RO2006/018-147.04.01.04.01.09
GUV ERNUL
ROMANIEI

TITLUL PROIECTULUI:
“COLECTARE SELECTIVA SI CONSTRUCTIA UNEI STATII DE SORTARE
IN COMUNA CUMPANA”
,,PROGRAM PHARE 2006 COEZIUNE ECONOMICÃ ŞI SOCIALÃ - Schema
de granturi pentru sectorul public pentru pregatirea de proiecte în domeniul
protectiei mediului”
Cod Contract: RO2006/018-147.04.01.04.01.09
Cod PERSEUS: RO2006/018-147.04.01.04.01.09
Localizare:
Romania, Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, judetul Constanta, Comuna
Cumpana

Costul total al proiectului : 916.138,43 EUR
Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor – AUTORITATE
CONTRACTANTA
Agentia de Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Regionala Sud –
Est – AUTORITATE DE IMPLEMENTARE
Consiliul Local Cumpana - BENEFICIAR
Obiectivul general al proiectului il reprezinta realizarea unei investitii
semnificative in domeniul mediului din localitatea Cumpana, judetul Constanta pentru
a sprijinii autoritatile publice locale in eforturile acestora de a reduce cantitatea de
deseuri si de a stimula colectarea selectiva a deseurilor.
Acesta contribuie la obiectivul general al programului PHARE CES 2006 si
anume la dezvoltarea si implementarea politicilor si programelor pentru coeziunea
economica si sociala, prin proiecte si investitii in domeniul mediului, in conformitate
cu prevederile Planuli National de Dezvoltate (PND), aspect care sa sprijine cresterea
economica la nivel national si regional, in vederea cresterii potentialului tarii si al

fiecarei dintre cele opt regiuni de dezvoltare, precum si in vederea diminuarii
disparitatilor economice si sociale dintre acestea.
Proiectul va contribui activ la reabilitatea mediului, va duce la crestera calitatii
vietii si va avea un impact pozitiv asupra sanatatii populatiei din zona de
implementare.Autoritatile locale ale comunei Cumpana vor putea sa rezolve
problemele de mediu apeland la propriile capacitati si aptitudini.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de implementarea unui
sistem de colectare selectiva si valorificare a materialelor reciclabile, in vederea
reducerii cantitatii de deseuri depozitate in comuna Cumpana si constructia unei statii
de sortare a deseurilor reciclabile in termen de 12 luni.
Acestea contribuie direct la atingerea obiectivelor specifice ale sectorului
Gestiunea deseurilor:
¾ dezvoltarea si implementarea la nivel local a proiectelor de gestionare a
deseurilor, prin care va fi posibila furnizarea facilitatilor de gestionare a
deseurilor in vederea reabilitarii si protectiei mediului inconjurator;
¾ reducerea impactului asupra mediului inconjurator a depozitelor de deseuri;
¾ Introducerea colectarii si transportului deseurilor in zonele in care nu a existat
pana in momentul de fata sistem de salubrizare;
¾ imbunatatirea metodelor simple si eficiente de tratare a deseurilor intr-un raport
optim cost-benefiuciu.
Grupul tinta al proiectului este format din:
¾ locuitorii comunei Cumpana (14.000)
¾ agenti economici (148)

Beneficiarii finali sunt:
-Consiliul Local Cumpana;
-locuitorii comunei Cumpana
Rezultatele estimate.
Implementarea colectatrii selective a deseurilor prin sistemul aport voluntar prin:
¾ construirea a 37 puncte de colectare selectiva;
¾ achizitionarea a 163 containere de 1,1m3 si 37 containere de 0,66m3;
¾ acizitionarea unei autocompactoare de 18mc pentru transportul fractiilor
nerecuperabile precum si a refuzului rezultat de statia de sortare la depozitul de
la Costinesti;
¾ -achizitionarea unei autocompactoare de 12mc pentru transportul deseurilor
reciclabile de statie de sortare.
Constructia unei statii de sortare a deseurilor reciclabile pe raza comunei Cumpana,
cu urmatoarele dotari:
¾ 1 x platforma betonata cu suprafata de 863 m2
¾ 1 x hala de sortare cu structura metalica si suprafata de 470mp.
¾ 1 x cladire social- administrativa
¾ utilaje specifice de sortare a deseurilor

Realizarea unei campanii publice de informare a beneficiarilor directi
Crearea a 19 locuri de munca
Activitati de baza
1. angajarea si construirea echipei de proiect
2. contractarea serviciilor de organizare a campaniei de promovare si derularea
campaniei
3. intocmirea si aprobarea dosarului de achizitii pentru servicii de proiectare
tehnica
4. derularea procedurii de achizitii a serviciilor de proiectare tehnica
5. realizarea proiectului tehnic
6. intocmirea si depunerea documentatiilor in vederea obtinerii avizelor specifice
si a autorizatiei de construire
7. intocmirea si aprobarea dosarului de achizitii pentru lucrari de constructii si
montaj utilaje
8. derularea procedurii de achizitii a lucrarilor de constructii si montaj utilaje
9. realizarea lucrarilor de constructii si montaj utilaje
10. contractarea serviciilor de supervizare lucrari si derularea contractului
11. intocmirea si aprobarea dosarului de achizitie pentru pubele/containere
12. derularea procedurii si achizitie a pubelelor/containereleor.
13. receptionarea si instalarea pubelelor/containerelor la agentii
economici,populatie si in statia de sortare
14. intocmirea si aprobarea dosarului de achizitie pentru mijloace de transport
15. derularea procedurii de achizitie a mijloacelor de transport
16. receptia mijloacelor de transport
17. contractarea valorificarii deseurilor reciclabile
18. recrutarea, selectia, angajarea si instruirea personalului operational (inclusiv
achizitia serviciilor de instruire)
19. demerarea activitatilor de colectare sectiva si a probelor tehnologice in staia de
sortare
20. contractarea serviciilor de audit si derularea contractului
21. managementul, evaluarea si monitorizarea implementarii proiectului.
Necesitatea realizarii obiectivelor proiectului
¾ Autoritatea publica locala nu a beneficiat de asistenta financiara pentru
proiecte similare pe parcursul ultimelor 12 luni premergatoare cererii de
finantare
¾ Autoritatea publica locala este proprietarul legal al terenului unde vor fi
amplasate structurile proiectului
¾ S-au identificat fondurile aferente contributiei proprii, in suma de
minimum 10% din bugetul proiectului, in numerar
¾ Se certifica cofinantarea printr-o decizie a Consiliului Local Cumpana
¾ Autoritatea publica locala detine resurse financiare stabile si suficiente
pentru a asigura operarea si mentinerea structurii finantate, precum si
pentru a mentine continuitatea organizarii pe parcursul desfasurarii
proiectului si pentru participarea la finantarea acestuia;

¾ S-a elaborat un studiu de fezabilitate, efectuat de catre o echip de
specialitate si autorizata in conformitate cu reglementarile romane in
domeniu, studiu care este aprobatde catre Consiliul Local Cumpana; acest
studiu arata impactul maxim cu costuri minime pentru implementarea
proiectului in acesta zona;
¾ Studiu de fezabilitate demonstreaza durabilitatea financiara a proiectului
dupa incetarea finantarii din partea UE
¾ Autoritatea publica locala prezinta toate acordurile, aprobarile si
autorizatiile cerute de legislatia pentru lucrarile care urmeaza a fi
realizate, reabilitate si/sau imbunatatite in cadrul proiectului.
Relevanta proiectului
¾ Deseurile din zona sunt depozitate intr-un depozit neecologic, fapt care
afecteaza mediul inconjurator prin intermediul scurgerilor provenite de la
gropile de depozitare, aceste scurgeri patrunzand atat in apele de suprafata cat si
in cele subterane, reprezentand o amenintare directa la adresa sanatatii
oamenilor precum si un efect advers asupra calitatii vietii.Acest fapt este
totodata neconform cerintelor noilor reglementari nationale si europene,
necesitand imbunatatiri substantiale Proiectul contribuie la implementarea
legislatiei romane in vigoare, cu privire la gestionarea deseurilor, pentru a
indeplinii cerintele UE in domeniul respectiv
¾ Localitatea Cumpana este situata intr-o zona de tranzit pentru turisti; reducerea
impactului depozitarii deseurilor rezultata in rma proiectului va putea duce la
creserea numarului de turisti si la castiguri suplimentare pentru unitatile de
cazare din zona, cu efect imediat asupra dezvoltarii sectoarelor tertiare.

