Comunicat de presă
Tîrgu-Mureş, 24.02.2015

Începe campania de informare a proiectului
„Reabilitarea sitului poluat istoric –
Iaz batal 30 ha – TîrguMureş”
Municipiul Tîrgu-Mureş anunță începerea campaniei de informare a publicului privind
proiectul „Reabilitarea sitului poluat istoric – Iaz batal 30 ha –TîrguMureş”, cofinanțat
din Fondul European de Dezvoltare Regională prin intermediul Programului
Operațional Sectorial Mediu. Campania de informare se va derula concomitent cu
implementarea lucrărilor de ecologizare realizate de Asocierea Geiger Transilvania
SRL – Geiger UmweltsanierungGmBH – Aecom CZ s.r.o. – AecomIngenieria SRL – Astor
Com SRL.
Campania de informare a populației va urmări promovarea eforturilor, politicilor și
acțiunilor autorităților și ale Uniunii Europene pentru rezolvarea problemelor de
mediu, dar și crearea unui cadru de lucru cu mass-media și alți actori interesați care
să permită informarea și conștientizarea publicului despre progresul proiectului.
Astfel, vor fi realizate filmulețe documentare, emisiuni radio, seminarii de informare
și vor fi diseminate materiale informative (afișe, fluturași). Jurnaliștii urmează a fi
invitați la o conferință de presă direct pe șantier, pentru o bună înțelegere a
aspectelor tehnice ale lucrărilor de ecologizare.
Iazul batal ocupă o suprafață de 30 ha și este situat în apropierea limitelor
municipiului, mai exact la 4 km de centrul orașului, cea mai apropiată zonă
rezidențială aflându-se la doar 200 de metri de situl contaminat. Aproximativ 5% din
populația orașului este afectată într-un mod sau altul de această apropiere, inclusiv la
nivelul reducerii calității vieții din cauza dezavantajelor vizuale, precum și din cauza
limitărilor de mișcare și ale activităților de recreere.
Lucrările de reabilitare a sitului poluat istoric constau în acoperirea şi drenarea
întregii suprafeţe. Apeleexistente vor fi drenate şi întregul sit va fi acoperit cu
straturi de membrane peste care se va aşterne un strat de sol curat, urmând ca, în
final, peste acest strat din urmă să fie aşezat un strat de sol vegetal. Din cauza
suprafeței mari a sitului, lucrările sunt dificile și necesită anumite faze de probă, care
sunt în curs de desfășurare pe șantier.
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Proiectul “Reabilitarea sitului poluat istoric – Iaz Batal 30 ha – TîrguMureş” este
implementat de Municipiul Tîrgu-Mureș și cofinanţat din Fondul European de
Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial “Mediu” 2007-2013, Axa
prioritară 2 “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor
şireabilitarea siturilor contaminate istoric”. Obiectivul general al proiectului îl
reprezintă reabilitarea sitului contaminat de 30 ha din cadrul platformei de producere
a îngrășămintelor chimice (Azomureș) pentru conformarea cu standardele de
remediere acceptate, prin aplicarea celor mai bune practici internaționale şi tehnici
de investigare, precum și tehnologii de remediere disponibile. Valoarea eligibilă a
proiectului (fără TVA) este de 109.561.769 lei, din care 107.370.534 lei reprezintă
valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională şi
bugetul de stat și 2.191.235 lei reprezintă contribuția Beneficiarului.
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