FIŞA PROIECTULUI
Fazarea proiectului Sistem de management integrat
al deșeurilor solide în județul Vâlcea
Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare
(POIM), Axa prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de
management eficient al resurselor, Obiectivul specific 3.1 - Reducerea
numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru
reciclare a deșeurilor în România
Codul proiectului:

cod SMIS 2014+ 106359

Beneficiar: Consiliul Județean Vâlcea
Valoarea totală a proiectului: 138.586.351,88 lei, din care:
- Valoarea eligibilă conform POIM: 113.119.006,00 lei, din care:
Valoarea veniturilor nete generate: 7.323.975,69 lei
FC: 89.993.775,80 lei
Buget de Stat: 13.763.753,90 lei
Buget Local: 2.117.500,61 lei
- Valoare neeligibilă inclusiv TVA: 25.387.345,88 lei
Data semnării Contractului de Finanțare: 21.11.2017
Data finalizării proiectului: 30 iunie 2019
Grupul țintă al proiectului:
- populația județului Vâlcea atât din zona urbana cât și rurală; - populația care
tranzitează județul Valcea,
- agenții economici care desfășoară activități economice pe raza județului și
produc deșeuri menajere,
- turiștii care vizitează pe perioade scurte sau lungi obiectivele turistice ale
județului.
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Proiectul vizează continuarea lucrărilor prevăzute în perioada de programare
2007-2013 pentru completarea/extinderea infrastructurii existente de
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gestionare a deșeurilor, prin realizarea unor investiții care să conducă la
dezvoltarea unui sistem de management integrat al deșeurilor, astfel încât să
fie atinse standardele de conformitate cu cerințele UE referitoare la protecția
mediului, precum și țintele asumate de Romania prin Tratatul de Aderare la
Uniunea Europeană.
Sistemul propus este personalizat în funcție de nevoile Județului și a
fost identificat drept cel mai rentabil și accesibil pentru locuitorii Județului
Vâlcea.
Obiectivul proiectului este în concordanță cu obiectivele POIM 20142020 - Axa 3 “Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management
eficient al resurselor”, Obiectivul specific 3.1 “Reducerea numărului
depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a
deșeurilor în România”, care promovează sistemele de management integrat
al deșeurilor, ceea ce este în deplină concordanță cu politicile UE în domeniu,
precum și cu documentele agreate la nivel național.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Construirea a 3 stații de sortare:
Brezoi, capacitate 2.992 t/an;
Râureni, capacitate 27.871 t/an;
Roești, capacitate 10.180 tone/an.
2. Construirea în comuna Roești a unei stații de tratare mecano-biologică,
cu o capacitate de 34.070 tone/an;
3. Construirea unui depozit de deșeuri conform în Roești, cu o capacitate
de 184.543 mc;
4. Extinderea stației de compostare Râureni de la 20.093 t/an (capacitate
existentă) la o capacitate totala de 40.993 t/an;
5. Reducerea cantității de deșeuri biodegradabile depozitate la 35% față
de nivelul din anul 1995 (maxim 32.309 tone/an);
6. Creșterea ratei de valorificare a deșeurilor provenite din ambalaje la
66,5%;
7. Prevenirea generării deșeurilor prin promovare și conștientizare
publică.
Componentele proiectului:
- Asistență Tehnică pentru managementul proiectului;
- Servicii de audit financiar;
- Servicii de supervizare a lucrărilor;
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- Asistență tehnică din partea proiectantului;
- Verificarea proiectelor tehnice conform Legii 10/1995;
- 2 contracte mari de lucrări.
Rezultatele proiectului (Indicatorii fizici ai proiectului):
1. Centru de Management al Deșeurilor în comuna Roești – depozit
ecologic, stație de sortare, stație TMB;
2. Stații de sortare în Brezoi și Rm Vâlcea (zona Râureni);
3. Echipamente pentru stația de compost existentă la Râureni:
- 8 seturi de echipamente de compostare;
- 1 tocător pentru deșeuri solide municipale cu capacitatea de 40 t/an.
În faza 1 a proiectului au fost realizate următoarele activități:
- Închiderea depozitelor neconforme de la Drăgășani și Călimănești;
- Achiziționarea recipientelor de colectare:
 6.001 pubele cu capacitate de 120 l;
 4.853 pubele cu capacitatea de 240 l;
 3.281 containere cu capacitatea de 1,1 mc;

488 containere tip clopot cu capacitatea de 1,5 mc;
 20.200 containere pentru compostul în gospodărie cu capacitatea de
220 l;

9 containere cu capacitatea de 6 mc pentru colectarea
deșeurilor periculoase;

7 containere cu capacitatea de 15 mc pentru deșeuri
voluminoase.
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