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Proiectul „Managementul integrat al deşeurilor în municipiul Bacău şi 

comunele învecinate, judeţul Bacău, România”, finanţat de Uniuniea Europeană prin 
programul ISPA şi al cărui beneficiar final este Consiliul Local Bacău, se află în prezent 
într-un stadiu avansat de implementare, de la începerea contractului de lucrări, în 09 
februarie 2010, fiind înregistrate progrese semnificative în atingerea obiectivelor asumate 
prin Memorandumul de Finanţare. 

 
Valoarea totală a proiectului este de 21.907.115,74 Euro, din care 15 000 000 

Euro reprezintă fonduri ISPA, 5 000 000 Euro contribuţie locală prin împrumt BERD şi     
1 907 115,74 Euro contribuţie de la bugetul de stat prin OUG 135/2007. 
 

În cadrul contractului „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”, 
executat de consorţiul Bilfinger – Hidrocinstrucţia - Iridex, au fost finalizate sau sunt 
într-un stadiu avansat de realizare lucrările la următoarele componente:  

 
1. Închiderea depozitului existent: - Lucrările de închidere a depozitului neconform 

s-au realizat până în prezent în proporţie de 80%, finalizarea lucrărilor rămase de 
executat necesitând profilarea celui de-al doilea taluz pe latura nordică, precum şi 
executarea sistemelor de colectare a levigatului şi a gazului de depozit. 
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2. Închiderea depozitelor necontrolate din comunele învecinate: Toate cele 55 
de  depozite necontrolate din cele 22 de comune, parte a proiectului ISPA, au fost 
închise şi ecologizate,urmând a fi însămânţate cu gazon în perioada aprilie-mai.  

3. Construcţia platformelor de colectare din mediul rural: Construcţia celor 108 
platforme din zonele rurale este realizată în proporţie de 97%, urmând ca în lunile 
aprilie-mai să se realizeze şi plantarea arbuştilor mici în zona perimetrală a 
acestora.  

4. Construcţia noului depozit: În curs de finalizare sunt lucrările la prima celulă şi la 
pavilioanele administrative, în timp ce staţia de sortare şi staţia de compostare 
sunt în stadiu avansat de execuţie. În total, progresul lucrărilor la construcţia noului 
depozit este de 83%.  

5. Construcţia punctelor verzi de colectare (green collection -points): În cadrul 
proiectului este prevăzută  amenajarea a două puncte verzi de colectare  (unul la 
depozitul existent şi unul la fostul PT 63 din str. Călugăreni) pentru colectarea 
deşeurilor periculoase de la populaţie şi a deşeurilor din echipamente electrice şi 
electro-casnice, lucrările fiind executate în proporţie de 70%.  

 
În paralel cu lucrările de construcţie, Asistenţa Tehnică, asigurată de consorţiul 

Fichtner – Ramboll – Interdevelopment, a finalizat Master Plan-ul pentru extinderea 
managementului integrat al deşeurilor la nivelul întregului judeţ, versiunea finală fiind în 
acest moment în analiză la Ministerul Mediului şi Pădurilor. 
 

De asemenea, tot în cadrul contractului de Asistenţă Tehnică se pregăteşte 
lansarea licitaţiei pentru achiziţia de echipamente, necesare colectării şi transportului 
deşeurilor şi operării noului depozit conform. În cadrul aceleaşi achiziţii vor fi furnizate 
eurocontainerele şi europubele, pentru deşeurile menajere şi cele colectate selectiv, 
destinate gospodăriilor individuale, condominiilor şi instituţiilor din zona acoperită de 
proiect. 
 

Operarea noului depozit conform şi colectarea şi transportul deşeurilor vor face 
obiectul a două contracte de concesiune, aflate în pregătire de către Asistenţa Tehnică 
pentru Parteneriat Public-Privat, asigurată de către consorţiul ICP – IGIP – REC. 

 
 
 

Persoana de Contact: Leonard Pădureanu, Şef Unitatea de Implementare a 
Proiectului 

Tel/ Fax: 0234 208 900; e-mail: integrareeuropeana@primariabacau.ro  
Adresa pentru informaţii şi eventuale reclamaţii: ispa@mfinante.ro   
 
 


