PROIECTUL: „ECO - MANAGEMENT TG. NEAMŢ – Proiect pentru realizarea unui
sistem eficient şi durabil de gestionare a deşeurilor”

FINANŢATOR: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului – ADR Nord Est finanţare
în cadrul Programului Phare 2005 “Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor
sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”
Bugetul proiectului : 1.256.482,67 Euro din care: 1.000.000 Euro finanţare PHARE şi
256.482,67 Euro – finanţare locală
Parteneri: Comunele Drăgăneşti, Brusturi, Grumăzeşti, Bălţăteşti, Ghindăoani
Durata de implementare a proiectului : 34 luni (1 februarie 2008 – 30 noiembrie 2010)
Scopul şi localizarea proiectului:
Obiectivul general al proiectului este protejarea şi reabilitarea mediului din zona
proiectului, având ca efect creşterea calităţii vieţii şi ameliorarea stării generale de sănătate a
populaţiei din localitate şi zonă. Proiectul se înscrie în strategia de dezvoltarea durabila a
oraşului sprijinind creşterea economică la nivel local şi contribuind la reducerea disparităţilor
economice şi sociale dintre regiunea Nord Est şi celelalte regiuni.
Rezultatele proiectului:
Rezultatele proiectului s-au concretizat în:
- achiziţionarea şi recepţia unui încărcător frontal;

- achiziţionarea şi recepţia unei maşini autocompactoare de 18 mc, unei maşini
autocompactoare de 14 mc, a unei maşini autocompactoare de 7 mc şi a unei maşini cu cârlig;

- achiziţionarea şi recepţia de recipienţi pentru colectarea deşeurilor: 408 containere
metalice de 1100 l, 1522 pubele de 240 l, 9780 pubele de 120 l;

- construirea a 102 platforme de colectare 40 platforme în oraşul Tg. Neamţ, 8 platforme în
comuna Drăgăneşti, 8 platforme în comuna Ghindăoani, 14 platforme în comuna Brusturi, 15
platforme în comuna Bălţăteşti, 17 platforme în comuna Grumăzeşti

- construirea staţiei de sortare, transfer şi compost, recepţia la terminarea lucrărilor având
loc în data de 20.01.2010;

- instruirea unui nr. de 13 persoane care vor opera investiţia, în domeniul Lucrător pentru
salubrizare
- înfiinţarea societăţii SC ECO TG SRL Tîrgu Neamţ, societate cu capital integral al
oraşului Tg. Neamţ şi al comunelor partenere în proiect (Brusturi, Drăgăneşti, Ghindăoani,
Bălţăteşti, Grumăzeşti), societate care se va ocupa de colectarea, selectarea şi transportul
deşeurilor şi care va administra investiţia din cadrul proiectului
- campanie de publicitate şi promovare a proiectului: o conferinţă de presă de începere a
proiectului şi una de finalizare a lui, 6 dezbateri publice privind importanţa colectării
selective a deşeurilor (câte una în fiecare localitate parteneră), spot radio, anunţuri în massmedia, realizare de pliante, broşuri, afişe, banere, CD-uri cu film de conştientizare a
populaţiei, panouri de afişare temporară şi permanentă

