
 

 

 
Titlul Proiectului: Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Constanța 

 

Localizarea proiectului: județul Constanța, regiunea de dezvoltare Sud-Est 

 

Solicitant: UAT Județul Constanța în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intracomunitară 

Dobrogea (ADI Dobrogea) 

 

Proprietar: UAT Județul Constanța 

 

Buget: Proiectul are o valoare totală de 201.907.376 lei (fără TVA). Contribuția 

nerambursabilă a Uniunii Europene reprezintă 144.230.604 lei, cea a Guvernului României 

26.773.345 lei și cea a Consiliului Județean Constanța 1.727.312 lei. Valoarea TVA-ului este 

de 47.723.978 lei. 

 

Sursa de finanţare: Programul Operațional Sectorial Mediu 

 

Perioada de implementare: 23 luni / februarie 2014 – decembrie 201 

 

Plan/poza zona de referință 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obiectivele proiectului:  

 Obiectivul general al proiectului constă în implementarea unui sistemului integrat de 

gestionare a deșeurilor.  

Obiectivele specifice sunt creșterea gradului de utilizare a deșeurilor, reducerea 

cantităților de deșeuri, precum și depozitarea acestora în condiții de siguranță, fără nici un 

pericol pentru mediul înconjurător și sănătatea publică. 

 

Descrierea proiectului: 

 O caracteristică importantă a județului, cu implicații pentru managementul integrat al 

deșeurilor este reprezentată de gradul ridicat de urbanizare: 70% din populația județului 

trăiește în zone urbane, din care peste 70% în orașele situate în zona litorală a Mării Negre. 

Activitățile de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Constanța erau 

organizate în mod diferit, în funcție de mărimea localității, de numărul de persoane deservite, 

echipament, tipul de proprietate. 

Sistemul de gestionare a deșeurilor includea colectare, transport și servicii de 

depozitare finală a deșeurilor colectate atât de la populație, cât și de la agenții economici. În 

unele zone rurale, autoritățile locale acționau prin propriile sisteme publice de salubritate care 

nu au autorizații ANRSC. Echipamentul folosit era vechi și uzat, iar operațiunile efectuate 

fiind simple.  

În 2011, rata de conectare la servicii de salubritate crescuse la aproximativ 90% la 

nivel de județ (aproape 70% în mediul rural), ca urmare a semnării de noi contracte de 

colectare. Pentru a evita depozitarea ilegală, in localitățile care nu beneficiau de servicii de 

salubritate, autoritățile locale au furnizat măsuri temporare pentru colectarea și transportul 

deșeurilor generate (cu propriile lor camioane) la depozitele de deșeuri conforme. Cu toate 

acestea, echipamentul folosit de serviciile de salubritate era vechi și uzat 

 Autorităţile de la oraşe trebuie să închidă toate depozitele neconforme de deşeuri. 

Astfel, în 2008, Consiliul Judeţean Constanţa a realizat un plan prin care cele mai mari, dar şi 

mai vechi gropi de gunoi din judeţ să fie desfiinţate. Sistemul de Management Integrat al 

Deşeurilor în judeţul Constanţa prevede înfiinţarea de staţii de tratare mecanico-biologică la 

Ovidiu şi Tortoman, crearea de staţii de sortare la Ovidiu şi Tortoman şi amenajarea de staţii 

de transfer la Hârşova şi Deleni, precum şi deschiderea unui depozit ecologic la Tortoman. În 

urma implementării proiectului, se vor înfiinţa şi şase zone de colectare, la Constanţa, Eforie, 

Deleni, Cernavodă, Hârşova şi Medgidia. De asemenea, prin acest proiect cu finanţare 



europeană se închid depozitele neconforme de deşeuri de la Hârşova, Cernavodă, Murfatlar, 

Techirghiol şi Medgidia. 

În cadrul proiectului major de investiții „Sistem de management integrat al deșeurilor în 

județul Constanța” se derulează următoarele activități: 

- Închiderea depozitelor de deșeuri urbane neconforme (Hârșova, Cernavodă, 

Techirghiol, Murfatlar și Medgidia) 

- Construirea unui nou depozit conform de deșeuri în localitatea Tortoman  

- Construirea stației de sortare a deșeurilor reciclabile și a stației TMB din localitatea 

Tortoman 

- Construirea stațiilor de transfer Hârșova și Deleni 

- Construirea stației de sortare a deșeurilor reciclabile și a stației TMB din localitatea 

Ovidiu 

- Furnizare echipamente de transport, colectare deșeuri 

 

Rezultate/impact proiect: 

- Atingerea țintelor de reciclare și valorificare a ambalajelor, stabilite prin Tratatul de 

Aderare la Uniunea Europeană 

- Conștientizarea populației cu privire la necesitatea colectării selective și valorificarea 

deșeurilor 

- Creșterea numărului populației racordate la colectarea și gestionarea deșeurilor 

municipale; 

- Prestarea de servicii de calitate corespunzătoare și la tarife accesibile; 

- Reducerea cantității de deșeuri depozitate; 

- Creșterea cantității de deșeuri reciclate și refolosite; 

- Configurarea unor structuri eficiente de gestionare a obiectivelor deșeurilor 

- Economii de costuri, că urmare recuperării produselor reciclabile şi producerii de 

compost, precum şi reducerii cantităţii totale de deşeuri care merge până la eliminarea 

finală, ceea ce extinde durata de viaţă economică a depozitelor de deşeuri. 

- Reducerea efectelor vizuale neplăcute, a mirosurilor şi a riscurilor de sănătate directe, 

datorită eliminării depozitelor neconforme; 

- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, datorită evitării sau colectării corecte a 

emisiilor de metan şi bioxid de carbon din gazul rezultat din descompunere. 

 

 



Indicatori proiect: 

- Reducerea suprafeței depozitului Murfatlar de la 3,91 ha la 2,4 ha 

- Reducerea suprafeței depozitului Techirghiol de la 2 ha la 1,66 ha 

- Reducerea suprafeței depozitului Medgidia de la 3,34 ha 2,23 ha 

- Reducerea suprafeței depozitului Cernavodă de la 1,5 ha la 0,98 ha 

- Reducerea suprafeței depozitului din Hârşova de la 2,32 ha la 1,64 ha. 

 

Grup țintă: 

 

Beneficiari direcți: 

- 620.000 de locuitori (aprox. 85% din populația județului Constanța) 

 

Beneficiari indirecți: 

- Investitori privați 

- Autoritățile publice locale 

 

 

 


