiffrree,,  aacceessttee  OObbiieeccttiivvee  ÎÎnnsseeaammnnăă::



II. construirea unui centru de management integrat 
al Deșeurilor și a Depozitului ecologic de deșeuri 
este cea de a doua componentă a acestui 
proiect și cea mai importantă

Proiectul a avut in vedere construirea unui Centru de Management Integrat al Deseurilor in Fratesti
care sa includa si un depozit ecologic de deseuri, o statie de compostare cu o capacitate de 11.000 t/an
si o statie de sortare cu o  capacitate de 12.000 t/ an.

Amplasamentul Fratesti are 16,44 hectare, din care 6 ha ocupă depozitul de deşeuri, iar 10,44ha util-
ităţi si este localizat intr-o zona relativ indepartata si ofera oportunitatea de dezvoltare a altor facili-
tati in aproprierea depozitului ecologic. Capacitatea totala de stocare a depozitului ecologic Fratesti
este de 800.000 m³, ceea ce conduce la o durată de depozitare de cca 20 de ani. Prima celulă constru-
ită în cadrul proiectului are 1,88 ha şi o capacitate de depozitare 285.419 mc, perioada de viaţă de 7
ani, după care se va construi a 2-a celulă(capacitate de depozitare de 271.030 mc) şi apoi a 3 celulă (ca-
pacitate de depozitare de 232.399 mc).

În zona tehnică a CMID deşeurile vor avea una din destinaţiile următoare:
- deşeurile colectate mixt vor O dirijate către staţia de sortare;
- deşeurile biodegradabile colectate selectiv şi cele separate la staţia de sortare vor O dirijate
spre staţia de compostare;
- deşeurile reciclabile (hârtie, plastic, metal, sticlă) colectate separat vor O dirijate spre staţia
de sortare şi vor O valoriOcate prin agenţi economici specializaţi, autorizaţi;
- deşeurile rezultate în urma proceselor de sortare şi compostare vor O depozitate în celula
activă a depozitului conform.

III. cea de a treia componentă a 
proiectului  prevede Închiderea 
depozitelor existente în zonele urbane 
și rurale

In judetul Giurgiu au functionat trei depozite mari neconforme:
Giurgiu, Bolintin Vale si Mihailesti. 

Depozitul din Giurgiu se intinde pe o suprafata de 8,5 hectare, avand o înal  time
medie a deseurilor depozitate de 1,5 m adica un volum de 567.000 mc.

Depozitul din Bolintin Vale intins pe o suprafață de 2 hectare, avand o înălțime medie a deșerilor de-
pozitate de 1,2 m ceea ce înseamnă aproximativ 200.000 mc. 

Depozitele neconforme Giurgiu si Bolintin Vale au fost inchise prin acest proiect. Unul dintre obiec-
tivele majore ale acestui proiect este acela de a salubriza suprafeţele ocupate de aceste depozite şi de
a O reintegrate în contextul peisagistic natural, în conformitate cu Normativul Tehnic privind depoz-
itarea deşeurilor aprobat de Ordinul  ministrului mediului şi gospodăririi apelor 757/2004, astfel încât
să Oe reduse la minim potenţialele efecte asupra mediului înconjurător şi alte riscuri ulterioare pen-
tru sănătătea populaţiei.

Desi depozitul Mihailesti este pe lista depozitelor  care trebuie inchise conform HG 349/2005, terenul
este in propietate privata astfel incat  inchiderea acestuia nu a fost inclusa in acest proiect.



Pornindu-se de la ideea că şi deşeurile sunt resurse, că nu trebuie risipite şi pierdute din punct de
vedere economic şi că, în acelasi timp acestea constituie un factor de poluare, Consiliul Judeţean
Giurgiu a obtinut Onantare europeana nerambursabila pentru proiectul Sistem de management inte-
grat al deşeurilor solide în judeţul Giurgiu, printre primele din ţară. 

Deşi, conform Contractului de Finantare, beneOciarul acestui proiect este Consiliul Judeţean Giurgiu,
este lesne de înţeles ca adevăraţii beneOciari ai acestei investitii sunt locuitorii judetului Giurgiu. 

Proiectul va imbunatati standardul de viata al intregii populatii a judetului prin asigurarea unui man-
agement adecvat al deseurilor. De asemenea, proiectul va reduce si/sau va elimina impactul depozi-
tarii necontrolate a deseurilor asupra mediului . 

Scopul proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Giurgiu",  este im-
plementarea unui sistem de management integrat al deşeurilor, în conformitate cu standardele UE, în
scopul eliminării impactului asupra mediului şi a riscurilor asupra sănătăţii umane date de modul
necorespunzător de gestionare a deşeurilor în momentul de faţă. Acesta va contribui la îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă şi a mediului acordând o atenţie specială acquis-ul de mediu.

Contractul de Finantare a fost semnat de Consiliul Judetean Giurgiu, in calitate de BeneOciar al proiec-
tului, in data de 3 noiembrie 2009. 

Valoarea totală a Proiectului este de 112.846.293 lei (26.759.852 Euro) fără TVA, din care: Onanţare
nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, acordată prin intermediul Progra-
mului Operaţional Sectorial "Mediu", în valoare de 82.923.449 lei. 

Pentru a obtine sprijinul locuitorilor din aceasta zona, Proiectul a avut si o parte de mediatizare a in-
formatiilor legate de aceasta investitie. In acest sens, prin componenta de promovare a proiectului s-a
urmarit asigurarea constientizarii locuitorilor faţă de beneOciile rezultate din proiect, colectare sepa-
rată a deseurilor si reciclarea acestora, rezultatul Oind cresterea gradului de sanatate al populatiei si
asigurarea unui mediu inconjurator curat.

În cadrul proiectului a fost elaborata o strategie pentru o campanie de publicitate coerentă privind
Proiectul „Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Giurgiu”. 
In cadrul primei campanii de constientizare organizata de Consiliul Judetean Giurgiu cu sprijinul Con-
sultantului pentru Managementul Proiectului s-au organizat 3 seminarii de informare publica, la:

Giurgiu, in data de  29 Martie 2011
- Bolintin Vale, in data de 14 Aprilie 2011 
- Mihailesti, in data de 31 Mai 2011

In cadrul seminariilor participanţii au fost informati
cu privire la detaliile referitoare la Proiectul „Sistem
de Management Integrat al Deseurilor Solide in jude-
tul Giurgiu”, sursele de Onantare cu accent pe con-
tributia nerambursabila a Uniunii Europene, etapele
de implementare ale proiectului, gestionarea si man-
agementul costurilor, prezentarea calendarului de re-
alizare a obiectivelor, avantajele colectarii selective si
a realizarii Centrului Integrat de Management a De-
seurilor in judetul Giurgiu, alte elemente de impor-
tanta pentru public. 

Pentru promovarea proiectului au fost elaborate ma-
teriale informative care au fost diseminate in
cadrul Oecarui seminar(postere, Pyere, carnetele
cu insemnele vizuale ale proiectului, o scurta
prezentare a proiectului, un chestionar de son-

dare a opiniei publice). 

Cine este beneficiarul acestui proiect?

Care este valoarea la care se ridică această investitie 

si care sunt sursele de finantare?

Cum a fost primit acest proiect de către locuitorii 

judeţului Giurgiu?



In afara celor 3 seminarii de promovare a fost realizat si un concurs pentru copii cu tema „„SSaallvveeaazzaa
MMeeddiiuull!!  RReecciicclleeaazzaa!!””..  

Participantii la acest concurs au fost elevii claselor I-VIII care au prezentat un desen pe tema con-
cursului, insotit de o macheta din deșeuri. S-au primit in total 61 desene si 30 machete. Premierea a
avut loc in data de 2 iunie 2011 cand au fost oferite 5 premii ( 3 premii si 2 mentiuni) celor mai reusite
lucrari realizate de copii. 

Toate actiunile de promovare realizate in cadrul primei campanii de constientizare publica au fost
promovate pe site-ul proiectului www.ecogiurgiu.ro, materialele informative pregatite Oind acesibile
si in format electronic. Totodata, a fost creat un blog accesibil de pe acest site dedicat tuturor celor care
doresc sa aPe informatii suplimentare despre acest proiect.

Realizarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor
Solide in judetul Giurgiu” va contribui la îmbunătăţirea condiţiilor
de viaţă a intregii populatii a judetului şi a mediului prin im-
bunătăţirea colectării si depozitării deseurilor si prin asigurarea unui
management adecvat al deseurilor. 

CCoonnccrreett,,  bbeenneeOOcciiiillee  ccee  ssee  aașștteeaappttăă  aa  OO  aadduussee  ddee  pprrooiieecctt  ssuunntt  uurrmmăăttooaarreellee::

- economisirea de resurse, datorată recuperării materialelor reciclabile  prin colectarea
deşeurilor în mod selectiv (sticla, hârtie, plastic, metal) și producerea de compost și energie;

- reducerea cantității totale a deșeurilor destinate depozitării, aspect ce va prelungi, din punct
de vedere economic, durata de viață a depozitelor.

- reducerea impactului vizual, mirosurilor și riscurilor directe din punct de vedere al
sănătății, datorită eliminarii depozitelor necontrolate și evitării sau colectării corespunzătoare și
tratării levigatului rezultat din deșeuri.

- reducerea gazelor cu efect de sera, datorita evitarii (sau colectarii corespunzatoare) emisi-
ilor de metan si dioxid de carbon, care reprezinta aproximativ 64% si respectiv 34% din volumul total
al gazelor generate din descompunerea deseurilor si economisirea de resurse, in conditiile in care
proiectul va avea printre rezultate si obtinerea de caldura si/sau electricitate iar sursa petru aceasta cal-
dura si/sau energie o reprezinta utilizarea de combustibili fosili. 

- protecţia apelor subterane şi de suprafata. 

- cresterii oportunitatilor de creare a noi locuri de munca pe perioada de constructie si de
exploatare. 

Care sunt beneficiile realizării acestei investiţii în 

judeţul Giurgiu?



�� ȘȘTTIIȚȚII  CCEE  EESSTTEE  RREECCIICCLLAARREEAA??  

• Reciclarea reprezinta colectarea, separarea si procesarea unora dintre componentele de-
seurilor in vederea transformarii lor in produse utile. Aproape toate materialele care intra in com-
pozitia deseurilor: hartia, sticla, ambalajele din plastic, cutiile metalice pot face obiectul unui proces
de reciclare. 

�� DDEE  CCEE  EESSTTEE  IIMMPPOORRTTAANNTT  SSĂĂ  RREECCIICCLLĂĂMM  DDEEȘȘEEUURRIILLEE??

• Reciclarea economiseşte resursele naturale ale planetei şi transformă în resurse valoroase
materiale care altfel ar deveni deşeuri nerecuperabile 
• Reciclarea economiseşte bani şi generează beneOcii economice stimulând dezvoltarea
tehnologiilor curate 
• Reciclarea conduce la maximizarea duratei de  functionare  a depozitelor  si  minimizarea
cantitatilor  de  deseuri  depozitate. 

�� ȘȘTTIIȚȚII  CCAARREE  SSUUNNTT  AAVVAANNTTAAJJEELLEE  RREECCIICCLLĂĂRRIIII  DDEEȘȘEEUURRIILLOORR??

• Reducerea cantităţii de energie şi de materii prime necesare fabricării de noi produse ; 
• Redă circuitului economic importante cantităţi de materie primă ; 
• Reduce cantităţile depozitate la rampele de gunoaie sau la incineratoare ; 
• Reduce riscurile asupra sănătăţii noastre şi a mediului, cauzate de deversarea improprie a
unor deşeuri periculoase ; 
• Reduce poluarea aerului şi a apei.

�� ȘȘTTIIȚȚII  CCUUMM  CCOOLLEECCTTĂĂMM  SSEELLEECCTTIIVV??

CCoonnttaaiinneerruull  GGAALLBBEENN::

Deseurile de ambalaje  din plastic si metal: recipiente de plastic pentru bauturi (PET) si cele ale pro-
duselor lactate, recipientele produselor cosmetice si detergentilor, caserole de plastic si polistiren, far-
furii de plastic si pungi de plastic, spalate în prealabil, dopuri metalice, conserve de metal, doze de
aluminiu, spray-uri alimentare si cosmetice. 

CCoonnttaaiinneerruull  VVEERRDDEE

Deseurile de ambalaje din sticla: recipiente din sticla provenite de la bauturi si produse alimentare, sti-
cle si borcane.

CCoonnttaaiinneerruull  AALLBBAASSTTRRUU
Deseurile de ambalaje din hartie si carton: pungi de hârtie, cutii de carton, ambalaje pentru sucuri si
lactate, caiete, cărți, reviste, etc. 

Știați că... 
➢ Din 10 pet-uri reciclate se poate fabrica un tricou sau un metru pătrat de covor? 
➢ Din 50 pet-uri se poate face un pulover? 
➢ Pungile de plastic nu sunt biodegradabile şi în plus plasticul are la bază o resursă neregene -
rabilă: petrolul. Ajunse în ocean, aceste pungi determină moartea animalelor marine care se încurcă
în ele sau le înghit?
➢ Cerneala folosită pentru imprimarea pungilor conţine cadmiu, metal foarte toxic, eliberat
în aer odată cu arderea pungilor? 
➢ Reciclând o sticlă de plastic este economisită energie suOcientă pentru funcţionarea unui
bec de 60 w timp de 6 ore? 
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