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Către: Revista Bursa Construcţiilor  

 

În vederea mediatizării evoluţiei proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor 
solide în judeţul Giurgiu” în revista Bursa Construcţiilor, vă comunicăm punctual următoarele: 

Implementarea proiectului, inclusiv realizarea investiţiilor presupune un numar de 9 
contracte, defalcate astfel: 

� Contract de servicii 1:  Asistenţă Tehnică pentru acordarea de sprijin în gestionarea şi 
implementarea Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul 
Giurgiu;  

� Contract de servicii 2: Asistenţă Tehnică pentru supervizarea contractelor aferente 
Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Giurgiu;  

� Contract de servicii 3 : Asistenţă Tehnică pentru verificarea proiectelor tehnice aferente 
Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Giurgiu şi Întocmirea 
Documentaţiei necesare obţinerii Autorizaţiei de Construcţie;  

� Contract de servicii 4: Servicii de audit financiar al proiectului Sistem de Management 
Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Giurgiu;  

� Contract de lucrari 1:  Construirea Centrului  de Management Integrat al Deşeurilor 
(CMID), a Staţiei de Sortare şi Staţiei de Compostare de la Frăteşti, judeţul Giurgiu;  

� Contract de lucrari 2:  Reabilitarea şi închiderea depozitelor urbane neconforme, 
existente în judeţul Giurgiu;  

� Contract de lucrari 3: Constructia a 3 centre de colectare, precum şi a punctelor de 
colectare, în judeţul Giurgiu;  

� Contract de furnizare bunuri 1:  Achiziţia de echipamente pentru colectarea deşeurilor 
în judeţul Giurgiu;  

� Contract de furnizare bunuri 2:  Achiziţia de echipamente pentru Centrul de 
Management Integrat al Deşeurilor Frăteşti.  

1. Contracte de servicii semnate 2010 - 2011: 
- „Asistenţă Tehnică pentru acordarea de sprijin în gestionarea şi implementarea 

Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Giurgiu”, 
Consorţiul format din ACCIONA Ingeniería S.A şi S.C. ROMAIR Consulting SRL 
a câştigat licitaţia organizată de Consiliul Judeţean Giurgiu şi va implementa 
acest contrac, parte componentă a proiectului “Sistem de Management Integrat 
al Deşeurilor Solide în Judeţul Giurgiu”. Contractul a fost semnat în data de 
17.03.2010. Obiectivul general  al acestui contract este asigurarea unui 
management eficient în implementarea întregului proiect 



 

 

 

- “ Asistenţă Tehnică pentru supervizarea contractelor aferente Sistemului de 
Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Giurgiu”. Firma SC HILL 
International Luxembourg în  asociere cu Hill International (Bucharest) SRL 
România a câştigat licitaţia organizată de Consiliul Judeţean Giurgiu şi va derula 
contractul . Contractul a fost semnat în data de10.03.2010. Obiectivul general  al 
acestui contract este asigurarea unei supervizari a executiei lucrărilor, într-un 
mod eficient, pe toată durata de implementare a proiectului.  

- “Asistenţă Tehnică pentru verificarea proiectelor tehnice aferente Sistemului de 
Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Giurgiu şi Întocmirea 
Documentaţiei necesare obţinerii Autorizaţiei de Construcţie”. S.C. Intergroup 
Engineering SRL Bucureşti a câştigat licitaţia organizată de Consiliul Judeţean 
Giurgiu şi va derula contractul”. Contractul a fost semnat la data de 23.03.2011, 
valoarea contractului fiind 104.581,60, inclusiv TVA. In calitate de consultant S.C. 
INTERGROUP ENGINEERING SRL Bucureşti va elabora documentaţia tehnică 
de proiectare necesară pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire, care să 
permită realizarea lucrărilor din cadrul contractelor de lucrări : 

- Construcţia Centrului de management integrat al deşeurilor 
- Construcţia centrelor de colectare şi a punctelor de colectare urbane şi 

rurale 
- „Servicii de audit financiar al proiectului Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor Solide în judeţul Giurgiu”. 
Firma DELOITTE AUDIT SRL a câştigat licitaţia organizată de Consiliul 
Judeţean Giurgiu şi va implementa acest contract. Contractul a fost semnat la 
data de 22.03.2011, valoarea contractului fiind 196.090, inclusiv TVA. In 
calitate de auditor financiar firma DELOITTE AUDIT SRL va verifica 
implementarea proiectului prin aplicarea procedurilor specifice, astfel încât să 
poată realiza o verificare eficientă a cheltuielilor din cadrul proiectului. 
 

2. Contracte de lucrări: 

- “Reabilitarea şi închiderea depozitelor urbane neconforme, existente în judeţul 
Giurgiu” . Asocierea MARCOR EBRO S.A., COPISA CONSTRUCTORA 
PIRENAICA S.A. şi INTERDEVELOPEMENT S.R.L. a câştigat licitaţia 
organizată de Consiliul Judeţean Giurgiu şi va derula  acest contract. 
Contractul a fost semnat în data de 06.04.2011, valoarea contractului fiind de 
13.122.109 lei, fără TVA. În calitate de Antreprenor Asocierea Marcor Ebro 
S.A., Copisa Constructora Pirenaica S.A. şi Interdevelopement S.R.L va 
executa lucrările de închidere a depozitelor urbane neconforme din judeţul 
Giurgiu, implementând măsurile de protecţie a mediul înconjurător, astfel încât 
să fie reduse la minim potenţialele efecte asupra mediului şi alte riscuri 
ulterioare pentru sănătătea populaţiei. 

-  Contractul de lucrări „Construirea Centrului  de Management Integrat al 
Deşeurilor (CMID), a Staţiei de Sortare şi Staţiei de Compostare de la Frăteşti, 



 

 

 

judeţul Giurgiu” a fost lansat pe SEAP în data de05.02.2011 şi se află în 
procedură de evaluare 

- Contractul „Constructia a 3 centre de colectare, precum şi a punctelor de 
colectare, în judeţul Giurgiu” a fost lansat pe SEAP în data de 16.02.2011, 
documentaţia a fost  contestată, iar prin Decizia CNSC procedura a fost 
suspendată. În data de 28.04.2011 a fost lansat pe SEAP acest contract, data 
limită de depunere a ofertelor fiind10.04.2011. 
 

3. Suma fondurilor care au fost virate: 

- Prefinanţare: 31.096.293 lei 
- În urma cererilor de rambursare a fost virată următoarea suma, astfel: FEDR – 

485900 lei, Bugetul de Stat – 172.850 lei, TVA – 230.466 lei 

 

PREŞDINTE, 

Dumitru BEIANU                                                                                      Manager proiect, 

            Cristian ŢONE 

 

                               Expert Relatii publice, 

                                 Simona Dumitrescu 


