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Uniunea Europeană reprezinta o entitate politica, sociala si economica compusa din 27 tari. 
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“Managementul integrat al deşeurilor în municipiul 
Bacău şi comunele învecinate, judeţul Bacău, 

România”, încă un pas către standardele europene 
 
 

Primăria Municipiului Bacău a încheiat în data de 27.12.2008, în cadrul  proiectului 
“Managementul integrat al deşeurilor în municipiul Bacău şi comunele învecinate, judeţul 
Bacău, România”, finanţat de Uniunea Europeană prin programul ISPA, contractul de lucrări  
„Închiderea depozitului de deşeuri existent şi a celor 55 de depozite necontrolate, 
construcţia noului depozit de deşeuri, construcţia staţiei de sortare şi compostare şi a 
punctelor ecologice de colectare, Bacău, România”. 

 
Consorţiul câştigător al licitaţiei publice organizată de Primăria Municipiului Bacău la finele 

anului trecut  este BILFINGER – HIDROCONSTRUCŢIA – IRIDEX, valoarea contractului de lucrări 
fiind de 14 145 188,54 Euro. 

 
O primă întâlnire de lucru  în cadrul acestui contract se va desfaşura luni, 09 februarie 2009, 

în agenda întâlnirii find prinse prezentarea părţilor implicate în contract, elemente legate de 
organizarea de şantier, stabilirea calendarului pentru întâlnirile lunare de progres. 

 
Astfel, administraţia locală a municipiului Bacău a făcut încă un pas  pentru punerea în 

aplicare a măsurilor care privesc gestionarea deşeurilor la standarde europene, care vizează: 
- separarea la sursă a diferitelor categorii de deşeuri,  
- colectarea întregii cantităţi de deşeuri generate,  
- eficientizarea fluxului deşeurilor colectate separate, şi  
- închiderea şi ecologizarea  depozitelor neconforme.   
- construirea de noi depozite conforme, staţii de sortare. 
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Proiectul „Managementul integrat al deşeurilor în municipiul Bacău şi în zonele 

învecinate”, finanţat de Uniunea Europeană, prin programul ISPA – Instrumentul Structural 
pentru Politici de Preaderare – al cărui beneficiar final este Consiliul Local Bacău, împuternicit ca 
atare prin acordul de asociere a administraţiilor publice a municipiului Bacau şi a 22 de comune. 

 
Valoarea investiţiei: 20 mil EURO din care 15 mil fonduri ISPA,  5 mil contribuţie locală. 
 
Termenul de finalizare a proiectului: 31 decembrie 2010.  
 
Obiective specifice ce se vor atinge prin implementarea proiectului: 

- proţecţia mediului şi a sănătăţii umane ( 2750000 de locuitori din Bacău şi 22 comune 
învecinate) prin închiderea depozitului existent şi a celor 55 de depozite necontrolate din 
zonele rurale precum şi reabilitarea arealului acoperit de vechile depozite; 
- extinderea colectării deşeurilor solide din municipiu, astfel încât să se ajungă la colectarea 
aproape integrală în 2011; 
- introducerea şi extinderea sistemelor de colectare selectivă a deşeurilor în scopul 
promovării reciclării provenite din ambalaje în concordanţă cu cerinţele naţionale şi cele 
comunitare, precum şi reducerea ponderii deşeurilor biodegradabile destinate depozitării; 
- conformarea cu cerinţele legislaţiei naţionale şi europene şi la îndeplinirea obligaţiilor 

asumate prin Tratatul de Aderare la UE. 
 
În data de 10 iulie 2007, a fost semnat contractul cu consorţiul câştigător al licitaţiei 

internaţionale, care asigură Asistenţa Tehnică în vederea implementării proiectului, format din 
firmele Fichtner ( Germania) – Interdevelopment (Romania) si Ramboll ( Danemarca), constituită 
din experţi internaţionali şi români. 

 
Finalizarea la timp şi în bune condiţii a proiectului ISPA va contribui la îndeplinirea de către 

judeţul Bacau a obligaţiilor în domeniul gestionării deşeurilor asumate prin Tratatul de Aderare. 
 
 
 
 
 

Persoană de contact: Ec. Leonard Pădureanu – Manager de proiect, (tel/fax: 0234 511 990, 
e-mail: leonard.padureanu@primariabacau.ro) 

Adresă de sesizări: ispa@mfinante.r 
 
 


