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Prezentarea stadiului de implementare al proiectului
„Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sibiu”
la data de 13.12.2011
În baza Deciziei Comisiei Europene din 04.05.2010 şi a Ordinului Ministrului Mediului şi
Pădurilor din 13.05.2010, în data de 15.05.2010 a fost semnat Contractul de finanţare care
reglementează termenii şi condiţiile de acordare a finanţării nerambursabile pentru
implementarea proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor (SMID) în judeţul
Sibiu”.
Scopul proiectului este implementarea unui sistem de management integrat al deşeurilor la
nivelul întregului judeţ, a cărui funcţionare să ducă la respectarea obligaţiilor asumate în
Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană (UE) şi obiectivelor stabilite prin
Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu.
Valoarea totală a proiectului SMID Sibiu este de 26.937.453 Euro, din care:
 Cheltuieli eligibile - 22.571.548 Euro (16.053.714 Euro finanţare nerambursabilă de la
UE prin Fondul European de Dezvoltare Regională, 3.612.086 Euro contribuţie de la
Bugetul de Stat, 401.343 Euro contribuţia Beneficiarului de la Bugetul Local,
2.504.405 Euro contribuţia Consiliului Judeţean la cheltuielile eligibile, altele decât
cele finanţate prin POS Mediu);
 Cheltuieli neeligibile – 4.365.905 Euro.
Conform Aplicaţiei de finanţare, Proiectul cuprinde patru componente, şi anume:
 Componenta 1 – echipamente de precolectare a deşeurilor: 2.990 de containere de 1,1
mc şi 62.000 de pubele de 240 l pentru colectarea separată a deşeurilor reciclabile,
1.165 de containere de 1,1 mc şi 31.500 de pubele de 120 l pentru colectarea separată
a deşeurilor biodegradabile menajere, şi 25.000 de unităţi de compostare individuală.
 Componenta 2 – tratarea deșeurilor prin facilităţi de sortare şi compostare: 1 staţie de
sortare la Şura Mică cu o capacitate de 20.000 t/an pentru sortarea deşeurilor
reciclabile colectate separat; 2 staţii de compostare la Şura Mică şi Târnava, cu o
capacitate de 15.000 t/an, respectiv de 7.000 t/an pentru tratarea deşeurilor municipale
biodegradabile colectate separat;
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 Componenta 3 – închiderea a cinci depozite neconforme (Agnita, Avrig, Cisnădie,
Remetea, Tălmaciu);
 Componenta 4 – Asistenţă tehnică şi supervizarea lucrărilor de construcţii în sprijinul
Consiliului Judeţean Sibiu.
Proiectul se va realiza prin patru contracte:
 Asistenţă tehnică şi supervizarea lucrărilor de construcţii în sprijinul Consiliului
Judeţean Sibiu;
 Lucrări (de proiectare şi execuţie) pentru instalaţii de tratare şi închiderea depozitelor
de deşeuri în judeţul Sibiu;
 Furnizare de echipamente de colectare a deşeurilor în judeţul Sibiu;
 Servicii de audit.
În urma procedurii de achiziţie publică, contractul de servicii „Asistenţă tehnică şi
supervizarea lucrărilor de construcţii în sprijinul Consiliului Judeţean Sibiu“ a fost
atribuit asocierii SC BLOM România SRL / SC EPMC Consulting SRL. Valoarea
contractului de servicii încheiat între CJ Sibiu şi SC BLOM România SRL este de
8.412.032,70 RON (valoarea maximă estimată a licitaţiei a fost de 10.685.713,79 RON).
Consiliul Judeţean Sibiu a emis în data de 15.04.2011 Ordinul de începere a prestării
serviciilor. Durata contractului AT este de 33 de luni, până în 15.01.2014.
La aproape 8 luni de la începerea Contractului de Asistenţă Tehnică au fost obţinute
următoarele rezultate:











S-a realizat integrarea depozitului Cristian în Sistemul de Management Integrat al
Deşeurilor prin semnarea unui Act adiţional la contractul de asociere în participaţiune
încheiat în anul 2000 între Comuna Cristian şi S.C. TRACON S.R.L;
Au fost identificate problemele critice pentru implementarea proiectului şi s-au propus
măsuri de rezolvare a lor;
Au fost finalizate Rapoarte inclusiv Manualul de Proceduri de Supervizare și Manualul de
proceduri UIP, conform planificării proiectului;
A fost elaborată Strategia şi Planul de acţiune pe termen scurt privind gestionarea
deşeurilor, care prezintă măsurile care trebuie întreprinse de fiecare unitate administrativ
teritorială până la delegarea gestionării activităţii de colectare şi transport pe zone (estimat
iulie 2013);
Au fost propuse măsuri instituționale privind integrarea proiectelor existente în Sistemul
de Management Integrat al Deșeurilor;
Au fost verificate documentațiile de atribuire și se acordă sprijin în procedurile de
achiziție pentru selectarea Constructorului și Auditorului;
Au fost elaborate documentele de planificare care stau la baza campaniei de informare și
conștientizare (Strategia și Planul de promovare);
Au fost realizate: primul set de materiale publicitare tipărite, materialele promoționale,
spoturile audio-video.
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Procedura de achiziţie publică pentru Contractul de lucrări este în curs de derulare. În data
de 16 noiembrie a.c. au fost depuse ofertele, care în prezent sunt în curs de evaluare. Suma
maximă estimată este de 57.617.930,98 RON. Se preconizează încheierea contractului în luna
ianuarie 2012. Activitatea va începe cu faza de proiectare, care va fi urmată de faza de
execuţie. Durata totală a Contractului de lucrări este de 26 luni.
Procedura de achiziţie publică pentru Furnizarea echipamentelor de colectare este în curs
de pregătire. Se estimează că procedura de achiziţie va fi demarată în prima parte a anului
2012. Suma maximă estimată pentru Contractul de furnizare de echipamente este de
17.155.133,71 RON.
Procedura de achiziţie publică pentru Serviciile de audit este în curs de derulare. În data de
25 noiembrie 2011 au fost depuse ofertele, care în prezent se află în proces de evaluare. Suma
maximă estimată pentru Contractul de servicii de audit este de 129.140,59 RON. Se
preconizează încheierea Contractului de audit în luna iunie 2012.

Persoane de contact:
Constantin Șovăială - Vicepreşedinte CJ Sibiu
Roxana Fogaroși - Șef UIP, Tel.: 0269217733, E-mail: roxana.fogarosi@cjsibiu.ro,
www.sibiulrecicleaza.ro
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