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Consiliul Judeţean Sibiu, Unitatea de Implementare a Proiectului 

17.06.2015 

 

ÎNCEPE PROCEDURA DE ATRIBUIRE  

A CONTRACTELOR DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE 

PENTRU ACTIVITĂȚILE DE GESTIONARE A DEȘEURILOR  

DIN CADRUL PROIECTULUI  

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL SIBIU 
 

Proiectul „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL 

SIBIU” implementat de către Consiliul Judeţean Sibiu cu sprijinul Ministerul Fondurilor 

Europene-Autoritatea de Management în cadrul POS Mediu 2007-2013 a ajuns în faza de atribuire 

a celor trei contracte de delegare prin concesiune a activităților de gestionare a deșeurilor. Caietele 

de sarcini elaborate de ADI ECO Sibiu pentru procedurile de atribuire a tuturor contractelor sunt 

încărcate și pot fi consultate în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP). 

„Scopul acestui proiect este implementarea la nivelul judeţului Sibiu a unui sistem integrat 

de gestionare a deşeurilor a cărui funcţionare să ducă la respectarea angajamentelor şi ţintelor 

asumate de Consiliul Judeţean Sibiu prin Contractul de finanţare şi, implicit, de România prin 

tratatul de aderare. Având în vedere faptul că activităţile pe care urmează să le presteze operatorii 

de salubrizare care vor fi desemnaţi în urma procedurilor de achiziţie publică vor avea un impact 

major asupra calităţii vieţii cetăţenilor judeţului Sibiu şi, implicit, asupra calităţii mediului 

înconjurator, avem toată convingerea că aceşti operatori vor da dovadă de maximă implicare şi 

seriozitate pentru ca împreună să putem crea premizele unei vieţi mai bune şi mai curate, la 

standardele europene de calitate”, apreciază Ioan Cindrea, președintele Consiliului Județean Sibiu  

„S-a muncit enorm, iar această etapă finală este deosebit de importantă pentru că va 

desemna operatorii care se vor ocupa de această activitate între 8 și 10 ani. În vederea îndeplinirii 

scopului proiectului a fost înfiinţată, în anul 2009, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECO 

Sibiu, formată din Judeţul Sibiu şi toate unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului 

Sibiu, asociație în sarcina căreia cade organizarea procedurilor de achiziţie publică şi ulterior, 

încheierea contractelor de delegare şi monitorizarea activităţii operatorilor”, a declarat Constantin 

Șovăială, vicepreședinte al Consiliului Județean Sibiu și președinte ADI ECO Sibiu.  

„Echipa care a lucrat la realizarea caietului de sarcini a încercat să prevadă condiţii cât mai 

clare, impuse de legislaţia în domeniul salubrizării şi de necesităţile concrete ale proiectului, astfel 

încât să se permită aceesul unui număr cât mai mare de ofertanţi din care să putem să-l alegem pe 

cel mai bun, cunoscut fiind principiul potrivit căruia concurenţa naşte calitate” a declarat Claudia 

Iordănescu, directorul executiv ADI ECO. 

Primul contract care se va atribui acoperă următoarele activități din cadrul serviciului de 

salubrizare: 1) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor 

similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate 

separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi 

acumulatori – sunt incluse aici fracţiile reciclabile (hârtie/carton, plastic, metal, sticlă şi 

biodegradabile), deşeurile periculoase de la populaţie, deşeurile voluminoase, deşeurile 

abandonate pe domeniul public (cu excepţia municipiului Sibiu) şi deşeurile reziduale; 2) 

colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi 

reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; 3) colectarea cadavrelor animalelor de pe 

domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare. 
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Activităţile vor fi desfăşurate pentru zona de colectare 1 din județul Sibiu (municipiul 

Sibiu, oraşele Ocna Sibiului şi Cisnădie, precum şi comunele Boița, Cristian, Gura Râului, 

Loamneș, Marpod, Nocrich, Orlat, Păuca, Poplaca, Rașinari, Râu Sadului, Roșia, Sadu, Slimnic, 

Șelimbăr, Șura Mare, Șura Mică, Tălmaciu şi Vurpăr) 

Termenul de depunere a ofertelor pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activităţii de 

colectare şi transport a deşeurilor municipale în zona 1 Sibiu pentru o perioadă de 8 ani, cu o 

valoare estimată a contractului de 192.283.805 lei (fără TVA), este 19 august 2015, ora 10:00. 

Al doilea contract care se va atribui acoperă următoarele activităţi din cadrul serviciului de 

salubrizare: 1) sortarea deşeurilor reciclabile municipale colectate separat din zona de colectare 1 

+2 Sibiu, cu excepţia celor colectate din oraşul Cisnădie, în staţia de sortare Şura Mică; 2) sortarea 

deşeurilor reciclabile municipale colectate separat din oraşul Cisnădie în staţia de sortare Cisnădie; 

3) compostarea deşeurilor biodegradabile municipale colectate separat de pe teritoriul 

municipiului Sibiu, precum şi a deşeurilor biodegradabile municipale, în special deşeuri verzi, 

colectate separat de pe teritoriul unităţilor administrativ teritoriale din zona de colectare 1 Sibiu în 

staţia de compostare Şura Mică; 

În staţia de sortare Şura Mică vor fi tratate deşeurile reciclable colectate separat din zona 

de colectare 1 Sibiu (municipiul Sibiu, oraşele: Cisnădie,  Ocna Sibiului şi Tălmaciu, precum şi 

comunele Boița, Cristian, Gura Râului, Loamneș, Marpod, Nocrich, Orlat, Păuca, Poplaca, 

Rașinari, Râu Sadului, Roșia, Sadu, Slimnic, Șelimbăr, Șura Mare, Șura Mică, şi Vurpăr) şi zona 2 

Avrig (oraşul Avrig şi comunele Cârţa, Cârțișoara, Porumbacu de Jos, Racovița şi Turnu Roșu).  

În staţia de compostare Şura Mică vor fi compostate deşeurile biodegradabile municipale 

colectate separat din municipiul Sibiu şi deşeuri verzi, colectate separat din celelalte unităţi 

administrativ – teritoriale din Zona 1 Sibiu. 

În staţia de sortare Cisnădie vor fi tratate deşeurile reciclabile colectate de pe raza oraşului 

Cisnădie. 

Termenul de depunere a ofertelor pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activităţii de 

operare a Staţiei de sortare Şura Mică, Staţiei de compostare Şura Mică şi a Staţiei de sortare 

Cisnădie pentru o perioadă de 10 ani, cu o valoare estimată a contractului de 99.149.129 lei (fără 

TVA), este de 20 august 2015, ora 10:00. 

Cel de-al treilea contract care se va atribui acoperă activitatea de compostare a deșeurilor 

biodegradabile municipale colectate separat de pe teritoriul municipiului Mediaș, precum și a 

deșeurilor biodegradabile municipale, în special deșeuri verzi, colectate separat de pe teritoriul 

unităților administrativ teritoriale din zona de colectare  4 Mediaș (municipiul Mediaș, orașele 

Copsa Mică şi Dumbrăveni, precum şi comunele: Alma, Ațel, Axente Sever, Bazna, Biertan, 

Blăjel, Brateiu, Dîrlos, Hoghilag, Laslea, Micăsasa, Mihăileni, Moșna, Șeica Mare, Șeica Mică, 

Târnava și Valea Viilor). 

Termenul de depunere a ofertelor pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activităţii de 

operare a Staţiei de compostare Târnava pentru o perioadă de 10 ani, cu o valoare estimată a 

contractului de 19.562.849 lei (fără TVA), este de 18 august 2015, ora 10:00.  

Proiectul „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL 

SIBIU” este cel mai mare proiect public cu bani europeni derulat până acum în județul Sibiu. 

Valoarea sa totală este de 80.298.789,07 lei fără TVA. Valoarea eligibilă conform Programului 

Operațional Sectorial Mediu este de 70.982.057,94 lei, din care contribuția Uniunii Europene prin 

Fondul European de Dezvoltare Regională este de 56.785.646,35 lei, adică 80% din valoarea 

eligibilă. 

Mai multe informaţii privind proiectul pot fi găsite pe site-urile 

www.sibiulrecicleaza.ro, www.adiecosibiu.ro 

 

Persoană de contact: Claudia Iordănescu – Director Executiv Adi Eco Sibiu, tel: 0269/250429, 

e-mail: claudia.iordanescu@adiecosibiu.ro  

Bianca Vintilă – Responsabil relaţii publice în cadrul proiectului, Tel.: 0269217733/int. 123, e-

mail: bianca.vintila@cjsibiu.ro 
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