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    Campania SIBIUL RECICLEAZĂ continuă cu noi întâlniri cu cetățenii  
  
 În prezent se află în implementare Proiectul SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN 
JUDEŢUL SIBIU, al cărui beneficiar este Consiliul Județean Sibiu. Prin proiect se va realiza un sistem de gestionare a 
deșeurilor muncipale, care asigură conformarea cu cerințele legislative. 
 Principalele obiective ale Proiectului sunt implementarea colectării separate a deșeurilor la nivelul întregului 
județ începând cu anul 2014 și construirea unei stații de sortare și a unei stații de compostare în localitatea Șura Mică, 
precum și a unei stații de compostare în Târnava. De asemenea, prin Proiect se realizează închiderea depozitelor 
neconforme Agnita, Avrig, Cisnădie, Remetea-Sibiu și Tălmaciu. Una din condițiile obligatorii pentru implementarea cu 
succes a proiectului este informarea și conștientizarea publicului 
 În acest scop, se derulează campania denumită SIBIUL RECICLEAZĂ, care are rolul de a informa și 
conștientiza populația județului Sibiu despre necesitatea prevenirii generării deșeurilor, despre modul în care trebuie să se 
realizeze colectarea separată a deșeurilor reciclabile, precum și despre măsurile, costurile și beneficiile Proiectului. 
 Începând din anul 2012 în cadrul campaniei SIBIUL RECICLEAZĂ s-au desfășurat 63 de întâlniri cu cetățenii. 
În această lună se vor desfășura 4 noi întâlniri: 

• Orașul Cisnădie - luni 28 octombrie 2013, la Liceul Tehnologic Textil, ora 13:00; 
• Municipiul Sibiu - marți 29 octombrie 2013, la Colegiul Național Gheorghe Lazăr, ora 13:00; 
• Orașul Avrig - miercuri 30 octombrie 2013, la Liceul Gheorghe Lazăr, ora 10:00; 
• Municipiul Mediaș - joi 31 octombrie 2013, la Primăria Mediaș, ora 11:00. 

 Cetățenilor prezenţi la întâlniri le va fi prezentat modul în care vor fi gestionate deșeurile generate în orașul lor 
după implementarea Proiectului. Vor fi proiectate filmele publicitare ale proiectului și vor avea loc discuții libere privind 
modul de gestionare a deșeurilor.  
 La sfârşitul întâlnirilor vor fi distribuite materiale promoţionale şi materiale tipărite care explică modul de 
colectare separată a deşeurilor.  
  

Mai multe informații privind Proiectul pot fi găsite pe site-ul www.sibiulrecicleaza.ro. 
 
  Proiectul SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL SIBIU este cofinanţat 
de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.         
  
  
    
 
Persoane de contact: 
Ioan Cindrea - Preşedinte Consiliul Județean Sibiu  
Ioan Banciu - Preşedinte ADI ECOSIBIU 
Ioan Enea - Unitatea de Implementare a Proiectului, Tel.: 0269217733/int. 123, e-mail: ioan.enea@cjsibiu.ro  
Monica Dăncăneț – Responsabil relaţii publice în cadrul proiectului, Tel.: 0269217733/int. 123, e-mail: 
monica.dancanet@cjsibiu.ro 
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