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PROIECT 
JUDEŢUL SIBIU 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU 

HOTĂRÂREA NR .... .. . 
pentru implementarea proiectului "Insule 

V!T Secret r General 
Dori Jfle Nistor 

ecologice digitalizate in Municipiul Sibiu" în cadrul Planului Naţion1 de 
Redresare şi Rezilienţă 

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de ... .... 2022, 
Analizând: 

referatul de aprobare nr. 71128/21 .09.2022 privind oportunitatea promovării Proiectului 
de hotărâre pentru implementarea proiectului "Insule ecologice digitalizate în Municipiul 
Sibiu", în cadru l Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă , întocmit de in iţiator primar 
Astrid Cora Fodor, 
raportul de specialitate nr. 71235/21.09.2022 prin care Serviciul public de management 
salubrizare şi protecţia mediului propune aprobarea şi implementarea proiectului 
" Insule ecologice digitalizate în Municipiul Sibiu" în cadru l Planului Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă , 

Având în vedere: 
Planul Naţional de Redresare şi Rezi lienţă (PNRR) prin care s-au stabilit priorităţile 
investiţionale şi reformele necesare pentru redresare şi creştere sustenabi lă , corelate 
tranzi ţiei verzi şi digitale avute în vedere de Comisia Europeană - Componenta C3 -
Managementul deşeurilor, Investiţia 11 . - dezvoltarea, modernizarea şi completarea 
s istemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la 
nivel de oraşe/comune; 
Municipiul Sibiu îşi doreşte soluţii moderne de colectare a deşeurilor prin dezvoltarea 
unor proiecte specifice, intenţionând să depună cerere de finanţare nerambursabilă în 
cadrul programului menţionat, pentru ach iziţionarea a 11 O insule ecologice digitalizate 
în Municipiul Sibiu"; 
prevederile legislative în domeniu , conform cărora administraţiile publice locale sunt 
obligate să implementeze un complex de măsuri administrative şi de reglementare, în 
vederea creşterii gradului de colectare selectivă a deşeurilo r; 

În conformitate cu prevederile art. 44 alin . 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 129 al in. 2 lit. b), c) şi d) , alin. 4 lit. a) şi alin. 7 lit. n), art. 
136 alin.1 şi 8, art.196 alin.1 lit. a) şi art. 243 alin.1 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 



HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aprobă depunerea şi implementarea proiectului "Insule ecologice digitalizate 
în Municipiul Sibiu" în cadrul PNRR, Componenta C3 -Managementul deşeurilor. 

Art.2 Se aprobă valoarea eligibilă a proiectului , în sumă de 10.527.730 lei fără T.V.A, 
respectiv 12.527.998,70 lei cu T.V.A. 

Art.3 Se aprobă Studiul de oportunitate privind necesitatea şi potenţialul economic al 
investiţiei "Insule ecologice digitalizate în Municipiul Sibiu", conform anexei nr.1 la prezenta 
hotărâre. 

Art.4 Se aprobă cheltuielile pentru realizarea investiţiei în bugetul Municipiului Sibiu, în 
cazul obţinerii finanţării. 

Art.5 Se aprobă angajamentul de a suporta, din bugetul local, cheltuielile de 
mentenanţă a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi. 

Art.6 Se aprobă cofinanţarea proiectului, respectiv finanţarea cheltuielilor neeligibile 
care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentaţiile 
tehnico - economice/contractul de lucrări, dacă este cazul. 

Art. 7 Se aprobă încheierea unui acord de colaborare/asociere cu Ministerul Mediului, 
Apelor şi Pădurilor pentru implementarea proiectului "Insule ecologice digitalizate în Municipiul 
Sibiu" aferent Investiţiei 11 . Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de 
management integrat al deşeurilor municipale Ia nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune -
Subinvestiţia 11.B. Construirea de insule ecologice digitalizate, conform anexei 2 la prezenta 
hotărâre. în situaţia modificării prevederilor acordului de către Ministerul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor, acesta se va semna în forma actualizată . 

Art.8 Se nominalizează dl. Marian Popa, directorul Serviciului public de management 
salubrizare şi protecţia mediului, ca reprezentant al Municipiului Sibiu în relaţia cu Ministerul 
Mediului, Apelor şi Pădurilor, în derularea proiectului. 

Adc/rtată în Sibiu, la data de.„ .. . „ .... .. 2022 

/ 1n~"ţia~, 
(
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P i a 
Astrid Fodor 
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SERVICIUL PUBLIC DE MANAGEMENT SALUBRIZARE 
ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 
str. 9 Mai, nr. 16, 550201, Sibiu, Româ nia 

tel. 004-0369-424.420, fax: 004-0369-424.414, managemeor.salubrjzare@sjbju.ro, 
www.sihiu .ro, Facebook: Sibiu - Pagina Ofic iala a Oraşu l ui, Sibiu City App 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind iniţierea unui Proiect de Hotărâre pentru implementarea proiectului "Insule 

ecologice digitalizate În Municipiul Sibiu" în cadrul Planului Naţional de Redresare şi 
Rezilienţă 

Analizând referatul de aprobare nr. ::r ./ ~ J f I JA . o~ l>lJ.. privind oportunitatea 
promovării proiectului de hotărâre pentru implementarea proiectului "Insule ecologice 
digitalizate in Municipiul Sibiu" în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, 

întocmit de iniţiator Primar Astrid Cora Fodor, propunem Consiliului Local al Municipiului 
Sibiu aprobarea acestuia în forma prezentată de iniţiator, din următoarele motive: 

Luând în considerare Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) prin care s
au stabilit priorităţile investiţionale şi reformele necesare pentru redresare şi creştere 

sustenabilă , corelate tranziţiei verzi şi digitale avute în vedere de Comisia Europeană, unul 
dintre domeniile prioritare de investiţii, Componenta C3 - Managementul deşeurilor, 

Investiţia 11 ., vizează dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management 
integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune, Subinvestiţia 
1.1 .B. fiind "Construirea de insule ecologice digitalizate ". 

Obiectivul acestei componente din PNRR reprezintă dezvoltarea unui management 
al deşeurilor eficient, prin suplimentarea capacităţilor de colectare separată, pregătire 

pentru reutilizare şi valorificare a deşeurilor, în vederea continuării procesului de conformare 
cu prevederile directivelor specifice şi a tranziţiei la economia circulară. 

În acest context, coroborat cu faptul că Municipiul Sibiu îşi doreşte soluţii moderne 
de colectare a deşeurilor prin dezvoltarea unor proiecte specifice, considerăm necesară 
depunerea spre finanţare nerambursabilă şi implementarea unui proiect pentru 
modernizarea infrastructurii de colectare a deşeurilor, prin achiziţionarea a 11 O insule 
ecologice digitalizate (1 10 insule x 5 fracţii= 550 containere). 

Totodată , administraţiile publice locale sunt obligate să implementeze un complex de 
măsuri administrative şi de reglementare în vederea creşterii gradului de colectare selectivă 
a deşeurilor. 

Având în vedere necesitatea rezultată din reglementările legale privind 
implementarea instrumentului economic "Plăteşte pentru cât arunci" (O.U.G nr. 9212021 
privind regimul deşeurilor, Legea nr. 24912015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalaje/or şi a deşeurilor din ambalaje şi O. U. G. nr. 19612005 privind Fondul pentru 
mediu, O. U. G. nr. 19512005 privind protecţia mediului), propunem achiziţionarea de insule 
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ecologice digitalizate în Municipiul Sibiu în conformitate cu criteriile ghidului specific, ce vor 
fi amplasate în 11 O locaţii , în zona de blocuri din municipiu. 

Insulele ecologice digitalizate (tip 2) vor fi compuse din 5 containere individuale, cu 
următoarele capacităţi pentru cele 5 fracţi i : 

• Biodegradabil: între 2 mc şi 3 mc; 
• Rezidual: între 2 mc şi 3 mc; 
• Sticlă : între 2 mc şi 3 mc; 
• Plastic/metal: între 3 mc şi 5 mc; 
• Hârtie/carton: între 3 mc şi 5 mc. 
Valoarea eligibilă finanţată prin PNRR este de 19.000 euro/insulă, fără T.V.A., la 

care se adaugă 50.000 euro cheltuieli suport pentru realizarea investiţiei, pentru un 
număr de 110 insule ecologice digitalizate de tip 2, număr maxim eligibil conform 
ghidului solicitantului. 

Valoarea eligibilă rezultată în lei este de 10.527.730 lei fără T.V.A., respectiv 
12.527.998,70 lei cu T.V.A., valoare calculată la cursul valutar utilizat lnforEuro aferent 
lunii mai 2021 de 1 euro= 4,9195 lei, valabil la data de 31.05.2021. 

Menţionăm faptul că Serviciul Public de Management Salubrizare şi Protecţia 

Mediului a stabilit locaţii le/amplasamentele pentru cele 11 O de insule ecologice digitalizate, 
respectând condiţiile obligatorii prevăzute în Ghidul specific, de arondare a unei insule la 
minim 200 de locuitori/apartamente, conform anexei ataşată prezentului raport. 

De asemenea, conform prevederilor Ghidului specific, pentru realizarea proiectului, 
achiziţia de bunuri (insule ecologice digitalizate) se va realiza centralizat de către Ministerul 
Mediului, Apelor şi Pădurilor, sens în care, la momentul semnării contractului de finanţare , 

MMAP împreună cu beneficiarii vor semna un acord de colaborare/asociere în acest scop. 

Având în vedere cele menţ ionate anterior, coroborat cu prevederile Ghidului specific, 
propunem iniţie rea unui Proiect de Hotă râre privind implementarea proiectului "Insule 
ecologice digitalizate în Municipiul Sibiu" în cadrul Planului Naţional de Redresare şi 

Rezi lienţă , după cum urmează: 

Art. 1 Aprobarea depunerii şi implementări i proiectului "Insule ecologice digitalizate în 
Municipiul Sibiu" în cadrul PNRR, Componenta C3 - Managementul deşeurilor. 

Art. 2 Aprobarea valorii eligibile a proiectului în sumă de 10.527.730 lei fără T.V.A, 
respectiv 12.527.998,70 lei cu T.V.A. 

Art. 3 Aprobarea Studiului de oportunitate privind necesitatea şi potenţia lul economic 
al investiţiei Insule ecologice digitalizate în Municipiul Sibiu, conform anexei 1 la prezentul 
raport. 

Art. 4 Aprobarea cheltuielilor pentru realizarea i nvestiţiei în bugetul Municipiului Sibiu, 
în cazul obţinerii finanţă rii. 

Art. 5 Aprobarea angajamentului de a suporta, din bugetul local, cheltuielile de 
mentenanţă a investiţiei pe o pe rioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi. 

Art. 6 Aprobarea cofinanţării proiectului, respectiv finanţarea cheltuieli lor neeligibile 
care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentaţii le 

tehnico - economice/contractul de lucrări, dacă este cazul. 

Art. 7 Aprobarea acordului de colaborare/asociere ce se va încheia cu Ministerul 
Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru implementarea proiectului "Insule ecologice digitalizate 
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În Municipiul Sibiu" aferent Investiţiei 11 . Dezvoltarea, modernizarea şi completarea 
sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de 
oraşe/comune Subinvestiţia 11.B. Construirea de insule ecologice digitalizate, conform 
anexei 2 la prezentul raport. În situaţia modificării acordului, acesta se va semna în forma 
actualizată. 

Art. 8 Aprobarea nominalizării dlui. Marian Popa, în calitate de reprezentant al 
solicitantului în relaţia cu Ministerul Mediului , Apelor şi Pădurilor în derularea proiectului. 

Temei legal: 
Ghidul specific publicat în Monitorul Oficial nr. 901 bis din 13 septembrie 2022; 
art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi lit. e), art. 139 alin. (3) lit. a) şi lit. 
f), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

Subsemnaţi i semnatari ai prezentului raport de specialitate certificăm în privinţa 

realităţii, valabilităţii ş i legalităţii datelor înscrise în conţinutul acestuia. Documentaţia poate 
fi promovată spre analiză şi dezbatere în şedinţa Consi liului Local. 

Primăria Municipiului Sibiu 

Viceprimar, 
Alexandru-Petr~ ~ 0 '"AN;~ . 

-----'? 
--r;(îMARIA ~ 

L/ \~ ..... 
p. DirectorExecutiv ' O>~ .. / ' 
Direcţia Economică , 7u. Mu<'\c; 

CI~~ Trîmbiţaş 

I - V 

Şef Serviciu l Juridic 
Contencios şi ~e~trul Agrico l, 

Andreea Mar~tachi -
Şef birou pentru p~q·ecte cu 
finanţare internaţi ală, 

Alexandra qi t 
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Serviciul Public de Management 
Salubrizare si Protectia Mediului . . 

Director, 
Marian ~opa 

Contabil-Şef, 

Liliana P~"?loga 

V 
Şef Birou Salubrizare şi Protecţia Mediului 

Nicoleta-Alexandra Wermescher 

Consilier Juridic, 
Lilianş Dincă 
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I. DATE GENERALE 

1.1 Obiectul studiului de oportunitate 
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Obiectul prezentului studiu de oportunitate ii constituie analiza oportunităţii pentru înfiinţarea ş i 

dotarea de insule ecologice digitalizate (ansamblu de containere). pentru următoarele Ouxuri de deşeuri 
colectate separat: deşeuri de hârtie ş i carton. deşeuri de plastic ş i metal, deşeuri de sticlă, deşeuri 

biodegradabile. deşeur i reziduale. 

1.2 Scopul studiului <le oport1111it11te 

Scopul studiului de oportunitate este de a dimensiona necesarul de insule eco logice digitalizate precum 
ş i tipul acestora. in vederea completării aplicaţiei de finanţare in cadrul apelului de proiecte 
PNRR/2022/C3/S/1. l .B. pentru subinvesti\ia 11 .B ... Construirea de insule ecologice digitalizate··. in vestiţia 

11 ... Dezvoltarea. moderni1area ş i completarea sistemelor de management integrat al deşeuri lor municipale 
13 nivel de judet sau la ni vel de oraşe/comune··, componenta 3. Managementul deşeuri lor, din cadrul 
PNRR. 

Această măsură de linanţare este reglementată de Ordinul ministrului mediu lui. apelor ş i păduri lor nr. 
2.366/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile ş i condiţiile aplicabile finanţării din 
fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezi lienţă în cadrul apelului de proiecte 
PNRR/2022/C3/S/1. I .B. pentru subinvestiţia 11.B ... Construirea de insule ecologice digitalizate'·, investiţia 

11 .•• Dezvoltarea. modernizarea ş i completarea sistemelor de management integrat al deşeuri lor municipale 
la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/ comune··. componenta 3. Managementul deşeurilor. 

Confonn Ghidului solicitantului. insulele ecologice finanţate se încadrea1ă doar în următoarele tipu ri 
de insule ecologice digitalizate: 
Insula Tip I : I nsulă supratcrană incaselată cu 5 containere de câte I. I metri cubi (mc) 
pentru toate cele 5 fractii : 

• Biodegradabil ; 
• Rezidual ; 
• ticlă: 

• Plastic ş i metal: 
• Hârtie ş i carton. 

Insula Tip 1: Insulă supraterană compusă din 5 containere supraterane sta ţionare 

proiectate si fabricate conform standardelor europene in vigoare. cu următoare le 
capacităţi pentru cele 5 fracţ ii : 

• Biodegradabil: intre 2 mc ş i 3 mc: 
• Rezidual: între 2 mc ş i 3 mc: 
• Sticlă : între 2 mc ş i 3 mc: 
• Plastic ş i metal : între 3 mc ş i 5 mc: 
• Hârtie ş i carton: între 3 mc ş i 5 mc. 

- off1Ce;iilromact1y.ro www.romactJv.ro 
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Insula Tip 3: Insulă subterană cu containere individuale. compusă din 5 containere 
cu următoarele capacităţi pentru cele 5 fracţii: 

• Biodegradabil: între 2 mc şi 3 mc; 
• Rezidual: între 2 mc ş i 3 mc; 
• St iclă: între 2 mc şi 3 mc: 
• Plastic şi metal: între 4 mc şi 5 mc: 
• Hârtie şi carton: între 4 mc şi 5 mc. 

1.3 Prezentarea UAT Municipiul Sibiu 

Aşezare geografică 
Municipiul Sibiu este situat în partea centrală a judeţului Sibiu. amplasat în centrul Românie i, la o 

d istanţă de 145 km de munic ipiu l Braşov. 171 km de municipiul Cluj Napoca, 118 km de municipiul Deva 

şi 101 km de Râmnicu Vâlcea. Accesul direct se face pe E68 dinspre Deva sau Cluj Napoca şi Braşov, dar 

ş i pe E81 către Râm nicu Vâlcea. 

Clima 
Municipiul Sibiu aparţ ine sectorului cu climă continentală-moderată (ţinutulu i cu climă de dealuri). 

caracterizat prin veti ca lde, cu precipitaţi i relativ frecvente. şi ierni reci. cu strat de zăpadă relativ stabil. 
Depresiunea Sibiului este cunoscută pentru invers iunile termice frecvente în sezonul rece al anului , iernile 
fiind aici mai reci decât pe pantele cu altitudini mijlocii ale munţi lor din vec i nătate. Circulaţia genera lă a 
atmosferei este caracterizată prin frecvenţa mare a maselor de aer temperat-oceanic in vest şi nord-vest 
(mai ales în semestrul cald). 

Hidrografia 
Râul Cibin este cel mai important corp de apă de suprafaţă din municipiu. Afluent pe partea stângă 

al râului Olt. Cibinul se caracterizează printr-un debit mediu multianual de 15.5 mc/s (în secţiunea de 
confluenţă cu râul Olt). Debitul maxim al râului Cibin cu probabilitatea de depăşire de 1 % în secţiunea de 
confluenţă cu râul Olt a fost evaluat la 800 mc/s280. Prin urmare, municipiul Sibiu este vulnerabil la 
inundaţii pe râul Cibin şi pe afluenţii acestuia. 

Cea mai importantă oglindă de apă de pe teritoriu l administrativ al municipiului Sibiu este lacul 
Dumbrava (circa 6 ha. în sud-vestul municipiului), parte a unui sistem de lacuri antropice, de agrement, 
de-a lungul pârâului Trinkbach (împreună cu Dumbrava li şi cu lacul Grădinii Zoologice). În nord-vest se 
ană lacul lui Binder, apărut pe locul unei foste cariere de argilă . 

Date admiuistrativ teritoriale 
Municipiul Sibiu a fost desemnat pol de dezvoltare prin HG nr.1149/2008 privind modificarea şi 

completarea Hotărâri i Guvernului nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor naţional i decreştere în care se 

realizează cu prioritate i nvestiţii din programele cu finanţare comunitară naţională. 

Municipiul Sibiu este considerat arie funcţională urbană de importanţă regională şi loca lă, în studiile 

ESPON ş i pol supraregional OPUS (cu potenţial de Arie Funcţională Urbană). confonn CSDTR (2007) . 

(Sursa: Studiul de fundamentare CSDTR 2030 - Reţeaua de loca l ităţi) . 
:;. office@romactiv.ro • www.romact1v.ro 
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Populaţia Municipiului Sibiu reprezintă aprox. 35,7% din popula\ia jude\ului ş i înregistrează în anul 

202 1, 167.224 locuitori. 

li . CADRUL LEGISLATrY 
2.1 Cadrul legislatb, europetm 

• Directiva 2008/98/EC privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive; 
• Regulamentul (CE) nr. I O 13/2006 al Parlamentului European ş i al Consiliului din 14 iunie 1006 

privind transferuril e de deşeuri ; 

• Directiva 1999/3 1/CE privind depozitarea deşeurilor. cu modi ficărilc ş i completările ulterioare: 
• Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor cu mod ificările şi completările ulterioare: 
• Directiva nr. 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje. cu modificările ş i completările 

ulterioare; 
• Regulamentul (UE) NR. 11 79/2012 al Comisiei din I O decembrie 20 12 de stabilire a criteriilor de 

determinare a condiţiilor în care cioburile de st ic lă încetea7ă să mai fie de .euri în temeiul 
Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European ş i a Consiliului: 

2.2 Catlrul legislativ 11aţio11al 

• Legea nr. I O I I 2006 privind serviciul de salubrizare a loca litătilor. republicată. cu modificările ş i 

completările ulterioare; 
• H .G. nr. 870/20 13 privind aprobarea Strategici na{ionale de gestionare a deşeurilor 2014-2020: 
• Legea Nr. 1 11 11011 privind regimul deşeurilor. cu modificările şi completările ulterioare: 
• O.U.G. 74/2018 pentru modificarea ş i completarea Legii nr. 2 11 /20 11 privind regimul deşeurilor. a 

Legii nr. 249/20 15 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor ş i a deşeurilor de ambalaje ş i a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu 

• H.G. 942/20.1 2.20 17 privind aprobarea Planului naţional de gestionare a deşeurilor; 

• H.G. nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice ş i electronice, cu modificările ş i 

completările ulterioa re; 
• Legea nr. I 00/20 16 privind concesiuni Ic de lucrări ş i concesiuni le de servic ii. cu modificări le şi 

completările ulterioare: 
• H.G. nr. 867/20 16 din 16 noiembrie 20 16 pentru aprobarea Nom1elor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de serv icii 
din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrăr i ş i concesiunile de servicii cu modificările ş i 

completările ulterioare; 
• Legea nr. 98/ 2016 privind achiziţiile publice. cu modificările ş i completările ulterioare: 
• H.G. nr. 395 din 1 iunie 20 16 pentru aprobarea Normelor metodologice de nplicare a prevederilor 

referitoare la atri buirea contractului de achizitic publică/acordului -cadru din Legea nr. 98/20 16 
privind achizitiile publice. cu modificările ş i completări le ulterioare; 

• Ordinul ANRSC 82/20 15 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a 
localităţ i lor. cu modificările ş i completările ulterioare; 

- office'âlromact1v.ro · www.romactJv.ro 
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• Ordinul ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de 
salubrizare a l ocalităţi lor: 

• Ordinul ANRSC nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de 
salubrizare a localităţilor: 

• Ordi nul AN RSC nr. 20 1 din 18.06.2014 privi11d modificarea Ord inului preşedintelui Autori tăţ i i 

Naţionale de Reglementare pentru Servicii le Comunitare de Uti lităţi Publice - A.N.R.S.C. nr. 
116/2007 plivind aprobarea tarifelor pentru servici i de consultanţă ş i pentru acti vităţ ile de pregătire 
şi special izare profes ională a personalului operatorilor furnizori/ prestatori de servicii comunitare 
de utilităţi publice, precum ş i a altor persoane interesate: 

• Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activităţile spec ifice serviciului de salubrizare a localităţilor: 

• Ordinul ministrului sănătăţ ii nr. 119/20 14 pentru aprobarea Normelor de igiena şi sanatate publica 
privind mediul de viaţă al populaţiei; 

• Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale. cu modificările şi completările ulterioare: 
• H.G. nr. 856 din 16 august 2002 privind ev idenţa gesti unii deşeurilor şi pentr u aprobarea listei 

cuprinzând deşeurile. inclusiv deşeurile periculoase. cu modificările şi completările ulterioare: 
• O.G. 3 1 din 27 august 20 13 pentru modificarea ş i completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernul ui 

nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. cu modificările şi completările ulterioare; 
• H.G. nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului pri vind acordarea l icenţelor în domeniul 

serv iciilor comunitare de ut i l ităţi publice. cu modificările ş i completări le ulterioare. 
• Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale. cu modificările ş i completările ulterioare: 
• H.G . nr. 349/2005 pri vind depozitarea deşeurilor, cu modificările ş i completările ulterioare: 
• Legea nr. 5112006 privind serv iciile comunitare de utilităţ i publice. republ icată. cu modificările şi 

completările ulterioare; 
• a servici ilor comunitare de utili tăţ i publice; 
• H.G. nr. 210/2007 pentru modificarea ş i completarea unor acte normative care transpun acquis-ul 

comunitar în domeniul protecţie i mediu lui, H.G. nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor şi 
deşeurilor de ambalaje modificată şi completată 2007; 

• Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale. cu modificările ş i completările ulterioare: 
• Hotărârea de Guvern m. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor. cu modificări le şi completările 

ulterioare; 
• O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completări le ulterioare: 
• LEGE Nr. 384 din 24 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31 /2013 pentru 

modificarea ş i completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru 
mediu; 

• Hotărârea Guvernului 1460/2008 privind Strategia naţiona lă pentru dezvoltarea durabilă a 
României 2030; 

• Ordinul ministrului mediului, apelor şi păduri lor nr. 2.36612022 pentru aprobarea Ghidului specific 
privind regul ile ş i condiţi ile apl icabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional 
de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I. l .B. pentru subinvestiţi a 

:; office@romaq1v.ro · www.romactiv.ro 
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11 .B. .. Construirea de insule eco logice digitalizate''. investiţia 11. ,.Dezvo ltarea. modernizarea ş i 

completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la ni vel de jude\ sau la 
nivel de oraşe/ comune··. componenta 3. Managementul deşeurilor. 

2.3 Încadra rea în stratcgiile la nivel naţional , j udeţean, local 

Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor în Jud. Sibiu (20 19-2025) prevede asigurarea la nivel loca l a 

unui management performant al deşeurilor. cu un impact cât mai redus asupra mediului ş i a sănătăti i 

umane. cu un consum minim de resurse ş i energie, prin aplicarea l::i nivel operational al ierarhiei deşe::uri lor 

implicdnd: prevenirea generării deşeurilor, pregătirea pentru reutilizare. reciclarea. recuperarea ş i. ca 
ultimă optiune preferabi lă. eliminarea (incluzând depozitarea ş i incinerarea fără recuperarea energetică). 
Acesta prevede inclusiv necesitatea achiziţiei de astfel de insule de colectare. 

Nr c.rt Oenumue lnv~n•ltll 

1. 7. Ce-ntru zonei d.-. a oor-f volunur 
~Ot'IO J SIBIU 
~ono~ A\RIG 

Z~f!O 4 Ml OIA$ 
.•ono • Ju)tl 

T1p chueuri 

INVESTITU N O I COLr:CTAllU". ' ' TAAN.SFUI 

-
/ u•" •1•• ••• "' 

1.3. l Rfl<lftlent • de 1 1 mc. pentru c.ot.-n.tre rec.1cl•blle 
.:01tt1 J ~IBIU 

.-.n11n, - AVRIG 

.!.:lf'lo ' sAus rr 
1.s .2 Conuiner-e 3.l mc./ l ,6 m ' mun S~bfu 

~c. 1.;ai 1-~IE!IU 

u 
s 
I 

3.040 
.l U!t.l 
131 
246 
!;J& 
7S 

l.360 

. „..., 
3&1 

l&l 

~U CUftO TOTALCU"O 

bU< .J00.~-00 9.400.nnn-00 
bu.. JOOOOO 00 '"'sooooooc 
bu< 700000 00 7000000C 
h1• 70000000 1nn onooc 
bu• 70000000 :Z l OODOOOC 
l>~ /OOl>tlUUO 1 4 000000C 

2 1„.S.JS.440.00 
b uc 410000 fiU&~OOO OO 

bu• JOOUO oi10 400 oe 
bo.>c "'"no ~ 
buo. lOOOO 49 200 oe 
bU<. JOOOO 107 2000C 
b.X JOOCIO 1 \0000C 

""" 3.0~o.oo 4 , l 48..000,00 

buc .! 4 •••~UL 

buc sso.oo 75.200~00 

bu J1„:QUO lb 4000C 

Sursa PJGD Sibiu 20 19 -2025 - Tabel 7 21 lnvesti\iile noi propuse. aferente componentei de colectare şi 
transfer, pag. 248 

Strategia integrată de dezvoltare urbană durabilă a Municipiului Sibiu 20 15-2023 prevede 
implementarea unor măsuri care să conducă la creşterea gradului de colecta re se lectivă a deşeuri lor ş i. 

im pl icit. imbunătăţirea cond iţiilor de mediu de la nivel local , oferind un model de adaptare a v ieţ i i 

urbane la provocările cauzate de schimbările climatice. 

Prin PNPGD au fost stabi lite măsuri de prevenire a generării deşeuri lor cu aplicabilitate la nivel 
naţional. Sunt prezentate în continuare măsuri le ş i acţiunile de prevenire care cad în responsabilitatea 
autorităţilor judeţene. 

Măsuri pentru deşeurile menajere ş i similare 
. unt propuse la nivd naţional cinci seturi de măsuri : 

1) Implementarea instrumentului economic „Plăteşte pentru cât arunci··; 
2) Susţinerea ş i dezvo ltarea acţiunilor existente privind compostarea individuală a biodeşeur i lor: 

3) Reducerea la jumătate a cantităţi i de alimente risipite până în anul 2025: 
4) Prevenirea generării deşeurilor de hârtie tipărite : 

- office@romacttv.ro www.romact1y.ro 
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5) Introducerea în programa şcolară pentru învăţământul preuniversitar de tematici cu privire la prevenirea 
generării deşeurilor menajere. 

Prin creearea facilităţilor pentru colectarea separată a deşeurilor ş i prin promovarea instrumentului 
··plăteşte cât arunci„, invest iţia contribuie la obiectivele Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor. 

111. SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE 

3. 1 Prezentare generala 

În urma realizării Planului Judeţean De Gestionare a Deşeurilor (PJGD) a reieşit necesitatea modernizării 

infrastructurii Sistemului Integrat de Management al Deşeurilor din Jude/ul Sibiu (SMID). 

Pentrn implementarea P JGD 2019-2025 pentru Judeţul Sibiu sunt necesare măsuri ş i acţiuni care să 

asigure îndeplinirea obiectivelor ş i atingerea ţintelor stabilite. 

Administraţiile publice locale sunt obligate să implementeze un complex de măsuri administrat ive şi de 

reglementare în vederea creşterii gradului de colectare selectivă a deşeurilor. 

De asemenea, Strategia integraf(i de dezvoltare urbană a Municipiului Sibiu prevede implementarea 

unor măsuri care să conducă la creşterea gradului de colectare selectivă a deşeurilor şi, implicit, 

îmbunătăţirea condiţiilor de mediu de la nivel local, oferind un model de adaptare a vieţii urbane la 

provocările cauzate de schimbări le climatice. 

3.2 Prezentarea situaţiei actuale <1 delegtirii serviciilor de salubritate 

Municipiul Sibiu are contract pentru servicii le de salubritate, valabil pana in 2026, cu SOMA SRL. 
Serviciile de salubrizare constau în: 

• Precolecrarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale din deşeurile menajere în localităţile mai 
sus menţionate; 
• Colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din 
activităţi comerciale din industrie şi instituţii. iclusiv fracţi i colectate separat; 
• Colectarea deşeuri di n construcţii şi demolări; 
• Colectare şi transport în vederea predării spre valorificare a tuturor tipuri lor de deşeuri industriale 
reciclabile (carton şi hâ1tie. mase plastice, sticlă. etc.); 
• Colectare deşeuri de baterii. acumulatori auto şi DEEE din municipiul Sibiu; 

Deşeurile de pe raza Municipiului Sibiu sunt sortate la staţia de sortare a deşeurilor Rusciori. comuna Şura 
Mică, care a fost înfiinţată în anu l 2016 fiind în proprietatea Consiliu l Judeţean Sibiu şi fiind operată 
începând din anul 2019 de SC Soma SRL. Staţia funcţionează 16 h/zi (două schimburi),6 zile pe 
săptămână. Instalaţia de sortare este amplasată pe o suprafaţă de 1.5 10,3 m2 metoda de separare fii nd 
mecanică. În cadrul staţiei se rea l izează presortarea deşeurilor cu rolu l de a împiedica şi de a exclude d in 
deşeurile ce urmează a fi introduse pe linia de sortare eventualele categorii de deşeur i ce provoacă daune. 
Cantitatea de deşeuri sortate sunt balotate şi depozitate în zona de stocare. 

= office(Q)romactiv.ro • www.romact!v.ro 
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ta\ia de compostare Ruşciori. comuna Şura Mică. a fost înfiinţată în 2016 fiind în proprietatea Consiliului 
Judeţean ibiu şi operată de SC SOMA SRL. 
Cantitatea de deşeuri descărcată zi lnic este de aproximativ 59.61 tone. Materialu l tocat rezultat în urma 
procesului de pretratare este stocat temporar şi urmează a fi transportat în zona de compostare. Procesul de 
compostare presupune tratarea aerobă a deşeurilor biodegradabile prin insunare de aer, timp de 30 de Lile. 
După terminarea procesului de compostare. deşeurile sunt dirijate spre faza de maturare ş i în final 
materialul este cernut. Datorită vânzării neuniforme a compostu lui pe durnta anului, acesta este depozitat, 
staţia fiind prevăzută cu o zonă de stocare. Staţia de compostare funcţionează 8 ore/zi,6 zile/să ptămână. 

Tratarea mcca110-biologicri 
La nivelul judeţului ibiu , nu ex i stă la acest moment instala\ii funcţionale de tratare mecano-biologică a 
deşeuri lor municipa le. 
Tratarea termi că 
La nivelul judeţului ' ibiu nu există la acest moment nici o instala\ie funcţiona lă de tratare termică a 
deşeurilor municipale. 

În prezent. depozitarea reprezintă principala opţiune de eliminare a deşeurilor municipale. fiind 
considerată cca mai puţin favorabilă ş i de aceea se reali.1.ca/.ă numai în ca7UI în care celelalte optiuni nu 
pol fi aplicabile. 
La nivelul judeţului este funcţional Depozitul Eco logic de Deşeuri Menajere ş i Industriale. aparţinând SC 
Tracon A. situat in localitatea Cristian şi fiind operat C Tracon A. Capacitatea initială proiectată a 
depozitului este de 1.900.000 mc (2.800.000 tone). fiind prevăzută a li acoperită prin 5 celule de 
depozitare, cu diferite suprafe{e. 

3.3 Structuro ge.<tti1111ii deşeurilor 

Începând cu anul 20 16, în Municipiul Sibiu, prccolectarca deşeurilor menajere nepericuloase de la 
popula\ie s-a realizat separat. pe categorii de deşeuri , după cum urmează: 

a. în =Olw de hlocuri colectarea deşeurilor se real izead1 pc 5 fracţii astfel: 
I. deşeurile de hârtie şi carton - în puncte de colecta re, în igloo-uri de I, I mc, fiecare recipient 

deservind 250 locuitori; 

2. deşeurile de plastic şi metal - în puncte de colectare. în igloo-uri de I, I mc, fiecare recipient 
deservind 11 O locuitori; 

3. deşeurile de sticlă - pe o singura culoare în puncte de colectare. în igloo-uri de 1, I mc, 
fiecare recipient deservind 250 locuitori ; 

4. deşeurile biodegradabile - in puncte de colectare. în containere de I. I mc. fiecare recipient 
deservind 11 O locuitori ; 

5. deşeurile reziduale - în puncte de colectare. in containere de I. I mc. fiecare recipient 
deservind 11 O locuitori ; 

b. in =oiw de case colectarea deşeurilor se realiLea.W pc 5 fractii astfel: 

office@rornact1v.ro • www.rornact1v.ro 
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l. deşeurile de hârtie şi carton - pubele individuale de 240 I - din poartă în poartă. 

2. deşeurile de plastic şi metal - din poartă în poartă. în pubele de 240 I sau în containere de 

1, I mc astfel: 

• în pubele de 240 1 pentru casele cu I. 2. 3, 4 ş i 5 familii: casele cu cate I. 2. respectiv 3 

familii au primit câte o pubelă de 240 I iar casele cu câte 4, respectiv 5 familii au primit 
câte 2 pubele de 240 I; 

• în containere de I, I mc pentru casele cu câte 6 până la I O familii: 

3. deşeuri le de sticlă - în puncte de colectare stradale. în igloo-uri de 1,1 mc, fiecare recipient 

deservind 250 locuitori; 

4. deşeurile biodegradabile - din poarta în poartă, în pubele de 120 I. 240 I sau în containere de 
I, I mc, astfel: 

• în pubele de 120 I pentru casele cu o singură familie; 

• în pubele de 240 I pentru casele cu 2. 3. 4 şi 5 familii: în cazul caselor cu 4 şi 5 familii, 

fiecare casă va fi dotată cu 2 pubele: 

• în containere de LI mc pentru casele cu 6-1 O familii; 

5. deşeurile reziduale - din poarlă în poartă. în recipiente de 120 I ş i 240 I puse la dispozitie de 

către operator. 

IV. DESCRIEREA INVESTIŢIEI 

4.1 F1111damentarea necesiti'iţii şi oportunităţii 

Municipiul Sibiu a implementat, în cadru l Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor 
infrastructura de colectare şi transport necesară colectarii separate pe 5 fracţi i a deşeurilor şi beneficiază 

de funcţionarea insta l aţii lor de sortare ş i compostare a deşeur i lor. 

Prin servic iul de specialitate au fost realizate studi i şi ana lize care să conducă la alegerea celei mai 
potrivite opţ i uni din punct de vedere al costurilor. uşurinţei de exploatare ş i al eficieniei în atingerea 
obligaţiil or cu privire la colectarea selecti vă. 

În zonele de blocuri, deşeurile colectate au un grad mare de impurificare. ceea ce duce la un grad 
scăzut de îndeplinire a ţintelor de colectare selectivă . Motivul principal îl reprezintă fo losirea i nadecvată a 
infrastructurii de colectare separată a deşeurilor reziduale de către util izatori. motivată de imposibilitatea 
mon itorizării individuale a utilizatorilor sistemului public de colectare. Practic. pe de o parte, există riscul 
unor contaminări ş i al depunerii unor cantităţi de deşeuri excedentare de la persoane neautorizate, pe de 
altă parte. lipsa unei infrastructuri care să individual izeze folosirea fiecărui tip de container disponibil la 
platformă . 

Neces itatea investiţiei este dată de obligaţia legală a Municipiului Sibiu de a lua toate măsurile 
pentru atingere a obiectivului anual de reducere a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin 
depozitare - 60% ş i de a creşte gradul de colectare selectivă. 
Prin aprobarea PNRR a apărut oportunitatea investi ţiei - Componenta C 3 Managementul deşeurilor este 
prevăzută I NVESTIŢIA I I .Dezvoltarea. modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat 
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al deşeurilor municipale la nivel de jude\ sau la nive l de oraşe I comune UBfNVESTIŢIA 11.B. -
CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE, prin fonduri nerambursabile. 

Pentru zonele cu l ocuinţe multifamiliale s-au constatat următoarele deficiente: 
, Grad scăzut de colectare selecti vă motivat de cunoaşterea defic iară a obligaţiilor legale~ „ Necunoasterea modului de utilizare a infrastructurii de colectare; 
,.. Mentalitatea privind problematica deseuri lor în general care nu consideră problema deşeurilor ca 
fiind importantă pentru comun itate; 
,_ Descurajarea iniţiativelor de colectare selectivă n1otivată de infrastructura deficitară 
, Subfinan1arca sistemului. 

Conlonn datelor din baza de date tempo. la I ianuarie 202 1, populatin Municipiului Sibiu era de 
167.224 locuitori. Pe baza acestei raportări se va ca lcula numărul maxim de insule ecologice digitalizate 
pe care UAT Sibiu Ic poate instala din fonduri nerambursabile în cadrul PNRR. 

Corelând numărul de locuitori cu specificaţiile Ghidului Solicitantului, UAT Sibiu poate so licita la 
finan\arc un număr de max im 200 insule ecologice digitalizate, având o populaţie între I 00.00 I ş i 200.000 
locuitori . 

Având în vedere faptul că lucrările necesare pentru amenajarea insulelor ecologice subterane sunt 
neeligibile, am analizat celelalte două tipuri de insule ş i oportunitatea a mplasării acestora în UAT 
Municipiul Sibiu. 

A) Insu la Tip I. Insulă supraterană încasetată cu 5 containere de câte I. I metri cubi (mc) pentru toate 
cele 5 fracţii: biodegradabil. rezidual, sticlă. plastic ş i metal. hârtie ş i carton. 

Insulele ecologice digitalizate funcţionează pe principiul transmiterii operatorului de salubritate a unui 
mesaj atunci când capacitatea maximă a fost atinsă. Acest tip de insule sunt indicate pentru zone în care 
densitatea populaţie i este mică. numărul optim de gospodării deservite fiind de 200. 

8) Insula Tip 2. lnsulă supraterană compusa din 5 containere individuale cu golire în partea i nferioară, 
cu următoarele capacităţi pentru cele 5 fraq ii : 

o Biodegradabil : între 2 mc ş i 3 mc: 
o Rezidual : între 2 mc ş i 3 mc: 
o Sticlă : între 2 mc ş i 3 mc; 
o Plastic ş i metal: între 3 mc ş i 5 mc; 
o I lârtie ş i canon: între 3 mc ş i 5 mc. 

Acest tip de insule au o capacitate mult mai mare decât tipul I ş i sunt recomandate zonelor cu aglomeraţii 

mari . Numărul gospodăriilor din Municipiul Sibiu este de 71.141. 
Corelând numărul d e gospodării existente în Municipiul Sibiu cu numărul de gospodă rii deservite 
de o insulă de tip 1, rezultă că ar fi necesare minim 350 de insule ecologice de tip 1. Însă, având în 
vedere că în Ghidul Solicitantului numărul acestora este limitat la 200, propunem solicitarea 
numărului maxim de insule de tip 2, adică 110, pentru că acestea pot avea capacitatea d e aproape 3 
ori nrni mare decât insulele de tip I. 

4.2 Tratarea principiului "plăteste cât ar1111ci" 
- officerairomact1v.ro www.romact1v.ro 
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Achiziţia insulelor ecologice contribuie la implementarea instrumentului economic ··Plăteşte pentru cât 
arunci„. Acest principiu vizează toate categoriile de deşeuri co lectate de la populaţie ş i generatori non
casnici. 

Scopul instrumentului economic „Plăteşte pentru cât arunci"' este, pe lângă respectarea unor prevederi 
legale în vigoare (Ordonanţa de urgenţă nr. 74/20 18 pentru modificarea ş i completarea Legii nr. 211/20 11 
privind regimul deşeurilor. a Legii nr. 249/20 15 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 
deşeurilor de ambalaje ş i a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu) 
şi acela de a impulsiona generatori i de deşeuri să-ş i reorganizeze consumuri le proprii din gospodărie astfel 
încât să predea în sistemul de salubrizare o cantitate cât mai mică de deşeuri. ş i pe cât se poate. deşeurile 
pe care le aduc în sistem să fie cât mai bine separate, astfel încât facturi le lunare pe care le plătesc să fie 
câţ mai reduse. 

Implementarea acestei măsuri este în responsabil itatea autorităţi lor publice locale (APL). 
Principalul obiectiv al implementarii acestui instrument este creşterea gradului de colectare separata a 

deseurilor, respectiv cresterea ratei de capturare a deseurilor reciclabile (hartie/carton, plastic/metal s i 
sticla). Astfel implementarea instrumentului „plateste pentru cat arunci" se va realiza în baza elementului 
volum. 

Începând cu anul 2019 a devenit o ob ligaţie legală în România implementarea instrumentului economic 

„Plăteşte pentru cât arunci' ' (PPCA). Municipiu l Sibiu a trebuit să găsească o soluţie pentru a implementa 

PPCA utilizând infrastructura deja existentă. prin următoarele modalităţi: 

„ Cea mai mica investiţie posibilă: 

'r Soluţii simple de administrare: 

'r Uşor de utilizat ş i uşor de înţeles pentru cetăţeni : 

r Implementarea în cel mai scwt timp posibil pentru a respecta termenele legale; 

În urma analizări i a mai multor variante de implementare, ţinând cont de specificul şi resursele disponibile 

a fost aleasă o variantă bazată pe volumul şi frecvenţa de golire a rec ipiente lo r puse la dispoziţia 

utilizatorilor. 

Pentru o implementare eficientă a PPCA câteva condiţii trebuiau îndeplinite de autorităţile publice locale: 

r Colectarea deşeurilor municipale să se realizeaze separat. pe 5 fracţii: reziduale 

(recipient negru), biodegradabile (recipi ent maro). hârtie ş i carton (recipient albastru). 

plastic şi meta l (recipient galben). sticlă (recipient verde); 

r Includerea în contractul de delegare încheiat cu operatorul de colectare şi transport al 

deşeurilor de tarife distincte pentru fracţiile de deşeuri colectate separat; 

-,. Includerea în contractul de delegare încheiat cu operatorul de colectare ş i transport al 

deşeuri lor, începând cu anul 2019. a indicatorilor de performanţă necesari pentru 

atingere.a obiectivelor legale de reciclare. precum şi a penalităţilor aplicabile în cazul 

nerealizării acestora; 

...,. office@romactiv.ro www.romact1v.ro 
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, Includerea în tarifele percepute de către operatorul de colectare ş i transport al deşeurilor 

a contribu ţ iei pentru economia circulară . pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin 
depozitare; 

, tabili rea prin contractul de delegare în sarcina operatorului de co lectare şi transport al 

deşeurilor suporta rca contribuţ iei pentru economia circula ră pentru cantităţile de 
deşeuri municipale destinate a fi depozitate care depăşesc cantită\ ile corespunzătoare 

indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contract; 
, Întocmirea ş i supunerea spre dezbatere publ ică ş i ulterior aprobarea prin Hotărâre de 

Consiliu Local a Reg11lame11t11l11i de instituire ~·i administrare a f(Jxei speciale de 

salubrizare in Municipiul Sibiu prin care a fost detaliat mecani smul operaţional de 
aplicare a instrumentului economic '" Plăteşte pentru cât arunci„ (PPCA bazat pe 
elementele volum ş i frecvenţă de colecta re); 

, Includerea în cadrul Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de 

saluhri=are în Municipiul Sibiu a taxei speciale de salubrizare cu 3 componente: 
o Abonamentul aferent pachetului de servic ii de salubrizare de bazii (PSSB). care reprezintă 

costul servici ilor de salubrizare asigurate fiecărui cetăţean/agent economic/institutie: 
o Regula rizarea - componentă variabilă a taxei de salubrizare ce reprezintă costul serviciilor 

suplimentare. respectiv costul datorat pentru cantităţi le suplimentare de deşeuri reziduale 

generate de utilizatori faţă de abonamentul P B antecalculat. precum ş i. după caz. costul 
datorat pentru cantităţile suplimentare de deşeuri biodegradabile - în cazul utilizatorilor 
non-casnici, detem1inate printr-o infrastructură d ig ita lă de măsurare la nivelul Zonei I; 

o Penaliză r i le - aplicabile pentru impurificarea fracţiilor rcciclabilc colectate separat 
(plastic/metal. hârtie/carton. deşeuri biodegradabile). 
;.. Introducerea a 3 tipuri de abonamente privind serviciile de colectare puse la 

dispoziţie: ECO. PRACTIC ş i MAXI. acestea având incluse un anumit număr de 
go liri/an pentru fiecare recipient de ueşeuri. Abonamentul PRACTIC se alocă din 

oficiu. utilizatorii având posibilitatea de a opta pentru alt tip de abonament în situaţia în 
care sunt îndepl inite condi ţ iil e stabil ite în cuprinsul Regulamentului de instituire si 

administrare a taxei speciale de saluhri:are i11 M1111icipi11I Sihiu; 

, Crearea conceptului de ··ioc de consum'". care reprezintă asoc ierea uneia sau a mai 
multor declaraţii de impunere a taxei speciale de salubrizare cu imobilu l unde are loc 
producerea deşeuri lor: 

, Introducerea conceptului de ··conectare a utilizatorilor la sistemul public de 
salubrizare·". care reprezintă acţi unea admini strativ-fiscală de asociere între locul de 
consum ş i recipientele de colectare a deşeurilor: 

- offtce(âlromactiv.ro • www.romact1v.ro 
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„ Introducerea programului "Reciclează activ". care este o metodă de decuplare de la 

plata costurilor suplimentare şi a penalizărilor a utilizatorilor platformelor de colectare a 

deşeurilor publice şi/sau private care nu doresc includerea lor în sistemul regularizări i 

colective, invocând conformarea lor la sistem. Aceştia nu posibilitatea ca în timpul 

anului fiscal să predea I O kg de deşeuri recic labile (plastic. hârtie. metale neferoase) la 

orice co lector autorizat. urmând a depune la Primăria Municipiului Sibiu. până la 

sfârşitul anu lui pentru care se face regularizarea, dovada predări i acestor deşeuri, 

respectiv orice document emis de către colectorul autorizat: 

„ Arondarea utilizatorilor de la blocuri la platformele publ ice şi dimensionarea 

corespunzătoare a recipientelor de colectare, conform indicelui de generare a deşeurilor 

de la nivelul Municipiului Sibiu. 

Pentru implementarea PPC A. Municipiul Sibiu prin operatoru l desemnat, a realizat investi\ii în 

infrastructura de colectare ş i transport. astfel: 

"; Achiziţionarea de utilaje, echipamente suplimentare necesare ş i programele informatice 

care să permită managementu l şi monitorizarea infrastructurii digitale realizate: 

-,. Ciparea tuturor recipientelor amplasate pe platfo1mele publice; 

„ Operatorul desemnat a pus la dispoziţia autorităţilor o platformă software pentru 

administrarea infrastructurii de colectare. platformă capabilă să gestioneze numărul de 

gol iri al tuturor rec ipientelor din Municipiul Sibiu. Plat lo rma transmite în timp real 

datele către softul Direcţie i Fiscale Locale pentru stabilirea cuantumului taxei plătită de 

fiecare utilizator. 

„ Operatorul a pus la dispoziţ ie o platformă software destinată utilizatorilor serviciului 

prin care aceştia îşi pot gestiona declaraţi ile de impunere, pot veri fca numărul de goliri 

pe care le-au efectuat (pentru locuinţele individuale). pot vedea valoarea taxei în funcţ ie 

de serviciile utilizate ş i pot solic ita asistenţă ş i informaţii pentru utilizarea con formă a 

infrastrucurii de colectare deşeuri. 

Până acum, cu toate eforturile depuse gradul de colectare se lectivă a rămas unul modest ş i în anu l 20 19 a 

început implementarea instrumentului economic „Plăteşte Pentru Cât Arunci". Au fost aprobate 

documentele de reglementare ş i s-au real izat investiţii suplimentare în infrastructura exis tentă pentru 

individualizarea digitală (ciparea) recipientelor de deşeuri reziduale, dotarea autospecialelor gunoiere cu 

cititoare RF ID, distribuirea recipientelor pentru deşeuri din ambalaje, etc. 

Infrast ructura existentă la acest moment as igură implementare eficientă a PPCA doar pentru l ocuinţele 

individuale unde prin intermediul cipuri lor montate pe pubele ş i asoc ierea acestora cu imobilele. cantităţ ile 

colectate pot fi atribuite utilizatorilor. În zonele cu locuinţe multi fam iliale. măsurarea cantităţi lor de 

deşeuri furnizează date doar la nivel colectiv ş i nu individual. 

= office@romactiv.ro www.romactJv.ro 
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Tahe/11/ 11r. I: l1!fi«1s1r11c111ra 

Tip infrastructurli 

Nr. 

Puncte supraterane colectare deşeuri în amestec 321 

Puncte supralt!ram: deşeuri n:ciclabile colectate separat 395 

Puncte subterane colectare deşeuri în amestec 3 

Maşini colectare deşeuri în amestec 11 

Maşini colectare separată deşeuri 11 

Deşeuri menajere şi similare Î ll ame.\"fec 

Containere de I . I m3 1.152 
Dotare puncte supraterane 

Pubele 1201 o 
colectare deşeuri în amestec 

Pubele 2401 2 

Pubele 1201 19.902 
Recipiente colectare deşeuri in 

Pubele 2401 13.027 
amestec din poartt'i in po::inn 

Containere de I, I m 1 896 

Deşeurile recic/abile co/ec:tate separat 

Containere de I. I m3 

22 
hart ie/carton 

Containere de I. I m3 

51 
plastic/metal 

Containere de I , I 1113 

3 
sticlă 

Dotare puncte supratcrane 
lgloode 1,1 m3 

hartie/carton (mun . 365 
deşeuri n:ciclabik: colectate 

Sibiu) 
sepnrat 

lgloo de I , I m3 

plastic/metal (mun. 299 
Sibiu) 

lgloo de 1.1 1113 sticlă 
355 

(mun. Sibiu) 

Pubele hartie/carton 2 

Pubele plastic/metal 2 

Pubele hartie/carton 14.276 

Recipiente deşeuri reciclabile Pubele plastic/metal 18.385 
colectntc din ponrtă în poartă Pubele hartie/carton 367 

Pubele sticla 241 

Rv;t'tt r 

-
: GCSM .. ' 

Caracteristici 

Capacilale ele 

Confom1 dale mai 
jos 

I.I ml 

120 I 

240 I 

120 I 

240 I 

I. I m3 

I.I m1 

I, I 1111 

I, I 1111 

1,1 1113 

I. I m3 

I. I 1111 

240 I 

240 I 

240 I 

240 I 

120 I 

240 I 

._ Qtfl!::~@[Q[ljji;l.IV.fQ 

,, -w ...... . 
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-
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Tip infrastructură 

Pubele plastic/metal 

Pubele sticla 

Containere de I, I m l 

hartie/carton 

Containere de 1,1 m l 

plastic/metaJ 

Containere de I.I m
3 

sticlă 

Nr. 

356 

300 

359 

327 

59 

4:~„ 
! GCSM • 

Caracteristici 

.. ~ 

, , ~ •'ttll11 
''-"19'.Zt 

Capacitate etc 

1201 

120 I 

1,1 m3 

I. I m3 

l, I 111 3 

Deşeuri biodegradabile colectate separat 

Dotare puncte supraterane 
Containere de I, I m

3 502 1,1 rn 3 

colectare biodeşeuri separat 

Pubele 1201 17.221 1201 
Recipiente colectare biodeşeuri 

Pubele 240 1 975 240 1 
din poartă în poartă 

Containere de I , I m3 249 1, 1 111 3 

Maşini colectare separată biodeşeuri 4 

Tuhl!lul 11r. 2: Recipiente cipate la .~fârşitul anului 2021 

Nr.recipiente cipate/ UAT Nr.recipiente cipate/ UAT 

UAT-Zona 1 
31.12.2020 31.12.2021 

l.lOOL 120L 240L Total l.lOOL 120L 240L 

Sibiu 2118 14854 713 17685 2681 18030 1163 

Tahelul 11r. 3: Număr platforme publice 

Total 

21874 

Suprafata platformelor de 
Până la I O rnp 11-20 mp 21-40 mp Peste 40 mp 

colectare 

Numarul platformelor de 
10 257 

colectare 

Total platforme de colectare 321 

Evolufia gradului de colectare selectivă În municipiul Sibiu este: 

Anul 2017 - 2 1 %; 

Anul 2018 - 18% ; 

Anul 2019 - 24%; 

Anul 2020 - 26% ; 

14 2 

4" - '\, 
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Municipiul S ibiu va derula o campanie de con ştientizare în ceea ce priveşte investiţia , precum ş i pentru 
principiul ,.plăteşte cât arunci". începând cu mo mentul semnării contractului. pentru o perioadă de cel 
puţ i n 6 luni. Campania se va derula prin o rice mijloace de publicitate. 

4.3 Locaţii propuse 
I I I d . 2 r. nsu e e e tip vor 1 111sta ate 111 zone cu o d I . . , 1 1 ens1tate mare a popu at1e1, 111 urmatoare e ocaţ 11: 

Total Total persoane 
apartamente nronclate plntfrmei 

Nr. Crt Adresa platformei arondate (indice statistic 2,4 
platformei pcrs/ap) 

I Sălaiului Nr.6 134 322 
2 Str. Calea Poplacii nr.7 1 135 324 
3 Al.Frati i Buzeşti Bl.7 136 326 
4 Str. Crint nr.3 137 329 
5 C.C i snădici Nr. I I 138 33 1 
6 Strandului Nr.8 140 336 
7 Rahovei 35 140 336 
8 Str. Regele Ferdinand 142 341 
9 SIT. Rusciorului 50 145 348 
10 C.C isnădiei - intrare B-dul Mihai Viteazu 145 348 
li Olten iei Nr.2 147 353 
12 AL.Infanteri şt ilo r Nr. I 147 353 
13 Vasile Milea (în parcare) 148 355 
14 Aleea Rusciorului 3 150 360 
15 Vasile Milea (în parcare) 150 360 
16 CI. Cisnădie i 29 152 365 
17 Geniştilor Nr.25 154 370 
18 Rahova Bl.1 2 154 370 
19 Aleea Postavarilor nr.2 155 372 
20 Al. Taberei 2 155 372 
21 Str. Oasa nr.6 158 379 
22 Lomonosov 2A 160 384 
23 Targul Cailor nr.39 162 389 
24 N. Iorga 59 IM 394 
25 Prof.Aurel Deeei nr. I 168 403 

26 Mihai Vi teazu nr 21 168 403 
27 A I.Fraţii Buzeşti I O 168 403 
28 Rahova 51 172 4 13 

29 Al.Fra!ii Buzeşti 4 173 4.1 5 

30 Str. Regele Ferdinand nr.6 174 41 8 
31 Str. Vasile Aaron 30 175 420 
32 Al. Streiu 4 176 422 
~~ 

-'-' Str. Iezer bi 9 A 176 422 

i:: office@romactiv.ro • www.romactiv.ro 
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34 Str. Rusciorului 2 1 178 427 

35 Targul Cai lor nr.36 183 439 

36 Aleea Rusciorului 3 183 439 

37 N. Iorga 70 183 439 

38 Vasi le Cirlova Nr.21 7\'r.23 187 449 

39 B- dul M. Viteazu Nr. 17 192 461 

40 Str. Muncel I 195 468 

4 1 N. lorga49 B 197 473 

42 Arieşului nr.3 197 473 

43 AL.Artileriştilor 5 204 490 

44 Rahovei 29 204 490 

45 Str. Poiana nr.6 208 499 

46 B- dul Mihai Viteazul Nr. 15 208 499 

47 Str. Lunga 78 210 504 

48 l\lirăs lău colţ Gorăslău 210 504 

49 Olteniei Nr.3 216 5 18 

50 Al.Fraţii Buzeşti 2 2 16 518 

51 Siretului 3 ( biserică) 2 16 518 

52 Str. Oncesti 17 2 19 526 

53 Al. Biruinţei 2 19 526 

54 Al. Biruinţe i Nr.3 226 542 

55 Al.Cărăraşilor Nr.2 229 550 

56 Str. Muncel I 231 554 

57 Str. Popa Sapca I 04 235 564 

58 Mihai l Kogalniceanu 238 571 

59 Al. Streiu I 240 576 

60 Str Stefan cel Mare nr.1 47. b l.1 3 240 576 

6 1 Al. Haiducului Nr. 10 244 586 

62 Str. Muncel I 248 595 

63 Al. Şteaza 2 A 248 595 

64 Mihai Viteazu Bl.31 253 607 

65 Str. Valea Aurie nrl -nr.3 255 6 12 

66 B- dul Mihai Viteazul Nr. I IA 268 643 

67 Str. Fabrici i 27 1 650 

68 Intrarea Siretului 2 274 658 

69 Zona Dioda I 274 658 

70 Str. Oasa nr.6 275 660 

7 1 Al.Arti l clcriştilor 3 275 660 

72 Prof. Ioan Moga nr. I B 286 686 

73 Mirăslău 42 287 689 

74 Str. Semaforului 13 294 706 

75 Luptei Nr.37 299 7 18 

= office@romactiy.ro www.romact1v.ro 
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76 Al. Sev i ş 3 299 718 

77 M irăslău 3 1 300 720 

78 Str.Sibiel nr.1 3 308 739 
79 Str. Iezer nr.5 309 742 

80 Str. Aleea Fantanele nr. I 310 744 

81 Al.Frati i Buzeşti 16 313 75 1 

82 Maramureşului Nr.19 314 754 

83 Al. Haiducului 317 761 
84 Maramureşului Nr.9 32 1 770 

85 Cisnadioara- int. Ti lisca 321 770 

86 Str. Semaforului 9 347 833 
87 Prof.Aurel Popa Nr. I 360 864 

88 Rahova 61 368 883 
89 Al.Cfll i1raş ilor 5 370 888 
90 Str. Iezer nr. I 370 888 

91 Str. Şureanu nr.2 374 898 
92 Str. Oncesti 16 379 9 10 

93 Str. Oasa nr.6 382 917 
94 Al.Sev i ş I 392 941 

95 Str. Aleea Petuniei 12 A 410 984 

96 Str. Tiglari (la bi. G) 411 986 

97 Bihorului N r.1 1 413 991 
98 Str Stcfan cel Mare nr.147, bl.7 415 996 
99 Str. Soimului 417 1001 
100 Prof.Aurel Popa Nr.5 425 1020 
101 B-dul Mihai Viteazu Nr. I 464 1114 
102 Str Cantonului 13 477 1145 

103 Str. Aleea Pajiştei 2 492 11 81 
104 Str. Tiglari lor 493 11 83 

105 Otelarilor nr.73 495 1188 
106 Oşti ri i BI. 8 505 12 12 
107 Zona Dioda 2 512 1229 

108 Str. Negoveanu nr.9 553 1327 
109 Zona Dioda 4 666 1598 

11 0 Otelari lor nr.60 bl.3 888 2131 

Insulele ecologice sunt compuse di ntr-un ansamblu de containere pentru colectarea separată a deşeurilor , 

protejate anti-vandalism ş i împotri va accesului neautorizat. dotate cu acces digitalizat pentru persoanele 
fizice arondate, modul GSM pentru transmisie date. bază de date privind beneficiarii serviciului ş i interfaţă 

de facturare pentru toate UAT-urilc beneficiare. Datele sunt agregate şi utilizate într-un sistem digital, 
instrument p1incipal de monitorizare ş i raportare. 

= office@romactiv.ro • www.romactJv.ro 
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Sunt colectate informaţii privind vo lumele ş i tipurile de deşeuri colectate precum şi persoanele care 

introduc deşeurile în con tainere. Datele sunt agregate şi uti lizate într-un sistem digita l, instrument principal 

de monitorizare ş i raportare. 

Insulele ecologice vor fi amplasate pe platfonnele publice existente de colectare deşeuri. nefiind necesară 

real izarea de investiţii noi. 

În Munic ipiu l Sibiu. în funcţie de suprafaţa amenajată. există patru tipuri de platforme publice de co lectare 

deşeuri menajere: 

,.- Platforme cu o suprafaţă de până la I O rnp; 

; Platforme cu o suprafaţă cuprinsă între 11 şi 20 mp; 

r Platforme cu o suprafaţă cuprinsă între 21 ş i 40 mp; 
;.. Platforme cu o suprafaţă de peste 40 mp. 

4.4 Criterii de ordi11 eco110111ic, social şi de mediu 

Realizarea investiţiei va aduce o serie de avantaje importante precum: 

I. Implementarea instrumentului economic PPCA ş i în zonele de l ocuin~e multifamiliale. as igurând un 

grad de individualizare a utilizării infrastructurii de colectare a deşeurilor de aprox. 39% în zonele de 
l ocuinţe multi fam iliale; 

2. Creşterea gradu lui de colectare se lect ivă ş i atingerea ţintelor de reducere a cantităţilor de deşe uri 

eliminate prin depozitare fina lă; 

3. Îmbunătăţirea condiţi ilor de viaţă ca urmare a punerii în funcţiune a unor sisteme moderne de colectare 

a deşeurilor ce au ca scop principal protecţia mediului înconjurător.: 

4. Conştientizarea populaţie i cu privire la avantajele colectării selective atât pe termen scurt cât ş i pe 
termen mediu şi lung. 

5. Gestionarea efic i entă a resurselor: 

6. Reducerea amprentei de carbon prin creşterea gradu lui de valorificare a deşeurilor. tratare, recic lare. 

Au fost considerate pentru anal iză următoarele componente socio-economice care au influenţat decizia de 

implementare a proiectului. Pentru detenninarea acestor beneficii s-au analizat rezultatele estimate ale 

investiţiei. astfel: 

> Creşterea gradului de valorificare a deşeurilor recic labile din deşeurile municipale va conduce la 

creşterea veniturilor şi diminuarea costurilor pentru utilizatorii persoane fizice, astfel: 

- Estimăm o creştere cu I 0% a gradului de co lectare selectivă la sfârşitul implementării proiectului 

ceea ce va conduce la creşterea veniturilor după cum urmează: 

1. Deşeuri sticlă- 108, 05 tone/an x 490 l ei/tonă = 52.944.50 lei/an 

2. Deşeuri hârtie/carton - 234, I O tone/an x 395 lei/tonă = 92.469 lei/an 

3. Deşeuri amestec ambalaj - 258.1ltone/anx367.5 l e i /tonă = 146.477.43 lei/an 

= office@romactiv.ro • www.romactiv.ro 
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Total sume = 29 1890,93 lei/an 
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Tarifele utili7ate au fost preluate din următoarea sursă: https://ecoromambalaje.ro/ infom1atii-publice/tarifi 
Tip deşeu Preţ/tonă( lei) 
ticlă 490 

Hârtie/carton 395 
Ambalaj amestec 567,5 
(plastic/metal) 

Notă: Preţurile nu includ TVA. 

:.;..Creşterea gradului de colectare selectivă va duce la scăderea sumelor rezultate din penalizarea pc care 
UAT trebuie să o achite pentru neîndeplinirea ţintelor de depozitare fina l ă. 

Pentru fiecare tonă depo:titată suplimentar faţă de obligatiile legale se achită 50 lei/tonr1 la AFM. Rezultă 
că lu o creştere a gradu lui de colectare se lecti vă cu I 0% fată de începutul proiectului contri buţia la AFM se 
va diminua cu 1.279.65 tone x 50 lei/tonă = 63.982.5 lei/an. 

~În mod simi lar. pentru cantităţile deviate de la depozitare fina lă nu se va mai achita Contribu ţia la 

economia circulară (CEC) in valoare de 1179.65 tone x 80lci/tonă - I 02.3 72 lei/an. 

4.5 Grupuri interesate 
Grupurile interesate de realizarea insulelor ecologice digitalizate în Municipiul Sibiu sunt: 
- Utilizatori I Beneficiari ai serviciilor de salubrizare: 

Casnici: persoane fizice şi asociaţi i de proprietari: 
Agentii economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul municipiului Sibiu; 
lnstitutii publice cu sedii sau filiale în municipiul Sibiu. 

lnstitutii ale statului care au ca scop protejarea mediului ş i a sănătăti i populaţiei: 

, Garda de Mediu - printre utribuţiile căreia se numără urmărirea ş i controlul aplicării de către 

persoane fizice şi juridice a reglementărilor privind gestionarea deşeurilor ş i recuperarea 
materialelor reciclabile. dar ş i aplicarea de sancţiuni contraven\ioMle pentru încălcările 
prevederilor actelor normative în domeniul protec\iei mediului. 

r Agentia de Protectic a Mediului - printre atribuţiil e căreia se regăsesc coordonarea ş i urmamea 
stadiului de îndeplinire al obiectivelor din strategia naţiona lă de gestionare a deşeurilor. colaborând 
cu a utorităţile publice locale în vederea impl ementării Strateg ici loca le de gestionare a deşeurilor. 
Totodată. reali zează inspecţii la agenţii economici generatori de deşeuri ş i deţinători de substanţe 
chimice periculoase. 

;. Di rectia de Sănătate Publică- are ca scop reali zarea controlului respectării condiţiilor igienico
sanitare prevăzute de reglementările legale in domeniul sănătă\ ii publice. 

4.6 Auali:.a 11eMilor diferitelor grupuri i11teresate 
În general. deşeurile municipale (stradale. menajere ş i voluminoase) ş i ce le provenite din locu inţe 

generate din acti vi tăţi de reubilitare interioară ş i exterioară se numără printre obiectivele recunoscute ca 
fiind cele mai mari generatoare de impact ş i ri sc pentru mediu si sănătatea publică. 

- office'âlromact1v.ro • www.romact1v.ro 
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Principalele fonne de impact ş i risc determinate de deşeuri. în ordinea în care sunt percepute de 
populaţie, sunt: 

r modificări de peisaj şi disconfo11 vizual; 
r poluarea aerului; 
r poluarea apelor de suprafaţă - în cazul depozitării deşeuri lor în apropierea râurilor (pe malul 

acestora); 
r poluarea pânzei freatice - prin i nfiltraţii de substanţe dăunătoare rezultate din reacţiile chimice ce 

au loc în depozitele ilegale, mai ales la temperaturi 1idicate; 
r modificări ale fertilităţii solurilor ş i a compoziţiei biocenozelor pe terenurile învecinate. în cazul 

depozitării neautorizate direct pe pământ. 
Din aceste motive. grupuri le interesate în real izarea activităţii de salubrizare stradală în municipiul 

Sibiu au diverse nevoi, care vor fi analizate în cele ce urmează. 

Utilizatorii serviciilor de salubrizare: 
r să circule pe trotuare alei ş i s trăz i curate: 
;... să se plimbe şi să se recreeze în parcuri curate: 
r sa nu fie nevoiţ i să respire aer infestat datorită depozitărilor clandestine de deşeuri. 

Primăria municipiului Sibiu are ca obiective/nevoi: 
; îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin promovarea calităţ i i şi efic ienţei serviciilor 

publice de salubrizare; 
r creşterea cali tăţii v i eţii cetăţenilor prin stimularea mecanismelor economiei de piaţă, realizarea une i 

infrastructuri tehnico-edilitare moderne. atragerea investiţi ilor profitabile pentru comunitatea 
loca lă: 

r dezvoltarea durabilă a unor servici i care să asigure protecţia mediului înconjurător; 

; organizarea servici ilor publice de salubrizare astfel încât să satisfacă nevoi le populaţie i. ale 
instituţi ilor publice şi agen ţilor economici. 

Operatorul Serviciului de Salubrizare: 
r prestarea servicii lor în condiţii de calitate realizarea unui raport optim preţ-calitate. 

Instituţiile Statulu i: Garda de Mediu. Agenţia de Protecţie a Mediului, Direcţia de Sănătate Publică. 
sunt interesate de: 

; îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor prin menţinerea unui cl imat de i gienă: 

r protejarea mediului înconjurător; 
'r înlăturarea surselor de po luare a aerulu i şi apelor provenite de la depozitele de deşeuri : 
-, protecţia stării de sănătate a locu itorilor. 

V. CONCLUZIT ŞI RECOMANDĂRI 
În concluziile prezentului Studiu de oportunitate se menţionează următoarele : 

- se recomandă solic itarea finanţări i nerambursabile, amplasarea insulelor ecologice digitalizate 
fiind aducând beneficii comunităţi i loca le; 

- se recomandă amplasarea a 11 O de insule de tip 2. în conformitate cu prevederile Ghidului 
Solicitantului, valoarea proiectului fiind de 12.235.288 lei, inclusiv TVA. 

= office\alromactiv.ro • www.romact1v.ro 
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pret Valoare 
buc. număr totală 

Achizitie (euro) buc. (euro) 
Insule 
ecologice de 
tip 2 19.000 110 2.090.000 

Servicii 
consultanţă 

pentru 
pregătirea 

proiectului 10,163,63 
Servicii pentru 
implementare 
a şi punerea în 
funcţiune a 
containerelor 39.836,37 

Total 2.140.000 

Valoare totală 
(lei) 

10.281.755 

SO.OOO 

19S,975 
10.527.730 

-, 
GCSM 
• 

-
GCSM -, 

'-> „„ .•• „.„ .. 

Valoare totală cu Valoare totală 
TVA (euro) cu TVA (lei) 

2.487.100 12.235.288,45 

12.094,73 59.500 

233,210,25 
2.546.600 12.527. 998, 70 

Cursul valutar utilizat este cursul lnforEuro aferent lunii mai 202 1 de I curo - 4.9195 lei. va labil 
la data de 3 1.05.2021. 

Indicatori de realizare ai proiectului: 

Rezultate Nr. la începutul Nr. la finalul implementării Ţintă 

implementării proiectului proiectului 

Insule ecologice 15 buc 125 buc 110 buc 
digituli~IC înfiinţate ş i 

opt:rationale 

Cantitatea de deşeuri 6.002.460 kg 6.602.710 kg 10% 

reciclnbile colectate 
separat ş i recic late anu l 

2021 

Cantitatea de deşeuri 6.794.050 kg 7.473.460 kg JOOo 

biodegradabile colectate 
separat şi rccicl:Hc anul 

202 1 

Elaborat. 
Ecolo° Cristinei ŞA DRU 

office ruromact1v. ro www.romact1v.ro 

13 



Anexa 2 la raportul nr. 71235/21.09.2022 

Acord de colaborare 

pentru implementarea proiectului "Insule ecologice digitalizate În Municipiu/ Sibiu" 

aferente Investiţiei 11. Dezvoltarea, modernizarea ş i completarea sistemelor de management 

integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune Sub-investiţiei I 

11.b. Construirea de insule ecologice digitalizate din cadrul Programului Naţional de Redresare 

şi Rezilienţă 

Nr. MMAP ....... „.„ .•... . ... „ . .... ..... / Nr.Solicitant ... „ .. „ ........ .. .... ...... .. „„ .. . 

Încheiat între 

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Direcţia Generală Planul Naţional de Redresare 

şi Rezilienţă - Coordonator de Reformă în cadrul Programului Naţional de Redresare şi 

Rezilienţă, cu sediul în Bvd. Libertăţii nr. 12, Sector 5, Bucureşti, reprezentant de dl. TĂNCZOS 

Bama, în calitate de Ministru, pe de o parte, 

şi 

UAT Municipiul Sibiu, cu sediul în municipiul Sibiu, Str. Brukental, nr. 2, cod poştal 550178, 

telefon 0269/20.88.00, fax 0269/20.88.11, cod postai 4270740, cod fiscal 4270740, reprezentat 

prin FODOR ASTRID CORA, primar, în calitate de beneficiar, pe de altă parte, 

numite în continuare „Părţi" 

Preambul 

Având în vedere: 

1. OUG nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar 

pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi 

rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de 

redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe 

rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă; 

2. Legea nr. 231 din 30 septembrie 2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 24/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de 

relansare şi rezilie n ţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe 
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rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă; 

3. OUG nr. 155 din 3 septembrie 2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului 

naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe 

rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă; 

4. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice; 

6. HG nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi 

Pădu rilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Părţile au convenit să încheie prezentul Acord, cu respectarea următoarelor clauze: 

Art.1 

{1) Prezentul Acord stabileşte cadru l juridic, administ rativ şi operaţiona l de colaborare 

între MMAP ş i Beneficiar în scopul implementării proiectelor aferente Investiţiei 11. 

Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al 

deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune Sub-investiţiei I 

11.b. Construirea de insule ecologice digitalizate din cadrul Programului Naţional de 

Redresare şi Rezilienţă. 

(2) În baza Art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, MMAP şi Beneficiarul se asociază şi vor 

constitu i Autoritatea Contractantă în contractele de servicii, aferente proiectelor 

finanţate menţionate la alin. (1). 

{3) În cadrul asocierii de autorităţi contractante, MMAP are calitatea de autoritate care va 

realiza achiziţia pentru proiectele menţionate la alin. (1), iar Beneficiarul are calitatea 

de autoritate de implementare şi plată pentru aceste proiecte. 

Art. 2. Durata acordului 

(1) Prezentul acord intră în vigoare de la semnarea acestuia de către ambele părţi şi 

încetează după finalizarea contractului finanţat în cadrul investiţiei menţionată la art. 

1, alin. (1) din cadrul PNRR care face obiectul prezentului acord. 

Art. 3 Obligaţiile părţilor 

(1) MMAP are următoarele obligaţii: 

1. Desfăşurarea procesului de achiziţie publică în vederea achiziţionării de 

bunuri în cadrul Investiţiei 11. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea 

sistemelor de management integrat al deşeuri lor municipale la nivel de judeţ 

sau la nivel de oraşe/comune Sub-investiţiei I 11.b. Construirea de insule 

ecologice digitalizate din cadru l Programului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 
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completările şi modificările ulterioare; 

2. Elaborarea contractului de achiziţii de bunuri şi elaborarea actelor 

adiţionale la contractul de achiziţii, dacă este cazul; 

3. Notificarea furnizorului selectat cu privire la semnarea contractului; 

4. Semnarea contractului de achiziţii în calitate de Autoritate Contractantă, în 

cadrul asocierii, împreună cu Beneficiarul pe de o parte şi furnizorul, pe de altă 

parte, precum şi a actelor adiţionale la acestea, dacă este cazul; 

5. Transmiterea unui exemplar al contractu lui de achiziţii către Beneficiar, precum 

şi a actelor adiţionale la acesta, dacă este cazul; 

6. Transmiterea unui exemplar al contractului de achiziţii către furnizor, precum şi 

a actelor adiţionale la acesta, dacă este cazul; 

7. Elaborarea, avizarea şi transmiterea spre publicare a anunţului de atribuire; 

8. Avizarea solicitării de modificare a contractului de achiziţii, dacă este cazul; 

9. Notificarea furnizorului de bunuri privind momentul şi locul l ivrării bunurilor 

către Beneficiar. 

10. Primirea cererii de transfer de la beneficiar; 

11. Efectuarea transferului de fonduri către beneficiar; 

(2) Beneficiarul are următoarele obligaţii 

1. Semnarea contractelor de achiziţii în calitate de Autoritate Contractantă în 

cadrul asocierii cu MMAP pe de o parte şi furnizor, pe de altă parte; 

2. Luarea în evidenţă a Contractului de achiziţii, întocmirea angajamentului 

bugetar şi întocmirea propunerii de angajare a cheltuielii; 

3. Avizarea propunerii de angajare a cheltuielii (angajamentul bugetar); 

4. Recepţia bunurilor achiziţionate de MMAP; 

5. Transmiterea procesului verbal de recepţie către MMAP; 

6. Primirea facturilor de la furnizorul de bunuri; 

7. Transmiterea cererii de transfer către MMAP; 

8. Efectuarea plăţii pentru contractele de achiziţii; 

9. Contabilizarea plăţii; 

10. Notificarea MMAP privind efectuarea plăţii către furnizorul de bunuri şi 

transmiterea ordinelor de plată în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la 

efectuarea plăţii; 

11. Transmiterea către MMAP în vederea monitorizării implementării PNRR, a 

datelor financiare referitoare la efectuarea plăţilor; 

12. Desfăşurarea procesului de achiziţie publică în vederea achiziţionării de lucrăr i 

în cadrul Investiţiei 11. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de 

management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de 

oraşe/comune Sub-investiţiei I 11.b. Construirea de insule ecologice digitalizate 
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din cadrul Programului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările şi 

modificările ulterioare, după caz 

13. Implementarea contractului de achiziţie de lucrări, după caz. 

Art. 4. Drepturi şi obligaţii comune 

(1) Pentru realizarea activităţilor desfăşurate pe parcursul derulării procedurii de achiziţie 

publică şi implementării proiectelor, MMAP şi beneficiarul au obligaţia să respecte cu 

exactitate termenele, condiţiile şi modul de lucru prevăzute în manualele de proceduri. 

(2) MMAP şi Beneficiarul au obligaţia să asigure prin structura organizatorică proprie un 

sistem operaţional efectiv pentru îndeplinirea responsabilităţilor prevăzute în 

prezentul acord în condiţii optime, aspect ce implică asigurarea de personal calificat şi 

a dotărilor necesare îndeplinirii activităţilor. 

Art. 5 Responsabilitatea 

(1) MMAP este responsabil, în calitate de coordonator de reformă, de gestionarea 

Componentei C 3- Investiţia 11. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor 

de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de 

oraşe/comune Sub-investiţia 111.b. Construirea de insule ecologice digitalizate. 

(2) Beneficiarul este responsabil de implementarea Investiţiei 11. Dezvoltarea, 

modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor 

municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune Sub- I 11.b. Construirea de 

insule ecologice digitalizate din cadrul Programului Naţiona l de Redresare şi Rezilienţă, 

care face obiectul prezentului acord în limita atribuţiilor, a prevederilor ghidurilor de 

finanţare din PNRR şi a obligaţiilor definite în prezentul Acord. 

Art. 6 Soluţionarea litigiilor 

(1) În situaţia nerespectării prevederilor prezentului acord, a obligaţiilor asumate de 

fiecare parte, precum şi în situaţia apariţiei unui diferend privitor la interpretarea 

clauzelor acestuia, partea interesată va notifica de îndată în scris poziţia sa celeilalte 

părţi care are obligaţia să răspundă în scris, concis şi motivat într-un termen foarte 

scurt, respectiv de până la 5 zile lucrătoare de la data primirii, formulând şi o 

propunere de soluţionare amiabilă. În situaţia în care părţile propun variante diferite 

de soluţionare, se vor întâlni pentru a hotărî varianta finală în baza unor argumente 

obiective. Fiecare parte va răspunde în scris unei solicitări de soluţionare amiabilă în 

termen de până la 10 zile de la o asemenea solicitare, fără a se aduce atingere punerii 

în aplicare a măsurilor PNRR, cu protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene 

şi ale bugetului de stat. Dacă încercarea de a se ajunge la o înţelegere amiabilă nu are 

succes sau dacă părţile nu vor răspunde la timp la solicitările de soluţionare, fiecare 

parte va fi liberă să treacă la următoarea etapă în ajungerea la o înţelegere, în 
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conformitate cu prevederile art. 6, alin. (2). 

(2) Părţile pot conveni ca, după ce procedura de soluţionare amiabilă a eşuat, soluţionarea 

diferendului să se realizeze prin conciliere directă, pentru implementarea 

corespunzătoare a Investiţiei 11. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor 

de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de 

oraşe/comune Sub-investiţiei I 11.b. Construirea de insule ecologice digitalizate, care 

face obiectul prezentului acord, cu protejarea intereselor financiare ale Uniunii 

Europene. 

(3) În situaţia ivirii unui litigiu în relaţia cu prestatorul privind încheierea contractului de 

servicii ori executarea obligaţii lor contractuale, partea responsabilă potrivit dispoziţii lor 

prezentului Acord ş i a Fluxului procedural anexat va asigura apărarea intereselor 

asocierii de autorităţi contractante, precum şi reprezentarea în instanţă. 

Art. 7 Dispoziţii finale 

(1) Prezentul acord poate fi completat şi modificat numai prin acte adiţionale. 

(2) Următoarele documente sunt anexate prezentului Acord şi sunt parte 

integrantă a acestuia având aceeaşi forţă juridică. 

Anexa - Fluxul procedural 

Redactat în două exemplare originale, în limba română, câte unul pentru fiecare dintre părţi, 

astăzi ... „ ..... „., la Bucureşti. 
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FLUXUL PROCEDURAL 

pentru implementarea proiectelor aferente Investiţiei 11. Dezvoltarea, modernizarea şi 

completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau 

la nivel de oraşe/comune Sub-investiţiei 111.b. Construirea de insule ecologice digitalizate din 

cadrul Programului Naţional de Redresare şi Rezilienţă 

Entitatea Termene Etape 

responsabil A 

ETAPA DE IMPLEMENTARE 

MMAP Desfăşurarea procesului de achiziţie publică în vederea 

achiziţionării de bunuri în cadrul I nvestiţie i 11. Dezvoltarea, 

modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat 

al deşeu rilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de 

oraşe/comune Sub-investiţiei I 11.b. Construirea de insule ecologice 

digitalizate din cadrul Programului Naţional de Redresare şi 

Rezilienţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice, cu completările şi modificările ulterioare; 

MMAP Elaborarea contractului de achiziţii de bunuri şi elaborarea actelor 

adiţionale la contractul de achiziţii, dacă este cazul; 

MMAP Notificarea furnizorului selectat cu privire la semnarea 

contractului; 

MMAP Semnarea contractului de achiziţii în calitate de Autoritate 

Contractantă, în cadrul asocierii, împreună cu Beneficiaru l pe de o 

parte şi furnizorul, pe de altă parte, precum şi a actelor adiţionale 

la acestea, dacă este cazu l; 

Beneficiar Semnarea contractelor de ach iziţ i i în calitate de Autoritate 

Contractantă în cadrul asocierii cu MMAP pe de o parte şi furnizor, 

pe de a ltă parte; 

MMAP Transmiterea unui exemplar al contractului de achiziţ i i către 

Beneficiar, precum şi a actelor adiţionale la acesta, dacă este 

cazul; 

Beneficiar Luarea în evidenţă a Contractului de achiziţii, întocmirea 

angajamentului bugetar şi întocmirea propunerii de angajare a 

cheltuielii; 

Beneficiar Avizarea propunerii de angajare a cheltuielii (angajamentul bugetar); 
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MMAP Transmiterea unui exemplar al contractului de achiziţii către furnizor, 

precum şi a actelor adiţionale la acesta, dacă este cazul; 

MMAP Elaborarea, avizarea şi transmiterea spre publicare a 

anunţului de atribuire; 

MMAP Avizarea solicitării de modificare a contractu lui de achiziţii, dacă 

este cazul; 

MMAP Notificarea furnizorului de bunuri privind momentul şi locul livrării 

bunurilor către Beneficiar. 

Beneficiar Recepţia bunuri lor achiziţionate de MMAP; 

Beneficiar Transmiterea procesului verba l de recepţie către MMAP; 

Beneficiar Desfăşurarea procesului de ach iziţie publică în vederea achiziţionăr i i 

de lucrări în cadrul Investiţiei 11. Dezvoltarea, modernizarea şi 

completarea sistemelor de management integrat al deşeuri lor 

municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune Sub-

investiţiei I 11.b. Construirea de insule ecologice digitalizate din cadru l 

Programului Naţional de Redresare şi Rezilienţă , în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 

completările şi modificările ulterioare; după caz 

Beneficiar Implementarea contractului de achiziţie de lucrări, după caz 

ETAPA DE PLATĂ 

Beneficiar Prim irea factu rilor de la furnizorul de bunuri; 

Beneficiar Transmiterea cererii de transfer către MMAP; 

MMAP Primirea cereri i de transfer de la beneficiar; 

MMAP Efectuarea t ransferului de fonduri către beneficiar; 

Beneficiar Efectuarea plăţii pentru contractele de achiz i ţii; 

Beneficiar Contabilizarea plăţii; 

Beneficiar Notificarea MMAP privind efectuarea plăţii către furnizorul de bunuri 

şi transmiterea ordinelor de plată în termen de maximum 5 zile 

lucrătoare de la efectuarea plăţii; 

Beneficiar Transmiterea către MMAP în vederea monitorizării implementării 

PNRR, a datelor financiare referitoare la efectuarea plăţilor; 
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