PHARE 2005 CES „Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor
sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”
(Schema de granturi : Investiţii publice în sectoarele de mediu)
„Îmbunătăţirea calităţii mediului prin colectare selectivă, transport şi
depozitare a deşeurilor menajere din localitatea Copăceni, judeţ Ilfov”
Proiectul „Îmbunătăţirea calităţii mediului prin colectare selectivă,
transport şi depozitare a deşeurilor menajere din localitatea Copăceni,
judeţ Ilfov” se realizează prin asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu
Consiliul Local al Comunei Copăceni pentru aplicarea la Programul
PHARE 2005 CES „Schema de investiţii pentru sprijinirea
iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”
(Schema de granturi : Investiţii publice în sectoarele de mediu).
1.1.
Valoarea totală a proiectului este de 698.587 euro, din care :
1.1.1. 35.000 euro – contribuţie Consiliul Judeţean Ilfov;
1.1.2. 35.000 euro – contribuţie Consiliul Local al Comunei Copăceni.
1.

Durata proiectului – 12 luni.
Implementarea proiectului în cadrul Consiliului Local al Comunei
Copăceni cu sprijinul Consiliului Judeţean Ilfov este răspunsul la rezolvarea
problemelor de mediu existente, şi mai mult, la ridicarea standardului de
viaţă al locuitorilor din zona de sud a judeţului.
Din punctul de vedere al beneficiilor financiare, rezultatul
implementării este foarte încurajatoare, colectarea selectivă a deşeurilor
menajere aducând un plus la bugetul local, prin valorificarea rezultatelor.
Pe lângă înfiinţarea serviciului public în cadrul consiliului local,
generator de locuri de muncă, proiectul va cuprinde :
1.Crearea unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor direct la sursă şi de
valorificare a acestora.
2.Reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile depozitate provenind din
zona de sud a judeţului Ilfov.
3.Închiderea unei gropi neconforme de pe raza comunei Copăceni.
5.Mediatizarea în rândul populaţiei a beneficiilor aduse de colectarea
selectivă a deşeurilor menajere şi a reciclării acestora.
6.Instruirea unui număr de 20 angajaţi din cadrul serviciilor de salubritate
locale.
1.2.

Obiectivele generale ce se doresc a fi atinse sunt :
1. Dezvoltarea politicii regionale în vederea implementării unui sistem
integrat de gestionare a deşeurilor, nevoia extinderii sistemelor de colectare
a deşeurilor din mediul urban, implementarea sistemelor de colectare
selectivă a deşeurilor.
2.Cresterea calităţii vieţii şi a mediului în aria administrativ-teritorială a
Consiliului Local Copăceni.
3.Dezvoltarea unui sistem integrat de management al deşeurilor menajere în
localităţile rurale din zona de sud a judeţului Ilfov.
4.Colectarea selectivă a deşeurilor menajere şi valorificarea materialelor
reciclabile de pe aria administrativ-teritorială a Consiliului Local Copăceni.
Pentru atingerea acestor obiective şi ţinte, proiectul are în vedere
asigurarea capacităţilor necesare de colectare, transport, reciclare şi
eliminare a deşeurilor din zonă.
Planul de implementare pentru Directiva 94/62/CE privind ambalajele
şi deşeurile de ambalaje, amendată prin Directiva 2004/12/EC prevede ca
implementarea colectării selective sî fie abordată pe două perioade :
2007 – 2017 : extinderea colectării selective la nivel naţional;
2017 – 2022 : implementarea colectării selective în zone mai dificile.
Proiect finalizat la 15.01.2010.

