
 

          

   
 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

JUDETUL GIURGIU           
  Instrumente Structurale 

              2007-2013 

                       
 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, Vasile Mustăţea, a semnat în cursul lunii noiembrie 

2013, la sediul Consiliului Judeţean Giurgiu, contractul de delegare a gestiunii serviciului de operare a  

Centrului de management integrat al deşeurilor de la Frăteşti, în cadrul proiectului finanţat din Fondul 

European de Dezvoltare Regională - Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013 “Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Giurgiu”. 

Durata contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a Centrului de management 

integrat al deşeurilor de la Frăteşti este de 16 ani. 

Operatorul S.C.ECO SUD S.R.L. a câştigat licitaţia organizată de Consiliul Judeţean Giurgiu şi 

va derula contractul de delegare a gestiunii privind activităţile de exploatare a Centrului de Management 

Integrat al Deseurilor Giurgiu. 

Centrul de management integrat al deşeurilor de la Frăteşti, realizat prin proiectul “Sistem de 

management integrat al deşeurilor solide în judeţul Giurgiu” este un depozit complex, are o suprafaţă de 

16,44 ha şi este localizat într-o zonă care oferă oportunitatea de dezvoltare a altor facilităţi în aproprierea 

depozitului ecologic. 

Centrul de management integrat al deşeurilor de la Frăteşti include un depozit ecologic de 

deşeuri, o statie de sortare si o statie de compostare a deseurilor biodegradabile, precum si instalatii 

auxiliare. In afară de depozitare, depozitul ecologic include un sistem de management al apei de suprafaţă 

(apa de ploaie, apa reziduală) - un element de bază al măsurilor privind protecţia mediului în interiorul şi 

în jurul depozitului pentru prevenirea poluarii apei.  

Operatorul S.C.ECO SUD S.R.L va asigura servicii de depozitare, tratare şi eliminare a 

deşeurilor menajere, dar şi servicii de compostare şi reciclare, în conformitate cu directivele europene şi 

normele legislative naţionale în domeniu, urmărind prevenirea sau reducerea efectelor negative asupra 

mediului, în special poluarea apelor de suprafaţă, subterane, a solului, aerului, inclusiv a efectului de seră, 

precum şi a oricărui risc pentru sănătatea populaţiei, pe întreaga durata de viaţă a depozitului. 

In cadrul depozitului vor fi acceptate la depozitare, deşeuri municipale incluse în Catalogul 

European pentru Deşeuri, adoptat de către Guvernul României prin HG nr. 856/2002. La depozit vor fi 

acceptate doar deseurile aduse de mijloacele de transport autorizate. Operatorul nu va accepta spre 

depozitare deseuri toxice, periculoase si nici deseuri cu regim special. Pot fi acceptate la depozitul 

ecologic de deşeuri Frăteşti, conform Ordinului 95/2009, fără a fi supuse nici unei testări, deşeurile 

municipale care îndeplinesc criteriile definite conform HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor. 

Informaţii suplimentare referitoare la proiect pot fi solicitate la sediul Unităţii de Implementare a 

Proiectului, telefon 0346566903, e-mail: uip.cjgiurgiu@gmail.com, persoană de contact Simona 

Dumitrescu – expert relaţii publice. 

 

Comunicat de presă 

mailto:uip.cjgiurgiu@gmail.com

