Comunicat de presă
Tîrgu-Mureş, 30.04.2015

Conferinţa de presă cu tema
„PREZENTAREA LUCRĂRILOR DE ECOLOGIZARE A IAZULUI BATAL PE
TRONSONUL EXPERIMENTAL”
În cadrul campaniei de informare a publicului privind proiectul „Reabilitarea sitului
poluat istoric – Iaz batal 30 ha – Tîrgu-Mureş”, cofinanțat din Fondul European de
Dezvoltare Regională prin intermediul Programului Operațional Sectorial Mediu,
Municipiul Tîrgu-Mureş în calitate de beneficiar susţine conferinţa de presă cu tema
„Prezentarea lucrărilor de ecologizare a Iazului batal pe Tronsonul experimental”.
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.
Contractul de proiectare şi lucrări de ecologizare în cadrul sitului Iaz batal a fost
semnat de către beneficiar cu Asocierea
Geiger Transilvania SRL – Geiger
Umweltsanierung GmBH – Aecom CZ s.r.o. – Aecom Ingenieria SRL – Astor Com SRL în
data de 21.05.2014.
Activitatea de proiectare a fost finalizată de către antreprenor, iar în data de
05.11.2014 a fost emisă autorizaţia de construire de către Comuna Sâncraiu de Mureş,
în baza căreia au fost demarate lucrările. În vederea validării soluţiei tehnice propuse
la nivel de proiectare a fost realizat tronsonul experimental.
În urma lucrărilor realizate pe tronsonul experimental s-a ajuns la concluzia că soluţia
tehnică poate fi implementată şi se pot continua lucrările şi pe celelalte secţiuni ale
Iazului batal.
În cadrul campaniei de conştientizare a publicului, se vor organiza o serie de
evenimente prin care publicul va fi ţinut la curent cu progresul proiectului.
Persoană de contact:
Dr. Csegzi Sandor, manager proiect
Tel./Fax: 0265-267.772
E-mail: csegzis@tirgumures.ro
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