
 
 
 
 
 
 
                                               Tîrgu-Mureş, 3 mai, 2012 
 
 
 

“Reabilitarea sitului poluat istoric – Iaz Batal 30 ha – Tîrgu-Mureş”,  
 

Municipiul Tîrgu-Mureş, în calitate de Beneficiar, lansează proiectul “Reabilitarea sitului poluat istoric 
– Iaz Batal 30 ha – Tîrgu-Mureş” – Cod SMIS –CSNR 37839.  
Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional 
Sectorial “Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 2- “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al 
deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”. 
 

Valoarea eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 109.561.769 lei, din care:  
 107.370.534 lei – valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare 

Regională şi bugetul de stat; 
 2.191.235 lei – contribuţia Beneficiarului. 

Obiectivul general al proiectului: Reabilitarea sitului contaminat de 30 ha, din cadrul platformei de 
producere a îngrăşămintelor chimice (Azomureş) pentru conformarea cu standardele de remediere 
acceptate, prin aplicarea celor mai bune practici internaţionale şi a tehnicilor de investigare precum şi a 
tehnologiilor de remediere disponibile. 
 
Prin implementarea lucrărilor de remediere din cadrul proiectului se vor obţine următoarele rezultate: 

- Reducerea într-o anumită măsură a fluxurilor de substanţe anorganice care ajung în pânza 
freatică; 

- Protejarea apelor de suprafaţă (emisari: râul Mureş şi canalul de colectare al efluenţilor); 
- Curăţarea terenului de 30 ha de substanţe de contaminare şi aducerea lui la un standard 

corespunzător pentru a soluţiona orice impact asupra mediului local de activitatea anterioară din 
cadrul sitului.    

Durata proiectul: se desfăşoară pe o perioadă de 36 luni.  
Principalele activităţi ale proiectului sunt: demararea procedurilor de achiziţie publică, proiectarea şi 
execuţia lucrărilor de remediere, validarea şi monitorizarea lucrărilor de remediere, activităţile de 
comunicare, informare şi publicitate asupra proiectului prin amplasarea panourilor temporare, portalul 
web al Municipiului Tîrgu-Mureş, respectiv comunicatele de presă emise cu scopul de a promova şi 
disemina obiectivele şi rezultatele proiectului. 
 

Persoana de contact: Dr. Csegzi Sandor, manager proiect, tel/fax: 0265-267.772, e-mail: 
csegzis@tirgumures.ro 
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