
PROIECTE SIBIENE DE MEDIU CU FONDURI EUROPENE (II)
Asa cum aratam in comunicatul anterior, in cadrul Programului Operational Sectorial Mediu (POS),
Ministerului Mediului si Padurilor, prin Organismul Intermediar POS Mediu Sibiu, urmareste pregatirea
sau implementarea a patru proiecte de mediu pentru judetul Sibiu. Dupa prezentarea proiectelor care au in
vedere domeniul infrastructurii de apa si apa uzata, continuam cu prezentarea celui din domeniul
protectiei naturii si biodiversitatii in aria naturala Avrig - Scorei - Fagaras si a sistemului integrat de
management al deseurilor. Cele patru proiecte au o valoare totala de 236,17 milioane euro, din care
aproximativ 80% reprezinta finantare nerambursabila din partea Uniunii Europene, prin POS Mediu
2007-2013.
  
  Proiectul "Protectia biodiversitatii in aria naturala protejata ROSPA 003 Avrig - Scorei - Fagaras ", in
valoare de 692.537,5 lei a fost evaluat la nivelul Organismului Interimar POS Sibiu si selectat in vederea
finantarii de Autoritatea de Management, in cadrul celei de-a treia sesiuni de proiecte finantate prin POS
Mediu - Axa prioritara 4 "Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii ".
Proiectul isi propune realizarea unul Plan de management precum si activitati de informare, constientizare
si conservare pentru aria de protectie avi-faunistica Avrig - Scorei - Fagaras, care ocupa o suprafata de
2.788,1 Ha, iar populatia totala de pasari depaseste 30.000 - 40.000 de exemplare. in vederea
implementarii proiectului, in perioada imediat urmatoare va fi semnat un contract de finantare intre
Autoritatea de Management si beneficiarul proiectului Asociatia EPAL-RO, care este si custode al ariei.
  
  Proiectul "Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Sibiu " este in faza de pregatire a
finantarii de catre Ministerul Mediului si Padurilor. La nivelul Organismului intermediar POS Sibiu se
stabileste mecanismul de finantare si implementare al acestui proiect. Valoarea lui totala este de aprox.
26,9 milioane euro, din care 16 milioane de euro sunt asigurate prin finantare europeana nerambursabila,
iar 10,8 milioane reprezinta contributia publica nationala (3,6 mil., de la bugetul de stat si 7,2 mil. euro,
din partea CJ Sibiu). Proiectul va fi implementat de CJ Sibiu in perioada 2010-2013. Obiectul principal
este sistemul de management integrat al deseurilor la nivelul intregului judet, considerand gradul de
suportabilitate al populatiei, in scopul conformarii cu obligatiile asumate in Tratatul de Aderare si
respectand legislatia comunitara in vigoare sa asigure atingerea urmatoarelor performante: rata de
colectare a deseurilor municipale mixte de 100%, pentru populatia urbana si rurala, fata de 72% si 62%
media de colectare din 2009; reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile depozitate cu 50%, in 2013,
fata de anul de referinta 1995, urmare a sistemelor de colectare selectiva ce vor deservi 80% din populatia
urbana, in 2013; colectarea selectiva a deseurilor din ambalaje furnizate de 100% din populatia urbana,
asigurand astfel, pana in 2013, o rata totala de valorificare de 60%, cu o rata totala de reciclare de 55%;
  
  Prin proiect se vor realiza: achizitia echipamentelor de colectare, cuprinzand conteinere si unitati de
compostare in gospodarii; construirea unei statii de sortare cu o capacitate de 20.000 tone/an (Şura Mica)
si a doua statii de compostare cu capacitati de 15.000 tone/an si 7.000 zone/an (Şura Mica si Tarnava);
inchiderea si reabilitarea a 5 depozite urbane neconforme: Agnita, Avrig, Cisnadie, Talmaciu, Remetea;
campanii de crestere a gradului de constientizare a publicului, in vederea reducerii cantitatii de deseuri
sau separarea materialelor reciclabile la sursa; asistenta tehnica pentru cresterea capacitatii institutionale,
pentru gestionarea deseurilor la nivel judetean si implementarea proiectelor cu finantare europeana.
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