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Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Bihor

Proiect ﬁnalizat după 10 ani

Consiliul Județean Bihor
și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect
Group Bihor au organizat,
săptămâna trecută, o ultimă
întrevedere cu reprezentanții
administrațiilor publice locale bihorene cu privire la sistemul de management integrat
al deșeurilor în județ.

La eveniment au participat
Pásztor Sándor, președintele CJ
Bihor, Bujor Chirilă, directorul ADI Ecolect Group Bihor,
reprezentanți ai primăriilor din
Zona Metropolitană Oradea, respectiv ai instituțiilor de proﬁl
- Agenția pentru Protecția Mediului Bihor, Garda de Mediu,
Inspectoratul pentru Situații de
Urgență „Crișana”. Proiectul
„Sistem de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) în
județul Bihor”, demarat în anul
2010, a avut ca scop asigurarea
infrastructurii pentru eﬁcientizarea sistemului de gestionare
a deșeurilor în întreg județul.
Prin contractele semnate s-a
urmărit construirea stațiilor de
sortare/transfer, a stației de tratare mecano-biologică (TMB),
cea de-a treia componentă majoră vizând închiderea a opt depozite neconforme.
În cadrul proiectului au fost
obţinute următoarele rezultate:
implementarea colectării separate a deșeurilor reciclabile
atât în mediul urban, cât și în
mediul rural; realizarea unui
grad cât mai mare de valoriﬁcare a deșeurilor municipale și
asigurarea îndeplinirii țintelor
privind deșeurile de ambalaje;
reducerea cantității de deșeuri
biodegradabile la depozitare
prin compostare și alte metode de tratare astfel încât să se
asigure atingerea țintelor legislative; gestionarea corespunzătoare a ﬂuxurilor speciale de
deșeuri (deșeuri municipale periculoase, deșeuri voluminoase,
deșeuri de echipamente electrice și electronice, nămoluri
rezultate de la stațiile de epu-

rare orășenești); colectarea și
valoriﬁcarea potențialului util
din deșeurile din construcții și
demolări; închiderea depozitelor neconforme. Pentru o eﬁcienţă mai mare a SMID, judeţul
a fost împărţit în şapte zone de
colectare: Oradea, Zona Metropolitană, Aleşd, Salonta, Beiuş,
Marghita şi Săcueni.
Zona Oradea, cu o populație
totală de 283.284 locuitori şi
deșeuri generate de 134.413 t/
an, este deservită de o stație
de sortare cu o capacitate de
39.000 t/an, platformă de biodegradabil de 15.000 t/an
(deșeuri verzi din parcuri,
grădini, piețe), platformă de
deșeuri din construcții. Operatorul de salubritate în Oradea
este RER Ecologic Service.
Zona Metropolitană cuprinde
25 de comune, cu o populaţie
totală de de 81.423 locuitori.
Şi aici, operator de salubritate
a fost desemnat RER Ecologic
Service. Zona Aleșd cuprinde oraşul Aleşd şi 12 comune
(populație totală - 52.509 locuitori; deșeuri generate - 14.379
t/an) şi este deservită de stația
de transfer a cărei capacitate s-a
mărit la 12.700 t/an și stația de
sortare cu capacitate 4.500 t/an.
Operator de salubritate a fost
desemnat Salubri Aleşd. Zona
Salonta, care cuprinde Salonta și 10 comune (populație de

53.874 locuitori și deșeuri generate - 16.756 t/an), este deservită de stația de stația de transfer cu o capacitate de 9.900 t/an
și stația sortare cu o capacitate
de 4.500 t/an pentru separarea
reciclabilelor colectate pe cele
trei fracții (hârtie/carton – sticlă – plastic/metal). În această
zonă, licitaţia a fost câştigată de
operatorul de salubritate Ave
Bihor. Zona Beiuş, care cuprinde Beiuș, Ştei, Vaşcău, Nucet
și 24 de comune (populație totală - 90.002 locuitori; deșeuri
generate - 25.549 t/an), este
deservită de stația de transfer
cu o capacitate de 16.100 t/an
și stația sortare cu o capacitate de 7.000 tone/an pentru separarea reciclabilelor colectate
pe cele trei fracții (hârtie/carton – sticlă – plastic/metal) și
platforma de stocare temporară
de 3.500 t/an, în orașul Ștei. Şi
aici operator de salubritate este
Ave Bihor. Zona Marghita, care
curprinde Marghita şi 11 comune (populație totală - 55.693
locuitori și deșeuri generate de
17.291 t/an), este deservită de o
stație de transfer cu o capacitate de 10.600 t/an și o stație de
sortare cu o capacitate de 4.500
t/an. Operator de salubritate
este Ave Bihor. Zona Săcueni,
care cuprinde oraşele Săcueni
şi Valea lui Mihai şi nouă comune (populație totală - 51.563

locuitori și deșeuri generate
de 17.410 t/an), este deservită
de noua stație de transfer cu o
capacitate de 13.000 t/an. Operator de salubritate este Ave
Bihor.
Stația de tratare mecano-biologică (MBT) va deservi întreg județul și are o capacitate
de 60.000 t/an pentru tratarea
deșeurilor reziduale, inclusiv
deșeuri colectate din piețe.
Proiectul prevede închiderea a
opt depozite de deșeuri neconforme urbane (Oradea, Beiuș,
Marghita, Salonta, Aleșd, Săcueni, Ștei, Valea lui Mihai) în
suprafață totală de 24,9 ha, și
cantitate de deșeuri depozitate
de 3.126.232 mc. „Am început
procedura de predare a depozitelor neconforme închise către
autoritățile locale, procedură ce
se va ﬁnaliza în această lună”,
a aﬁrmat Tiberiu Lantos, manager de proiect.
Proiectul SMID este coﬁnanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională 20072013, prin Programul Operațional Mediu. Contractul de
ﬁnanțare are o valoare inițială
estimată de 199.895.470 lei
fără TVA (44.406.414 euro)
și o valoare actualizată în urma semnării contractelor de
achiziții de 149.948.699 lei
fără TVA (33.310.829,59 euro).
 R.C.

Covid-19

54 de cazuri în Bihor, 1.713 la nivel național
Numărul persoanelor din
Bihor infectate cu virusul care provoacă Covid-19
a crescut, de marți până
miercuri dimineață, cu 54,
ajungând la 3.097. La nivel
național, s-a înregistrat un
record în ceea ce privește
numărul de cazuri, 1.713 în
doar 24 de ore.
Conform datelor centralizate
la nivel județean de Instituția
Prefectului, miercuri, 16 sep-

tembrie, 319 persoane erau
internate și 2.214 persoane
vindecate (cu 67 de persoane
vindecate în ultimele 24 de
ore). În ceea ce privește decesele, Bihorul este pe lista Grupul de Comunicare Strategică
, dar nu este precizat numărul
acestora. La nivel național, din
2.136.544 de teste prelucrate
(25.991 făcute de marți până
miercuri dimineața), numărul
persoanelor infectate a ajuns la
107.011. Miercuri s-au identiﬁ-

cat 1.713 persoane infectate (o
creștere cu 602 persoane față
de ziua precedentă), acestea ﬁind cazuri care nu au mai avut
anterior un test pozitiv. Distinct
de cazurile nou conﬁrmate, în
urma retestării pacienților care
erau deja pozitivi, 714 persoane au fost reconﬁrmate pozitiv
(21 în județul Bihor). În spitale, numărul total de persoane
internate cu Covid-19 este de
6.854, dintre care 471 la ATI.
În afară de ele, alte 11.164

persoane sunt conﬁrmate cu
infecție cu noul coronavirus
și sunt în izolare la domiciliu, iar 5.782 se aﬂă în izolare
instituționalizată. De asemenea, 37.206 persoane se aﬂă în
carantină la domiciliu, iar în
carantină instituționalizată se
aﬂă 8 persoane. Până miercuri,
4.285 persoane diagnosticate
cu infecție cu Covid-19 au murit, 49 de decese ﬁind înregistrate în ultimele 24 de ore.
 Vasilică ICHIM

Noua biserică
de la Mănăstirea Izbuc,

Târnosită de
Patriarhul României

urmare din pagina 1
De asemenea, datorită situației generate
de pandemia actuală,
credincioșii care vor
lua parte la programul
menționat sunt rugați
să respecte, cu deosebită grijă, normele
de distanțare ﬁzică și
să poarte masca de
protecție pe întreaga
durată a poposirii lor
în incinta Mănăstirii
noastre, atât în spațiile
închise, cât și în exteriorul acestora. Sﬁntele slujbe vor putea ﬁ urmărite
și prin intermediul unui ecran de mari dimensiuni
amplasat în vecinătatea noii biserici. La intrarea
în sﬁntele lăcașuri și în perimetrul acestora vor ﬁ
amplasate puncte de dezinfecție, unde vor ﬁ puse
la dispoziție măști de protecție și apă potabilă îmbuteliată. Este bine de știut că, urmând tradiției
ortodoxe, credincioșii vor avea posibilitatea să se
închine în Sfântul Altar, la sfârșitul slujbei de târnosire. Cu toate acestea, accesul credincioșilor în
Sfântul Altar pentru închinare va ﬁ permis doar
cu mască de protecție și cu respectarea normelor de distanțare ﬁzică și a indicațiilor oferite de
personalul clerical, care va direcționa și îndruma
credincioșii în privința modului de închinare. În
mod cu totul excepțional, spre a se evita aglomerarea de persoane, închinarea în Sfântul Altar va
continua, timp de o săptămână, până în ziua de
duminică, 27 septembrie a.c., inclusiv, în afara
programului liturgic.
Vă așteptăm cu drag!
 Obștea Sﬁntei Mănăstiri Izbuc

Parohia Ortodoxă Română
Oradea-Vii

Zece ani de ﬁlantropie

Vineri, 18 septembrie, se împlinesc zece ani
de la aprobarea, binecuvântarea și inaugurarea proiectului „Agapa Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe” la Parohia Oradea-Vii, de către
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
De atunci și până în prezent, bătrânii, bolnavii, săracii și copiii fără de părinți și singuratici
din Parohia Oradea-Vii și nu numai au primit
mâncare caldă și rece la domiciliu în toate zilele
de peste săptămână. Mii de persoane au beneﬁciat de ajutorul Sucursalei „Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe” care este parte integrantă a Asociației
Filantropia a Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei. Pe lângă hrana necesară, s-au mai oferit și
se oferă ajutoare economice pentru operațiile chirurgicale în țară și străinătate, cărucioare și bastoane pentru bolnavii cu diferite dizabilități, îmbrăcăminte pentru bolnavii care zac de mulți ani
la pat, ghiozdane, rechizite și burse pentru elevii
și studenții buni la învățătură, dar cu situație
economică slabă. În cursul anilor s-au desfășurat
diferite întâlniri cu tinerii și vârstinicii cu ocazia
unor expoziții de icoane pictate pe sticlă și lemn,
precum și prezentarea țesăturilor și covoarelor
lucrate cu multă măestrie de artiști populari. La
toate acestea a participat Preasﬁnțitul Părinte
Sofronie, Episcopul Oradiei, aducând cuvânt de
binecuvântare, felicitare și mulțumire tuturor
celor prezenți. Cu ﬁască și veșnică recunoștință
aduc sincere mulțumiri Preafericitului Părinte
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
pentru prezența, binecuvântarea și inaugurarea proiectului „Agapa Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe” și pentru Ordinul „Sfântul Apostol
Andrei”, Ocrotitorul României, Clasa I, înmânat personal în fața Sfântului Altar al „Bisericii
Albastre” la data de 18 septembrie 2010.
 Preot Gheorghe NEMEŞ

