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Sistemul de gestionare a deșeurilor în județul Mureș –  model 

pentru întreaga țară 

 

O delegație formată din specialiști din cadrul Consiliului Județean 

Maramureș a efectuat o vizită de documentare în județul Mureș, privind 

proiectul de recuperare, sortare și reciclare a materialelor refolosibile şi 

reducerea cantităţii de deşeuri care se elimină prin depozitare.  

 

Având în vedere stadiul incipient de implementare a unui proiect similar la nivelul 

județului pe care îl reprezintă, delegația de la Consiliul Județean Maramureș este 

interesată de experiența județului Mureș în implementarea sistemului de 

gestionare a deşeurilor și în special de problemele întâmpinate în derularea 

proiectului.  

În cadrul discuțiilor, la care au participat Președintele și vicepreședinții Consiliului 

Județean Mureș, alături de consilieri județeni,  s-a pus accent pe calitatea 

specialiștilor din echipa de implementare, precum și pe specificul fiecărui județ în 

realizarea unui asemenea proiect.  
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Echipa care formează Unitatea de Implementare a Proiectului a prezentat 

principalele șase componente ale proiectului SMIDS, respectiv stația de 

transfer/sortare și compostare de la Cristești, depozitul zonal de la Sânpaul, 

închiderea celor cinci depozite municipale neconforme, achiziția recipienților  de 

colectare și a unor mijloace de transport, delegarea operării serviciilor specifice, 

precum și campania de conștientizare publică. 

În succesiunea întâlnirii de la Palatul Administrației, delegația de la Consiliul 

Județean Maramureș a efectuat o vizită de documentare, pe teren, la obiectivele 

de la Cristești-Vălureni, respectiv Sânpaul. 

La finalul vizitei, Președintele Consiliului Județean Mureș, Ciprian Dobre, a 

remarcat importanța, pentru întreaga regiune, a Proiectului Sistem de 

Management al Deșeurilor Solide. “Instalația de tratare mecano-biologică a 

deșeurilor este prima de acest tip care se implementează în România, iar 

proiectul, în ansamblul său, va fi un model pentru  întreaga țară. Vizita delegației 

din județul Maramureș face parte dintr-un șir de întâlniri pe care ni le-au solicitat 

colegi din toate zonele țării. Interesul manifestat pentru această investiție 

realizată din fonduri europene mă bucură, la fel cum remarc și aprecierile la 

adresa muncii depuse de echipa Consiliului Județean Mureș.”, a declarat Ciprian 

Dobre. 
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