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1

Introducere

1.1

Scopul Studiului de oportunitate
Obiectul prezentului studiu îl reprezintă fundamentarea necesitaţii şi oportunităţii de
delegare a gestiunii serviciului public de colectare si transport a deseurilor de pe
teritoriul judeţului Bacău, conform anexei 2 la prezentul studiu.
Activităţile acestui serviciu de salubrizare, care fac obiectul delegării de gestiune
sunt:
•

precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale
deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu
regim special;

•

colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase
provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile
celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.)
colectarea, transportul, sortarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor
provenite din gospodãriile populaţiei, generate de activitãţi de reamenajare şi
reabilitare interioarã a locuinţelor/apartamentelor proprietate individualã.

•

Activităţile viitorului serviciu de salubrizare enumerate mai sus, sunt în conformitate
cu prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităţilor,
respectiv art. 2, alin 3.

1.2

Obiectivele şi cerinţele fundamentării
Elaborarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public de
colectare şi transport deşeuri municipale are ca obiectiv:

1.3

•

dimensionarea tehnică şi umană viitorului operator al serviciului de
salubrizare;

•

dimensionarea parametrilor de performanţă şi costurile necesare pentru
realizarea unui serviciu de calitate;

•

identificarea investiţiilor necesare din punctul de vedere al serviciului de
salubrizare pentru activitatea de precolectare, colectare şi transport al
deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile
menajere, cu excepţia celor cu regim special la nivelul judeţului Bacău;

•

stabilirea condiţiilor contractuale inclusiv perioada de amortizare a investiţiilor
ce se vor realiza.

Contextul delegării
Consiliul Judeţean Bacău este beneficiarul unei investiţii co-finanţate prin POS Mediu
pentru implementarea unui sistem de gestionare integrată a deşeurilor la nivelul
întregului judeţ Bacău. În acest sens, CJ Bacau este beneficiarul unei investiţii pentru

7
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îmbunătăţirea infrastructurii actuale de gestionare a deşeurilor, respectiv pentru
colectarea şi transportul deşeurilor, tratarea şi eliminarea deşeurilor.
Pentru implementarea noului sistem integrat de deşeuri, în anul 2010 în judeţul
Bacău s-a înfiinţat Asociaţia de Dezvoltarea Intercomunitară pentru Salubrizare în
Bacău, din care fac parte toate unităţile administrativ-teritoriale ale judeţului.
La nivelul judeţului s-a elaborat Documentul de Poziţie privind modul de
implementare a proiectului care cuprinde opţiunile alese privind atribuirea
contractelor de salubrizare, respectiv facturarea si colectarea contravalorii serviciilor
de salubrizare. Documentul de Pozitie a fost semnat de reprezentanţii tuturor
Consiliilor Locale din Judeţul Bacãu si de Consiliul Judeţean Bacãu
Astfel, pentru serviciul de colectare şi transport a deşeurilor de la populaţie la staţia
de transfer aferentă sau la depozitul conform s-a ales optiunea:
Atribuirea unui singur contract pentru delegarea gestiunii serviciului de
colectare şi transport a deşeurilor municipale pentru întreg judeţul din
care vor fi excluse zona ISPA (Municipiul Bacău şi 22 de comune) si UAT-rile în
care există contracte de salubrizare legal încheiate1 .
În vederea atribuirii serviciului de colectare şi transport a deşeurilor de la populaţie la
staţia de transfer/sortare/compostare sau depozitul conform, după caz, procedura va
fi organizată de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în baza unui mandat special
dat de Consiliile Locale în condiţiile legii.
Zona care va fi deservita de noul operator judeţean pentru colectarea şi transportul
deşeurilor municipale este prezentată detaliat in secţiunea 3 a prezentului raport.

1

Contracte existente care expiră după termenul prevăzut ca durata a contractului atribuit prin ADIS
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1.4

Context legal
Realizarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a gestiunii
serviciului public de colectare si transport reprezintă o cerinţă obligatorie conform
prevederilor legale. Acesta este un studiu cuprinzător care realizează baza pentru
luarea deciziilor ulterioare ale Autorităţii contractante. Calitatea studiului are un
impact direct asupra şanselor de realizare ale unui proiect de succes. Conţinutul
cadru al Studiului este prezentat in legislaţie.
Baza legală pentru delegarea serviciilor de salubrizare este următoarea:
•

Legea nr. 51/2006 cu modificările si completările ulterioare, a serviciilor
comunitare de utilităţi publice;

•

Legea nr. 101/2006 cu modificările si completările ulterioare, a serviciului de
salubrizare a localităţilor;

•

O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contratelor de concesiune
de servicii, cu completările şi modificările ulterioare

•

H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica

•

OUG nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale
aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune
de servicii, cu modificările şi completările ulterioare

•

HG nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. 30/2006
privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de
atribuire a contractelor de achiziţie publică

Baza legală a serviciilor de salubrizare este următoarea:
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi
completările ulterioare

•

Acest act asigură cadrul legislativ si instituţional unitar în domeniul serviciilor
publice din România cu privire la obiectivele, competenţele, atribuţiile şi
instrumentele specifice necesare pentru înfiinţarea, organizarea, gestionarea,
finanţarea, exploatarea, monitorizarea si controlul furnizării/prestării
reglementate a serviciilor comunitare de utilităţi publice
Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare

•

Acest act stabileşte cadrul juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea,
gestionarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea si controlul funcţionarii
serviciului public de salubrizare al localităţilor; se aplica serviciului public de
salubrizare al comunelor, oraşelor si municipiilor, judeţelor si al sectoarelor

9
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municipiului Bucuresti, precum si al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitara
având ca obiectiv serviciile de salubrizare;
•

Ordin nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de
salubrizare al localităţilor

•

Ordin nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de Sarcini-cadru al serviciului
de saubrizare al localităţilor

Serviciile comunitare de utilităţi publice, sunt definite ca totalitatea acţiunilor şi
activităţilor reglementate prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si
interes public general ale colectivităţilor locale cu privire la:
•

alimentarea cu apa;

•

canalizarea si epurarea apelor uzate;

•

colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale;

•

producţia, transportul, distribuţia si furnizarea de energie termica in sistem
centralizat;

•

salubrizarea localităţilor;

•

iluminatul public;

•

administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale,
precum si altele asemenea;

•

transportul public local.

Participanţii la realizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice sunt :
•

autoritatile administratiei publice locale;

•

utilizatorii serviciilor comunitare de utilitati publice;

•

operatorii serviciilor comunitare de utilitati publice;

•

A.N.R.S.C.

Serviciile comunitare de utilitati publice implica procese industriale care au ca rezultat
producerea de deseuri si poluarea mediului cu un impact asupra mediului si la
realizarea serviciilor trebuie controlat impactul asupra mediului în vederea protectiei
si conservarii acestuia, pentru asigurarea unei dezvoltari durabile
Ca urmare, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice si legislatia
secundara pune accent pe necesitatea protectiei mediului înconjurator si obtinerea
tuturor autorizatiilor, licentelor si avizelor de mediu cerute de lege.
Legea nr. 51/2006 este legea fundamentala a serviciilor comunitare de utilitati publice
si reglementeaza activitatea în domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice.
Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor are ca obiect stabilirea
cadrului juridic unitar privind înfiintarea, organizarea, gestionarea, exploatarea,
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finantarea si controlul functionarii serviciului public de salubrizare a localitatilor si se
aplica serviciului public de salubrizare a localitatilor, înfiintat si organizat la nivelul
comunelor, oraselor si municipiilor, judeţelor şi al sectoarelor municipiului Bucureşti,
precum şi al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca obiectiv serviciile de
salubrizare.
Serviciile de utilitati publice sunt în responsabilitatea autoritatilor administratiei publice
locale si se înfiinteaza, organizeaza si gestioneaza potrivit hotarârilor adoptate de
autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ teritoriale, în functie de gradul de
urbanizare, de importanta economico - sociala a localitatilor, de marimea si de gradul
de dezvoltare a acestora si în raport cu infrastructura tehnico-edilitara existenta.

2

Situaţia actuală privind gestionarea deşeurilor în judeţul Bacău

2.1

Investiţii realizate în sectorul deşeurilor în judeţul Bacău
În judeţul Bacău s-au realizat investiţi în infrastructura de gestionare a deşeurilor
muncipale prin diverse proiecte finanţate din Programul Phare CES si Programul
ISPA, astfel:
1

Proiect ISPA: Managementul integrat al deseurilor in municipiul Bacau
si zonele invecinate, judetul Bacau, Romania
Aplicant: CL al Municipiului Bacău
Beneficiari: Municipiul Bacău şi 22 comune: Beresti-Bistrita, Buhoci, Cleja,
Faraoani, Filipesti, Garleni, Gioseni, Hemeius, Horgesti, Itesti, Letea Veche,
Luizi Calugareni, Magura, Margineni, Nicolae Balcescu, Prajesti, Racaciuni,
Racova, Sarata, Saucesti, Tamasi, Traian.

2

3

4

5

Proiectul PHARE CES 2004/016-772.04.01.01.11: Colectarea separată a
deseurilor si reciclarea deseurilor prin statia de transfer de la Comaneşti
Aplicant: Primaria oraşului Comăneşti
Beneficiari: Comanesti, Dărmăneşti, Slănic Moldova2, Asau, Agas, Dofteana,
Brusturoasa, Ghimes-Faget, Palanca
Proiectul PHARE CES RO 2004/016-772.04.01.04.01.01.06: Sistem de
colectare separată, centru de valorificare si optimizarea transportului
deseurilor in arealul municipiului Moinesti si a comunelor invecinate
Aplicant: Primaria oraşului Moineşti
Beneficiari - Moineşti, Zemes, Magiresti, Poduri, Solont.
Proiectul PHARE CES RO 2004/016-772.04.01.04.01.01.03: Colectarea
separată si transportul in zona turistica Târgu Ocna
Aplicant: Consiliul Local Tg. Ocna
Beneficiari: Târgu Ocna, Targu Trotuş şi Pârgareşti.
Proiectul PHARE CES RO 2006/018-147.04.01.04.01.01.05: Implementarea
sistemului de colectare separată in comunele Manastirea Casin si Casin
Aplicant: Consiliul Local Manastirea Casin

2

Orașul Slănic Moldova s-a retras din Proiectul Phare în baza HCL nr. 13/23.03.2012
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Beneficiari: comunele Manastirea Casin si Casin
Proiectul PHARE CES RO 2006/018-147.01.03.02.03: Îmbunătăţirea
infrastructurii de salubrizare in comuna Helegiu prin achiziţionarea de
echipamente specifice pentru gestionarea deşeurilor solide

6

Aplicant: Consiliul Local Helegiu
Beneficiari: comuna Helegiu
Prin intermediul acestor proiecte s-au realizat:
•

Achiziţionare
municipale:

echipamente

•

3 staţii sortare la:

pentru

colectarea

o

Comanesti cu o capacitate de 12,200 t/an;

o

Moinesti cu o capacitate de 6,000 t/an;

o

separata

a

deşeurilor

Bacău, situată pe acelaşi amplasament cu depozitul conform şi având
o capacitate de 12,000 t/an.

•

1 presă de balotare pentru fracţiile colectare separat la Tg. Ocna

•

1 staţie de compostare in Bacau cu o capacitate de 2.200 t/an;

•

Unităţi de compostare individuală pentru Municipiul Bacău şi 22 comune

•

1 staţie transfer la Comanesti cu o capacitate de 20.000 t/an

•

1 concasor pentru tratarea deşeurilor din construcţii şi demolări;

•

1 depozit pentru deşeuri nepericuloase – prima celulă cu o capacitate de
855.000 m3

2.2

Infrastructura existentă

2.2.1

Colectarea şi transportul deşeurilor municipale
Colectarea şi transportul deşeurilor
În prezent, colectarea deşeurilor municipale se realizează în principal în amestec,
întreaga cantitate colectată fiind eliminată prin depozitare.
Colectarea deşeurilor reziduale în mediul urban se realizează prin colectarea din
poartă în poartă, în cazul caselor individuale, precum şi prin intermediul punctelor de
colectare, în cazul blocurilor de locuinţe.
În mediul rural, colectarea deşeurilor este realizată prin colectarea din poartă în
poartă.
Date privind staţiile de transfer
În prezent, în judeţul Bacău există o singura staţie de transfer situată la Comăneşti,
realizată în cadrul proiectului Phare CES „Eco - Valea Muntelui – Sistem de
colectare selectivă şi reciclare prin staţia de transfer de la Comăneşti”.
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2.2.2

Tratarea şi valorificarea deşeurilor municipale
Sortare si reciclare
În judeţul Bacău există 3 staţii de sortare situate la:
•

Comăneşti realizată în cadrul proiectului Phare CES „Eco - Valea
Muntelui – Sistem de colectare selectivă şi reciclare prin staţia de
transfer de la Comăneşti” având o capacitate de 12,200 t/an

•

Moineşti realizată în cadrul proiectului Phare CES Sistem de
colectare selectivă, centru de valorificare şi optimizarea
transportului deşeurilor din arealul municipiului Moineşti şi a
comunelor învecinate având o capacitate de 6.000 t/an

•

Bacău realizată în cadrul proiectului ISPA, având o capacitate de
12.000 t/an

Tratare biologică
În judeţ există o singură staţie de compostare realizată în cadrul proiectului ISPA.
Staţia de compostare este proiectată pentru a trata o cantitate de circa 2.200 t
deşeuri verzi/an.
Tratare termică
În judeţul Bacău nu există instalaţii pentru tratarea termică a deşeurilor municipale.

2.2.3

Depozitarea deşeurilor
Depozitul conform Bacău
La nivelul Judeţului Bacău există 1 depozit conform de deşeuri nepericuloase tip „b”
realizat cu finanţare prin intermediul Măsurii ISPA 2004 RO 16 P PE 007
„Managementul integrat al deşeurilor in Municipiul Bacău si zonele învecinate,
Judeţul Bacău, România”.
Depozitul a fost realizat in conformitate cu prevederile legislaţiei in vigoare privind
depozitarea deşeurilor, fiind prevăzut cu sistem de impermeabilizare, sistem de
colectare si tratare a levigatului, sistem de colectare si tratare a biogazului.
Depozitul ocupa o suprafaţa de 25,3 ha este alcătuit din 4 celule şi deserveşte întreg
judeţul Bacău.
Depozite neconforme
Conform planului de implementare şi a HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor,
în judeţul Bacău au funcţionat 7 depozite neconforme clasa „b” de deşeuri
municipale, care au avut ca termen pentru sistarea activităţii de depozitare anul 2009,
respectiv depozitele de la: Nicolae Bălcescu, Oneşti, Moineşti, Comăneşti, Buhuşi,
Tg. Ocna si Dărmăneşti.
Depozitul Nicolae Bălcescu a fost închis prin proiectul ISPA, restul de 6 depozite
urmând a fi închise prin POS Mediu.
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În mediul rural au fost identificate un număr de 195 spaţii de depozitare ce au fost
închise şi reabilitate la sfârşitul anului 2009.

2.3

Deşeuri generate la nivelul judeţului
Cantitatea totală de deşeuri municipale generată în Judeţul Bacău în anul 2009,
conform datele furnizate de APM Bacău este de circa 197.117 tone din care deşeuri
menajere colectate în amestec de la populaţie, agenti economici si industrie 135.397
tone, deşeuri reciclabile colectate separat 628 tone, deşeuri din parcuri, grădini şi
pieţe 6.969 tone, deşeuri stradale 7.882 tone şi deşeuri generate şi necolectate
46.869 tone.
În tabelul de mai jos, sunt prezentate cantitățile de deșeuri generate în județul Bacău
în perioada 2006-2010, conform datelor furnizate de APM Bacău
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Tabel 2-1: Evoluţia cantităţilor de deşeuri municipale generate în Judeţul Bacău, tone

Deşeuri municipale generate

Crt.

1.

Date statistice
APM BC

Date statistice
APM BC

Date statistice
APM BC

Date statistice
APM BC

Date statistice
APM BC

2006

2007

2008

2009

2010

136.662

132.190

145.499

135.397

101022

83.837

90.614

89405

94.782

66218

51.852

40.226

44208

39.987

33763

973

1.350

11886

628

1042

20 02

7.001

4.300

3537

3.480

Codul
deşeurilor

Total deseuri (menajere si asimilabile)
colectate in amestec si separat , din care

1.1.

Deseuri colectate in amestec de la populatie

20 03 01

1.2.

Deseuri asimilabile colectate in amestec (comert,
industrie, institutii)

20 03 01

1.3.

Deseuri municipale (menajere si asimilabile) colectate
separat

20 01
15 01

2

Deseuri din gradini si parcuri

3

Deseuri din piete

20 03 02

11.567

3.100

2997

3.489

4

Deseuri stradale

20 03 03

11.677

12.000

3295

7.882

6647
5385
6770

82.093

74.550

57129

46.869

5

Deseuri menajere generate si necolectate

38924

249.000

226.140

212.457

197.117

158746

TOTAL DESEURI GENERATE (1+2+3+4+5)
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În anul 2010 cantitatea de deşeuri municipale generată în Judeţul Bacău, comparativ
cu anul 2009 a scăzut cu aproximativ 25% ajungand la 101.022 tone. Această
diferenţă se datorează în principal scăderii cantităţii de deşeuri menajere generată de
populaţie.
În graficele 2-1 şi 2-2 este reprezentată grafic evoluţia cantităţilor de deşeuri
municipale generate în perioada 2005-2010, conform datelor furnizate de APM
Bacău.
Figură 2-1: Evoluţie deşeuri provenite din servicii municipale

Figură 2-2: Evoluţie deşeuri total municipale generate
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Comparând datele furnizate de APM Bacău pentru anii 2009 şi 2010 cu prognoza de
generare a deşeurilor municipala calculată pentru aceeaşi perioadă în cadrul
Aplicaţiei de Finanţare, se constată o tendinţă descrescătoare. Astfel, în anul 2009 se
poate observa o scădere cu circa 18% a cantităţii de deşeuri municipale raportate de
APM faţă de cantităţile estimate în Aplicaţia de Finanţare, în timp ce în anul 2010
diferenţa ajunge la circa 30%.
Figură 2-3:Cantităţi deşeuri municipale generate in 2009, date furnizat de APM
versus prognoza AF
180.000
160.000

Total deseuri (menajere si
asimilabile) colectate in
amestec si separat

140.000
120.000

Deseuri din gradini si
parcuri

100.000
Deseuri din piete

80.000
60.000

Deseuri stradale

40.000
20.000
0
Date statistice APM BC

Date prognoză AF

Deseuri menajere
generate si necolectate

Figură 2-4:Cantităţi deşeuri municipale generate in 2010, date furnizat de APM
versus prognoza AF
200.000

160.000

Total deseuri (menajere si
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140.000
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180.000

120.000
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100.000
80.000
60.000
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40.000
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Această diferenţa se datorează:
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2.4

•

pe de o parte noilor date statistice privind recensământul populației din
octombrie 2011, publicate de INS în iulie 2013

•

pe de altă parte calitatea datelor centralizate şi raportate de APM Bacău,
privind generarea şi gestionarea deşeurilor care este influenţată de condiţiile
existente la nivelul unităţilor raportoare, şi anume:
-

condiţiile tehnice pentru înregistrarea cantităţilor de deşeuri, în principal
lipsa cântarelor la depozitele de deşeuri din judeţul Bacău;

-

organizarea deficitară a sistemului actual de gestionare a deşeurilor;

-

prestarea serviciilor de salubrizare de operatori neautorizaţi, ce nu sunt
incluşi în baza de date a APM şi prin urmare nu raportează cantităţile de
deşeuri municipale colectate;

-

nu există o evidenţă separată a deşeurilor pe diferite tipuri de categorii
cum ar fi deşeuri menajere, asimilabile, deşeuri verzi etc acestea fiind
colectate la comun. Estimarea separată a acestor fluxuri din punct de
vedere cantitativ se determină ulterior;

-

lipsa de consistenţă a datelor înregistrate şi raportate de operatorii de
salubrizare

-

lipsa unor studii privind stadiul actual al generării deşeurilor, a compoziţiei
acestora, a gradului de colectare, reutilizare şi reciclare a deşeurilor

-

competenţa
şi
chestionarelor.

angajamentul

responsabililor

cu

completarea

Sistemul tarifar actual
În prezentarea sistemului tarifar actual putem observa următoarele:
•

sistemul tarifar prin care se colectează de la uitlizatori contravaloarea
serviciilor de salubritate urmareste respectarea principiului "poluatorul
plăteşte";

•

contravaloarea serviciilor de salubrizare se plateste fie direct de la utilizatori
(în sistem de tarife, când există contracte de prestări servicii încheiate de
operatori direct cu utilizatorii), fie de UAT-uri (în sistem de taxe speciale plătite
de utilizatori către autoritatea publică locală).

Ca o caracteristică generală a sistemului tarifar, taxele / tarifele pentru persoane
fizice sunt exprimate în lei/pers/lună şi includ TVA (in cazul tarifelor) si sunt
nepurtatoare de TVA in cazul taxelor, în timp ce tarifele pentru persoane juridice sunt
exprimate, în general, în lei /m3.
În judeţul Bacău, plata serviciilor de salubritate se face în moduri diferite pentru
diferite localităţi. În municipiul Bacău şi oraşul Buhuşi, populaţia plăteşte taxele de
salubritate şi din sumele astfel colectate autorităţile plătesc atât operatorul de
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salubritate cât şi operatorul depozitului. În alte localităţi, facturile sunt emise direct
consumatorilor.
În mediul urban, deşeurile menajere sunt colectate în toate cele 8 oraşe şi municipii.
Cel mai mare centru urban este municipiul Bacău care reprezintă 65 % din totalul
numărului de locuitori deserviţi în mediul urban de serviciile de salubritate, şi ca
urmare, produce un procent mai mare din volumul de deşeuri generat per total.
Tarifele (şi taxele) pentru persoanele fizice variază în mod semnificativ de la 2,67
lei/loc/lună în oraşul Dărmăneşti la 4,57 lei/loc/lună în municipiul Oneşti3.
În mediul rural, tarifele sau taxele percepute sunt mai mici sau similare acelora din
mediul urban.

2.5

Situaţia operatorilor de salubrizare existenţi
La începutul anului 2013, serviciile de salubrizare în cele 93 Unităţi Administrative
Teritoriale ale judeţului Bacău erau prestate de 16 operatori de salubrizare:
1. S.C. SOMA SRL
2. S.C. DDD SERV S.R.L
3. S.C. „OAZI IMPEX” S.R.L
4. S.C. GYNDANY IMPEX S.R.L
5. S.C. URBIS S.A. ADJUD
6. S.C. ROMAN IMPEX PREST S.R.L
7. S.C. COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE TÂRGU OCNA S.A
8. S.C. Mertur Trans S.R.L
9. S.C. NVM TRANS RENT S.R.L. Oneşti
10. S.C. ECO VALEA MUNTELUI Comăneşti
11. S.C. COLSEL S.R.L. Manastirea Casin
12. ORAŞUL Slănic Moldova
13. S.C. DIANA SERVICE S.R.L
14. S.C. SERVSAL SA Onesti
15. MUNICIPIUL MOINEŞTI
16. COMUNA SĂSCUT
Din datele furnizate de către unităţile administrativ-teritoriale (UAT) din judeţul Bacău
la începutul anului 2013, se poate observa că acestea beneficiază de servicii de
salubritate, după cum urmează:
• 63 UAT beneficiază de servicii de salubrizare prestate pe bază de contracte de
delegare a gestiunii, prin urmare în modalitatea gestiunii delegate;
• în 2 UAT serviciul de salubrizare este organizat în modalitatea gestiunii directe,
prin servicii proprii în cadrul primăriei;
5

Taxă calculate având în vedere coeficientul normal de generare de deşeuri de 0.833 m³/persoană/an
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• 14 UAT din judeţul Bacău nu au încheiate contracte cu operatori pentru serviciul
de salubrizare, beneficiind însă, în condiţii ce nu sunt conforme cu normele legale
imperative aplicabile, de servicii de salubrizare prestate fie de către:
o

o

•

Operatori care au contracte de prestări servicii încheiate direct cu
utilizatorii (9) sau contracte ce nu pot fi calificate drept contracte de
delegare a gestiunii (3) ori contracte doar pentru deşeuri din ambalaje
(1).
Servicii fără personalitate juridică din cadrul altor primării (1) fără o
bază contractuală

14 UAT nu au încheiate contracte cu niciun operator de salubrizare sau nu au
serviciul de salubrizare organizat la nivelul localităţii respective;

Scopul acestei analize este de a determina localităţile din judeţul Bacău pentru care
va fi atribuită delegarea serviciului de colectare şi transport deşeuri noului operator
de colectare si transport a deseurilor (operator judeţean).
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Tabel 2-2: Situaţia contractelor de salubrizare în Judeţul Bacau la nivelul anului 2013
Categorie
UAT cu
contracte
de delegare
a gestiunii

zona 1

zona 2

zona 3

zona 4

zona 5

ISPA
- mun. Bacău
- Buhoci
- Cleja
- Faraoani
- Filipeşti
- Gârleni*
- Gioseni
- Hemeiuş
- Horgeşti
- Iteşti
- Letea Veche
- Luizi Calugara*
- Măgura
- Mărgineni
- Nicolae Bălcescu
- Prăjeşti
- Răcăciuni
- Racova
- Sărata
- Săuceşti
- Tamaşi
- Traian

- Corbasca
- Dealu Morii
- Găiceana
- Huruieşti Motoşeni
- Pânceşti
- Podu Turcului
- Răchitoasa*

- oraşul Târgu
Ocna **
- oraşul Slănic
Moldova
- Urecheşti
- Caşin
- Mănăstirea
Caşin

- oraşul
Comăneşti
- oraşul
Dărmăneşti
- Asău
- Agăş
- Brusturoasa
- Dofteana
- Palanca,
- Ghimeş-Făget

- Strugari
- Balcani
- Pârjol
- Scorţeni
- BereştiTazlău
- Măgireşti

NON-ISPA
- oraşul Buhuşi
- Blăgeşti
- Coloneşti
- Dămieneşti
- Izvorul Beherciului
- Lipova
- Negri
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Categorie

zona 1

zona 2

zona 3

zona 4

zona 5

TOTAL

- Odobeşti
- Plopana*
- Roşiori*
- Secuieni
- Valea Seacă
- Orbeni
- Parava
UAT cu
gestiune
directa
UAT fără
contracte

- Helegiu
contracte direct cu
utilizatorii

contracte care nu
îndeplinesc
condiţiile legale
pentru a putea fi
calificate drept
contract de
delegare
contracte doar
pentru fluxuri
speciale de
deşeuri (ambalaje,
DEEE etc.)

22

- mun. Oneşti
- Bârsăneşti
- Buciumi
- Caiuti
- Coţofeneşti
- Pârgăreşti
- Ştefan cel
Mare

- Sascut*;

- Vultureni

- mun.
Moineşti

2

- Berzunţi
- Livezi

9

- Târgu Trotuş
3

- Bogdăneşti
(contract doar
pentru deşeurile
din ambalaje şi
care nu poate fi
calificat drept
contract de
22
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Categorie

zona 1

zona 2

zona 3

zona 4

zona 5

TOTAL

delegare);
cu prestare de
către un serviciu al
altei primării
cf. adreselor
transmise din
partea primăriilor
respective

- Solonţ
1
- Bereşti Bistriţa
- Parincea
- Filipeni
- Ungureni

- Glăvăneşti
- Tătărăşti
- Onceşti
- Stăniseşti***

- Gura Văii
- Oituz***

- Ardeoani
- Sănduleni
- Poduri
- Zemeş***

UAT care
nu ne-au
transmis
contracte
sau
informaţii
TOTAL

14

0

41

13

16

9

14

93

* Având în vedere data elaborării acestui raport, aceste contracte ar fi trebuit să expire deja şi nu cunoaştem dacă a fost încheiat vreun act
adiţional de prelungire a acestuia
** Documentul transmis este incomplet (lipsesc pagini)
*** Conform informaţiilor transmise de beneficiar, sunt în curs de organizare de licitaţie pentru delegarea serviciului, nu ni s-au transmis în toate
cazurile informaţii complete privind evoluţia acelei proceduri şi mai ales privind durata contractului pe care doresc sa îl atribuie

23

23

Studiu de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare şi transport deşeuri

3

Zone de deservire a operatorul judeţean de salubrizare
Ţinând cont de:

-

opţiunea recomandată pentru delegarea serviciului de colectare şi transport
respectiv:
o

Atribuirea unui singur contract pentru delegarea gestiunii
serviciului de colectare şi transport a deşeurilor municipale
pentru întreg judeţul din care vor fi excluse zona ISPA
(Municipiul Bacău şi 22 de comune), zonele în care există
implementate proiecte Phare şi UAT-rile în care există contracte
de salubrizare legal încheiate în vigoare care expiră după termenul
prevăzut ca durata a contractului atribuit prin ADIS;

-

situaţia contractelor de salubrizare existente în judeţul Bacău la nivelul anului
2013;

-

situaţia proiectelor finanţate prin programul Phare CES existente în judeţ

s-a stabilit zona de deservire a viitorului operator judeţean de salubrizare.
Astfel, pentru fiecare UAT din judeţ, în funcţie de particularităţile contractelor de
salubrizare existente, s-a analizat modalitatea în care gestioanarea serviciului de
salubrizare va fi delegată operatorului judeţean, respectiv:
I.

UAT fără contract de salubrizare – pentru acestea gestiunea activităţii de
colectare şi transport deşeuri va fi delegată în 2014 operatorului judeţean, prin
contractul atribuit de către ADIS, care va organiza procedura de licitaţie;

II.

UAT cu contracte de salubrizare care au expirat în perioada 2011 – 2013 sau vor
expira în cursul anului 2013. În cazul în care nu a fost realizată o prelungire
anterioară, aceste contracte vor fi prelungite, conform legii, până la data la care
va intra în vigoare noul contract atribuit de ADIS, fără ca perioada prelungirii să
depăşească termenul maxim de 2 ani permis de lege; dacă aceste contracte au
expirat fără a fi prelungite prin act adiţional dar operatorul continuă să presteze
serviciului se va proceda la ratificarea, prin HCL, a prelungirii de facto a
contractului şi se va încheia un act adiţional la contract.

III.

UAT cu contracte care expiră la data atribuirii noului contract de către ADIS (
există o clauză contractuală specială în acest sens). Asupra acestor contracte nu
se va interveni, ele vor înceta de drept la data atribuirii de către ADIS, în 2014, a
noului contract de delegare.

IV.

UAT cu contracte de salubrizare care expira in perioada 2013 – 2020. Aceste
contracte vor putea fi menţinute până la data la care expiră, nu vor fi însă
prelungite. După expirare, colectarea şi transportul vor fi preluate de operatorul cu
care ADIS a încheiat contractul de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi
transport. În acest sens, contractul de delegare respectiv va fi încheiat de ADIS şi
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pentru aceste UAT, încă din 2014, dar va intra în vigoare la data la care inceteaza
contractul actual.; până la acea dată, contractele existente vor fi modificate doar
în sensul precizării staţiilor de transfer/sortare/depozitului unde vor fi transportate
deşeurile colectate de operatorul actual, pentru a respecta fluxul planificat al
deşeurilor din judeţ şi a fi astfel integrate în Proiectul SIMDS, precum şi în
vederea regularizării lor conform prevederilor legale aplicabile, după caz;
V.

UAT cu contracte de salubrizare care expiră după 2020.Aceste contracte vor
putea fi menţinute; ele vor fi modificate doar în sensul precizării staţiilor de
transfer/sortare/depozitului unde vor fi transportate deşeurile colectate de
operatorul actual, pentru a respecta fluxul planificat al deşeurilor din judeţ şi a fi
astfel integrate în Proiect, precum şi în vederea regularizării lor conform
prevederilor legale aplicabile, după caz. Aceste localităţi pot acorda ADIS un
mandat special privind delegarea gestiunii serviciului de colectare şi transport,
astfel încât, în cazul în care contractul de salubrizare existent va înceta înainte de
termenul de încetare a contractului încheiat între ADIS şi noul operator judeţean,
să poată fi incluse în aria de deservire a acestuia. Mandatul special va fi acordat
ADIS anterior semnării contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare
şi transport a deşeurilor.

VI. UAT cu contracte pe perioadă nedeterminată. Aceste contracte vor fi modificate
pentru a fi regularizate conform prevederilor legale aplicabile, iar având in vedere
ca durata contractului este o clauza obligatorie a contractelor de delegare
(conform Legii nr. 51/2006) şi nu poate fi mai mare decât durata necesară
amortizării investiţiilor, fără a depăşi 49 de ani (conform Legii nr. 101/2006),
aceste contracte vor fi modificate pentru a fi regularizate conform prevederilor
legale aplicabile, prin act adiţional stipulându-se clar durata lor..
Situatie proiecte Phare
I. Proiectul PHARE CES 2004/016-772.04.01.01.11: Eco – Valea Muntelui –
Sistem de colectare selectivă şi reciclare prin staţia de transfer de la
Comăneşti. Conform proiectului Phare şi Aplicaţiei de Finanţare POS Mediu,
oraşul Slănic Moldova este arondat staţiei de transfer si sortare de la Comăneşti
(zona 4). Ţinând cont de faptul că:
oraşul Slănic Moldova a decis ieşirea din proiectul Phare (pe baza
HCL nr. 13 din data de 23 Martie 2012) prin urmare nu mai poate fi
deservit de instalaţiile de deşeuri realizate prin acest proiect şi
oraşul Slănic Moldova se află la o distanţă mai mică de instalaţiile de
deşeuri (staţii transfer, sortare şi compostare) realizate prin proiectul
POS Mediu de la Oneşti comparativ cu instalaţiile de deşeuri de la
Comăneşti
s-a decis modificarea zonării realizate la nivelul Aplicaţiei de Finaţare, respectiv
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Oraşul Slănic Moldova nu va mai face parte din Zona 4 -Comăneşti, ci
va fi arondat Zonei 3 – Oneşti
În cazul în care, la nivelul Oraşului Slănic Moldova, se va conveni
încetarea contractului existent odata cu intrarea în vigoare a
contractului atribuit de ADIS, activitatea de colectare si transport a
deşeurilor din Oraşul Slănic Moldova va fi preluată de noul operator
judeţean chiar de la data desemnării acestuia de către ADIS (estimativ
începutul anului 2014), însă, potrivit adresei nr. 7644 din 31.07.2012,
înaintată de Primăria Oraşului Slanic Moldova către Consiliul Judeţean
Bacău, în Oraşul Slănic Moldova se doreste menţinearea formei
actuale de gestionare a serviciului de salubrizare.
În ceea ce priveşte Orasul Comăneşti, acesta va avea ca şi operator de salubrizare
societatea ECO VALEA MUNTELUI S.R.L. Această societatea va presta atât
activitatea de colectare şi transport a deşeurilor cât şi activitatea de operare a
instalaţiilor de deşeuri realizate prin proiectul PHARE.
Localităţile Dărmăneşti, Asău, Agăş, Brusturoasa, Dofteana, Palanca şi GhimeşFăget, partenere ale acestui Poiect PHARE CES, vor beneficia de servicii de
salubrizare astfel:
Până la data încetării contractelor încheiate cu S.C. ECO VALEA MUNTELUI
S.R.L. (conform datelor prezentate in tabelul 3-1 de mai jos), aceste localităţi
vor beneficia de servicii de salubrizare prestate de acest operator. Mai exact,
această societate va presta activitatea de colectare a deşeurilor şi transportul
acestora la instalaţiile de deşeuri realizate prin proiectul PHARE.
Dupa data încetării contractelor încheiate cu S.C. ECO VALEA MUNTELUI
S.R.L., activitatea de colectare şi transport a deşeurilor de pe raza acestor
unităţi administrativ-teritoriale va fi preluată de operatorul judeţean desemnat
de ADIS. De asemenea, fluxul deşeurilor provenite din aceste localităţi va fi
modificat, în sensul că acestea nu vor mai fi transportate la instalaţiile de
deşeuri realizate prin Proiectul PHARE, ci vor fi transportate la instalaţiile de
deşeuri realizate prin proiectul POS Mediu de la Moineşti şi Oneşti, după caz.
II.

Proiectul PHARE CES RO 2004/016-772.04.01.04.01.01.03 – Colectare
selectivă şi transportul deşeurilor în zona turistică Târgu Ocna. Localităţile
partenere în proiect, Târgu Trotuş şi Pârgăreşti, nu au serviciul de salubrizare
organizat sub forma gestiunii directe (prin serviciu propriu), nici contracte de
delegare valabil încheiate, activităţile de colectare şi transport fiind prestate, fără
contract de delegare a gestiunii valabil încheiat de un operator S.C. „N.V.M.
RENT TRANS” S.R.L. Prin urmare, activitatea de colectare si transport a
deşeurilor pentru aceste localităţi (Târgu Trotuş şi Pârgăreşti) va fi atribuită
noului operator judeţean chiar de la data desemnării acestuia de către ADIS
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În ceea ce priveşte oraşul Tg. Ocna, prin adresa primită în data de 24.08.2012,
acesta a comunicat opţiunea sa de a-şi păstra operatorul local existent.
III. Proiectul PHARE CES RO 2004/016-772.04.01.04.01.01.06 – Sistem de
colectare selectivă, centru de valorificare şi optimizarea transportului
deşeurilor din arealul municipiului Moineşti şi a comunelor învecinate.
Având în vedere situaţia acestui Proiect şi importanta lui pentru proiectul „Sistem
integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”, activitatea de
colectare şi transport a deşeurilor municipale pentru Municipiul Moineşti si
localităţie partenere va fi preluată de noul operator judeţean delegat de către
ADIS. Astfel, noul operator judeţean va deservi întreaga Zona 5 chiar de la data
desemnării lui de către ADIS (estimativ începutul anului 2014). Totodata,
delegarea gestiunii pentru operarea instalaţiei de sortare construită prin proiectul
Phare Moineşti se va organiza de către ADIS. Noul operator (distinct de
operatorul de colectare-transport), care va fi desemnat prin licitatia organizata de
ADIS pentru delegarea gestiunii activităţilor aferente infrastructurii realizate prin
proiectul POS, va gestiona atât operarea instalaţiilor de deşeuri construite prin
proiectul POS Mediu cât şi staţia de sortare construită prin proiectul Phare
Moineşti. Staţia de sortare va deservi, pe lângă localităţile partenere în cadrul
proiectului Phare Moineşti (Moineşti, Zemeş, Măgireşti, Poduri şi Solonţ),
întreaga zonă 5 POS Mediu respectiv localităţile: Ardeoani, Sănduleni, Solonţ,
Strugari, Balcani, Bereşti Tazlău, , Pârjol, Scorţeni, Livezi şi Berzunţi.
Pentru acele unităţile teritorial-administrative (UAT) beneficiare de investiţii realizate
prin programul PHARE CES (Caşin şi Mănăstirea Caşin), care nu vor intra în aria de
deservire a noului operator judeţean de la data desemnării acestuia, activitatea de
colectare si transport a deşeurilor municipale va fi preluată de noul operatorul
judeţean, începând cu anul 2016. Această dată a fost stabilită luând în considerare
faptul că până în anul 2015 inclusiv, localitătile beneficiare ale Proiectelor finanţate
prin programul PHARE, trebuie să respecte obligaţiile asumate prin Memorandumul
de Finanţare si numai după aceasta dată pot fi integrate în proiectul POS Mediu.
Astfel, ţinând cont de situaţia prezentată mai sus, în următorul tabel sunt
centralizate UAT-rile din judeţul Bacău ce vor fi deservite de operatorul
judeţean de colectare şi trasport deşeuri cu menţionarea datei la care acestea
vor fi parte din contract.
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Tabel 3-1: Localitatile beneficiare ale serviciului de colectare si transport
Localităţi care vor fi
preluate de operatorul
judeţean de C&T chiar de
la data desemnării
acestuia de către ADIS
Localităţi care vor fi
preluate de operatorul
judeţean de C&T în 2014

Localităţi care vor fi
preluate de operatorul
judeţean de C&T în 2015

Localităţi care vor fi
preluate de operatorul
judeţean de C&T în 2016
Localităţi care vor fi
preluate de operatorul
judeţean de C&T în 2017
Localităţi care vor fi
preluate de operatorul
judeţean de C&T în 2019

Parincea, Filipeni, Ungureni, Săscut, Dămieneşti, Blăgeşti, Coloneşti, Izvoru Berheciului,
Lipova, Negri, Plopana, Roşiori, Valea Seacă, Glâvăneşti, Tataraşti, Onceşti, Stăniseşti,
Vultureni, Corbeasca, Pănceşti, Podu Turcului, Răchitoasa, Huruieşti, Motoşeni, Dealu Morii,
Găiceana, Oneşti, Bârsăneşti, Bogdăneşti, Buciumi, Căiuţi, Coţofeneşti, Gura Văii, Oituz,
Ştefan cel Mare, Urecheşti, , Moineşti, Tg. Trotuş, Pârgăreşti, Ardeoani, Berzunţi, Livezi,
Sănduleni, Solonţ, Zemeş, Pârjol, Poduri, Strugari, Balcani, Bereşti Tazlău, Măgireşti, Scorţeni
Localitate
Data încetării contractului existent
Odobeşti
15.09.2014
Secuieni
01.06.2014
Localitate
Data încetării contractului existent
Agas
23.12.2014
Dărmăneşti
23.12.2014
03.02.2015
Dofteana
Ghimeş-Făget
23.10.2015
Brusturoasa
23.11.2015
Asău
23.11.2015
Localitate
Data încetării contractului existent
Caşin
31.12.2015
Mănăstirea Caşin
31.12.2015
Palanca
23.03.2016
Localitate
Data încetării contractului existent
Parava

Orbeni

52

TOTAL
2
TOTAL

6

TOTAL
3
TOTAL
1

19.10.2017
Localitate

TOTAL

Data încetării contractului existent

TOTAL
1

01.10.2019

65
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Pe baza informaţiilor centralizate în tabelul 3-1, mai jos este reprezentată grafic
situaţia UAT-urilor deservite de operatorul judeţean de colectare şi transport.
Figură 3-1: Harta privind localităţile care vor fi preluate de operatorul judeţean de
colectare şi transport
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4

Fezabilitatea tehnică a delegării

4.1 Prezentare generală investiţii POS Mediu
Investiţiile prioritare care fac obiectul „Sistemului Integrat de Management al
Deşeurilor Solide în Judeţul Bacău” şi sunt finanţate prin POS Mediu sunt
următoarele:
Colectarea deşeurilor
Extinderea sistemului de colectare a deşeurilor reziduale, astfel încât rata de
conectare la sistemul de colectare să fie de 100% - Achiziţionarea de pubele
Implementarea colectării selective a deşeurilor reciclabile, atât în mediul urban
cât şi în cel rural, în scopul îndeplinirii ţintelor de reciclare. Colectarea
deseurilor reciclabile este prevăzută a se realiza prin puncte de colectare unde
vor fi amplasate 3 recipienţi de colectare: 1 recipient pentru deşeurile de hârtie
şi carton, 1 recipient pentru deşeurile de plastic şi metale şi 1 recipient pentru
deşeurile de sticlă - Achiziţionarea de containere
Extinderea colectării separate a deşeurilor menajere biodegradabile în
localităţile Oneşti, Moineşti, Comăneşti, Tg. Ocna şi Dărmăneşti şi tratarea
deşeurilor biodegradabile, astfel încât să se asigure îndeplinirea ţintelor legale;
2013 - reducere cu 50%; 2016 - până la 65% din cantitatea de deşeuri
biodegradabile depozitate, raportat la cantitatea de deşeuri biodegradabile
produsă în anul 1995 - Achiziţionarea de pubele
Implementarea compostarii individuale pentru gospodariile din zona rurală şi
gospodariile din municipiul Bacau şi oraşele Buhuşi şi Slănic Moldova –
achiziţionarea de unităţi de compostare individuală
Staţii de transfer
Având în vedere distanţele mari din judeţ şi topografia dificilă judeţul a fost
împărţit în 5 zone. Trei dintre aceste zone ( zona 2, zona 3 si zona 5 ) vor fi
echipate cu cate o statie de transfer – Zona 4 dispunand deja de o asemenea
statie construita prin proiectul PHARE - si Zona 1 va transporta deseurile direct
la depozitul din Bacau (vezi urmatoarea figura).
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Astfel, prin programul POS Mediu se va finanţa construirea a trei noi staţii de
transfer (suplimentar faţă de staţia de transfer existentă la Comănesti ce
deserveşte zona 4) pentru eficientizarea transportului deşeurilor municipale
reziduale de la populaţie la depoziul conform de la Bacău.
ST la Găiceana cu o capacitate de circa 5.000 t/an – va deservi zona 2
ST la Bereşti Tazlău cu o capacitate de circa 17.000 t/an – va deservi
zona 5
ST la Oneşti cu o capacitate de circa 35.000 tone/an – va deservi zona
3
Luând în considerare, situația contractelor de salubrizare existente (cf. datelor
prezentate în sectiunea 3 a studiului), menționăm că:
Deșeurile reziduale generate în localitățile Dofteana și Dărmănesti vor fi
transferate de noul operator județean la stația de transfer Onești, începând cu
anul 2015, odată cu încetarea contractului încheiat cu ECO Valea Muntelui.
Deșeurile reziduale generate în localitățile Agas, Ghimeș-Faget, Asau,
Brusturoasa și Palanca vor fi transferate de noul operator județean la stația de
transfer Berești Tazlău, începând cu anii 2015-2016, odată cu încetarea
contractului încheiat cu ECO Valea Muntelui.
Localitățile aferente fiecărei zone sunt prezentate în Anexa 1.
Staţii de sortare
În vederea tratării cantăţilor de deşeuri reciclabile colectate separat, prin proiect s-a
prevăzut construirea unei staţii de sortare la Oneşti.
Analiza a fost întreprinsă pentru aceleaşi zone ca pentru staţiile de transfer astfel
încât staţiile de sortare existente şi nou propuse vor avea următoatea arie de
acoperire:
Zona 1 si zona 2:
o

Staţie sortare Bacău (existentă): Staţia sortare Bacau cu o capacitate de
12,000 tone/an (1 schimb), realizată prin măsura ISPA – deserveste în
prezent municipiul Bacău şi 22 comune ( partea estică a judeţului). În viitor
staţia de sortare va prelua deşeurile reciclabile colectate separat din zonele 1
şi 2.

Zona 3:
•

Staţie sortare Onesti (nouă): o nouă staţie de sortare la Oneşti cu o
capacitate de 14,000 tone /an este prevazută a fi construită prin POS Mediu.
Staţia de sortare va deservi întreaga zonă, respectiv 4 orase (Onesti, Slănic
Moldova, Darmanesti şi TG.Ocna) şi 16 comune.
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Deșeurile reciclabile generate în localitățile Dofteana și Dărmănesti vor fi
transferate de noul operator județean la stația de sortare Onești, începând cu
anul 2015, odată cu încetarea contractului încheiat cu ECO Valea Muntelui
Zona 4:
•

Staţie sortare Comăneşti (existentă): Staţia de sortare la Comăneşti cu o
capacitate de aproximativ 12,200 tone/an (1 tură) realizată prin proiect
PHARE CES – deserveşte în prezent oraşele Comăneşti şi Dărmăneşti şi 6
comune iar începând cu anul 2016 va deservi doar orașul Comănești.

Zona 5:
•

Staţie sortare Moinesti (existentă): staţia de sortare de la Moinesti cu o
capacitate de aproximativ 6,000 tone/an (1 schimb) realizată prin proiect
PHARE ESC – deserveste în present oraşul Moinesti şi 4 comune si este
propus ca in viitor sa deserveasca în plus 14 comune.
Deșeurile reciclabile generate în localitățile Agas, Ghimeș-Faget, Asau,
Brusturoasa și Palanca vor fi transferate de noul operator județean la stația de
sortare Moinesti, începând cu anul 2015-2016, odată cu încetarea contractului
încheiat cu ECO Valea Muntelui.
Localitățile aferente fiecărei zone sunt prezentate detaliat în Anexa 1.

Staţii de compostare
În prezent în judeţul Bacău există o staţie de compostare construită prin masura
ISPA. În staţia de compostare sunt tratate doar deşeurile verzi (din gradini, parcuri şi
piete) provenind din municipiul Bacau şi 22 comune. Prezentul proiect propune
extinderea ariei de deservire a staţiei pentru încă alte 30 comune (aferente zonei 1 şi
zonei 2) pentru tratarea cantitatilor de deşeuri verzi adiţionale generate in aceste
localităţi.
Pentru partea vestica a judeţului (zonele 3, 4 şi 5) este prevăzută realizarea unei noi
staţii de compostare la Oneşti cu o capacitate de 8.500 t/an pentru tratarea deşeurilor
biodegradabile şi alte tipuri de deşeuri verzi şi deşeuri biodegradabile din pieţe.
Depozitarea deşeurilor
Construirea celei de a doua celule a depozitului de deşeuri existent în Bacău.
Acest depozit va deservi întregul judeţ.
Depozit conform la Bacău cu o capacitate de 4,123 mil m3 , din care a
doua celulă are capacitatea de 1,75 mil m3 si o durată estimată de
viaţă de 9 ani
Închiderea depozitelor neconforme de deşeuri conform prevederilor legale în
vigoare:
Depozite neconforme la: Oneşti, Moineşti, Comăneşti, Buhuşi, Tg.
Ocna şi Dărmăneşti
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4.2

Colectarea şi transportul deşeurilor-descrierea serviciului

4.2.1

Obiectul delegării
Delegatul contractului privind colectarea si transportul deseurilor va fi responsabil
pentru următoarele fluxuri de deşeuri:
•

Deseuri menajere/reziduale si deseuri asimilabile celor menajere rezultate de la
populatie, institutii si agenti economici;

•

Deseuri reciclabile colectate separat (deseuri de hartie si carbon, deseuri de
plastic si metal si deseuri de sticla) de la populatie, institutii si agenti economici;

•

Deşeuri biodegradabile colectate separat de la populaţia din mediul urban şi
deşeurile biodegradabile generate de instituţii şi agenţii economici ( deşeuri
alimentare, deşeuri din pieţe, restaurante, catering etc)

•

Deşeuri voluminoase si deseuri de echipamente electrice si electronice (DEEE);

•

Deşeuri periculoase municipale.

Colectarea şi transportul deşeurilor stradale şi a deşeurilor verzi (din parcuri şi
grădini) se va realiza de administraţia publică locală prin gestiune directă.

4.2.2

Sistemul propus pentru colectarea şi transportul deşeurilor
A.

Colectarea deseurilor menajere generate de populaţie se va realiza astfel:

Colectarea şi transportul deşeurilor reziduale:
zona RURALĂ: fiecare gospodărie va primi euro pubele de 120 l - colectare
din poartă în poartă;
zona URBANĂ: pentru blocurile de locuinţe se amplasează euro containere
de 1.100 l – colectare prin puncte de colectare. Pentru zona de locuinţe
individuale din URBAN, fiecare gospodărie va primi euro pubele de 120 l.
Deşeurile reziduale vor fi transportate fie direct fie prin intermediul staţiilor de transfer
la depozitul de deşeuri nepericuloase amplasat la Bacău, astfel:
•

localităţile aferente zonei 1 – transport deşeuri reziduale direct la depozit;

•

localităţile aferente zonei 2 – transport deşeuri reziduale la depozit prin
intermediul staţiei de transfer de la Găiceana;

•

localităţile aferente zonei 3 - transport deşeuri reziduale la depozit prin
intermediul staţiei de transfer de la Oneşti;

•

localităţile aferente zonei 4 - transport deşeuri reziduale la depozit prin
intermediul staţiei de transfer de la Comăneşti;

•

localităţile aferente zonei 5 - transport deşeuri reziduale la depozit prin
intermediul staţiei de transfer de la Bereşti-Tazlău.
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În anexa 2 a prezentului raport sunt listate unităţile administrativ teritoriale aferente
fiecărei zone.
Colectarea şi transportul deşeurilor reciclabile
Atât pentru zona RURALĂ cât şi pentru zona URBANĂ (cu excepţia
Municipiului Oneşti) , se amenajează puncte de precolectare dotate cu 3
recipienţi:
o

o

o

Un euro container de 1.100 l, culoare albastră pentru deşeurile de
hârtie/carton
Un euro container de 1.100 l, culoare galbenă pentru deşeurile de
plastic şi metal
Un euro container 1.100 l, culoare verde pentru deşeuri de sticlă

Pentru Municipiul Oneşti, zona blocurilor se amenajează puncte de precolectare
dotate cu 3 recipienţi de colectare de 3 m3 (container tip clopot) iar în zona caselor cu
recipienţi de colectare de 1.1 m3 (euro container tip clopot) pentru deşeurile de
hârtie/carton, plastic/metal şi sticlă.
Deşeurile reciclabile colectate separat for fi transportate direct sau prin intermediul
staţiilor de transfer la staţiile de sortare, astfel:
•

localităţile aferente zonei 1 – transport deşeuri reciclabile la staţia de sortare
situată la Bacău;

•

localităţile aferente zonei 2 – transport deşeuri reciclabile reciclabile la staţia
de sortare situată la Bacău prin intermediul staţiei de transfer de la Găiceana;

•

localităţile aferente zonei 3 - transport deşeuri reciclabile la staţia de sortare
de la Oneşti;

•

localităţile aferente zonei 4 - transport deşeuri reciclabile la staţia de sortare
de la Comăneşti;

•

localităţile aferente zonei 5 - transport deşeuri reciclabile la staţia de sortare
de la Moineşti.

În anexa 1 a prezentului raport sunt listate unităţile administrativ teritoriale aferente
fiecărei zone cu evidenţierea staţiei de sortare unde vor fi transortate deşeurile
reciclabile.
Colectarea şi transportul deşeurilor biodegrabile
furnizare de echipamente pentru colectarea separată a deşeurilor
biodegradabile pentru 80% din familiile care locuiesc în zona caselor din
localităţile urbane Comăneşti, Moineşti, Oneşti, Tg. Ocna şi Dărmăneşti.
o

37

Distribuirea de pubele de 120 l pentru colectarea deşeurilor
biodegradabile
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Deşeurile biodegradabile colectate separat vor fi transportate staţiile de compostare,
astfel:
•

localităţile aferente zonei 1 – deşeurile verzi din parcuri, grădini şi pieţe vor fi
transportate la staţia de compostare de la Bacău (pentru zona de locuinţe
individuale din mediul urban şi rural este prevăzută compostarea individuală
şi nu colectarea separată a deşeurilor biodegradabile);

•

localităţile aferente zonei 2 – deşeurile verzi din parcuri, grădini şi pieţe vor fi
transportate la staţia de compostare de Bacău. (din această zona fac parte
doar localităţi rurale unde este prevăzută compostarea individuală a deşeurilor
biodegradabile şi nu colectarea separată a acestora);

•

localităţile aferente zonei 3 – deşeurile biodegradabile colectate separat din
zona urbană, mai putin orasul Slanic Moldova, precum si deşeurile verzi din
parcuri, grădini şi pieţe vor fi transportate la staţia de compostare de Oneşti
(pentru zona de locuinte individuale din mediul urban (Slanic Moldova) si
rural este prevazuta compostarea individuala si nu colectarea separata a
deseurilor biodegradabile.);

•

localităţile aferente zonei 4 - deşeurile biodegradabile colectate separat din
zona caselor din mediul urban (Dărmăneşti şi Comăneşti) precum şi deşeurile
verzi din parcuri, grădini şi pieţe vor fi transportate la staţia de compostare de
Oneşti;

•

localităţile aferente zonei 5 - deşeurile biodegradabile colectate separat din
zona caselor din mediul urban (Moineşti) precum şi deşeurile verzi din parcuri,
grădini şi pieţe vor fi transportate la staţia de compostare de Oneşti.

În anexa 1 a prezentului raport sunt listate unităţile administrativ teritoriale aferente
fiecărei zone.
B.

Deşeurile asimilabile celor menajere

Instituţiile şi agenţii economici precolectează deşeurile similare celor menajere pe 4
fracţii dupa cum urmează:
o

Deşeuri din plastic şi metal

o

Deşeuri din hârtie şi carton;

o

Deşeuri din sticlă;

o

o

Deşeuri organice (doar pentru deşeurile generate din pieţe,
restaurante etc);
Deşeuri reziduale.

Instituţiile şi agenţii economici vor folosi, de regulă, recipienţi pe care Delegatul îi va
pune la dispoziţie prin contracte de comodat.
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C.

Deşeurile voluminoase

Deşeurile voluminoase vor fi colectate de la persoanele fizice şi cele juridice şi
transportate la cel mai apropriat spaţiu de stocare temporară.
Pentru acest scop, există 2 spaţii de stocare temporară ce vor funcţiona ca puncte de
colectare pentru deşeurile voluminoase, respectiv:
o

o

D.

Un punct de colectare situat pe amplasamentul depozitului de deşeuri
nepericuloase de la Bacău – punct ce va deservi partea de est a judeţului
Bacău (Zonele 1+2);
Un punct de colectare situat la Oneşti (pe acelasi amplasament cu staţiile de
sortare, transfer si compostare) – punct ce va deservi partea de vest a
judeţului (zonele 3+4+5).
Deşeuri din echipamente electrice şi electronice (DEEE)

Deşeurile din echipamente electrice şi electronice vor fi colectate de la persoanele
fizice şi cele juridice. şi transportate la cel mai apropriat punct de colectare a DEEE.
În judeţul Bacău există 5 centre de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi
electronice puse la dispoziţie de autorităţile publice locale şi administrate/operate de
organismele care preiau responsabilitatea colectarii si reciclarii de la producatorii de
echipamente electrice si electronice.
E.

Deşeuri menajere periculoase

Deşeurile menajere si institutionale periculoase vor fi colectate de la generatorii
casnici si institutionali in puncte mobile (organizate cu prilejul stationarii mijlocului de
transport specializat pe teritoriul fiecarei comune).
Deşeurile menajere si institutionale periculoase vor fi transportate la cel mai apropiat
spaţiu de stocare temporară si/sau direct la o instalatie de eliminare.
Pentru acest scop, există 2 spaţii de stocare temporară ce vor funcţiona ca puncte de
colectare pentru deşeurile menajere periculoase, respectiv:
o

o

F.

Un punct de colectare situat pe amplasamentul depozitului de deşeuri
nepericuloase de la Bacău – punct ce va deservi partea de est a judeţului
Bacău (Zonele 1+2);
Un punct de colectare situat la Oneşti (pe acelasi amplasament cu staţiile de
sortare, transfer si compostare) – punct ce va deservi partea de vest a
judeţului (zonele 3+4+5).
Deşeuri verzi

Deşeurile verzi vor fi colectate şi transportate la staţiile de compostare de la Bacău şi
Oneşti de administraţia publică locală ( gestiune directă).
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G.

Deşeuri din pieţe

Deseurile din piete vor fi pre-colectate de catre administratia fiecarei piete pe cinci
fractii:
o

Deşeuri din plastic şi metal

o

Deşeuri din hartie şi carton;

o

Deşeuri din sticlă;

o

Deşeuri organice;

o

Deseuri reziduale.

Deşeurile vor fi precolectate în Eurocontainere (1.100 l), puse la dispozitie de catre
Delegat prin contracte de comodat, amplasate în punctele de pre-colectare aferente
fiecarei piete.
H.

Deşeuri din construcţii şi demolări

Deşeurile din construcţii şi demolări vor fi colectate de la persoanele fizice şi cele
juridice la cerere.

4.2.3

Cantităţi de deşeuri prognozate a se colecta
Conform datelor prezentate în capitolul 2.3 al prezentului raport, în anul 2009
cantitatea de deşeuri municipale calculată pe baza datelor statistice furnizate de APM
Bacău, a scăzut cu circa 18% faţă de cantităţile de deşeuri municipale estimate în
Aplicaţia de Finanţare. În anul 2010 această diferenţă atinge un prag de circa 30%.
Diferenţa între datele statistice furnizate de APM şi estimările din Aplicaţia de
Finanţare se consideră a fi semnificative. Astfel, s-a considerat necesară
revizuirea prognozei de generare a deşeurilor municipale pentru perioada de
planificare 2012-2038. Aceste date sunt deosebit de importante, reprezentând baza
pentru determinarea nivelului taxei ce se va aplica pentru prestarea serviciului de
colectare şi transport deşeuri.
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Tabel 4-1: Evoluţia de generare a deşeurilor municipale în Judeţul Bacău, tone
2011

2015

2020

2025

Judeţ Bacău

2030

2035

2036

2037

2038

Tone

1.1

Deşeuri menajere colectate separat şi în amestec

138.740

141.726

146.316

152.152

159.453

166.762

167.439

168.116

168.793

1.2
+
1.3

Deşeuri similable de la comert, industrie şi
instituţii colectate separat şi în amestec

40.821

42.143

43.856

45.639

47.494

49.424

49.820

50.218

50.620

1.5

Deşeuri din grădini şi parcuri

4.059

4.190

4.360

4.537

4.722

4.914

4.953

4.993

5.033

1.6

Deşeuri din pieţe

4.590

4.739

4.932

5.132

5.341

5.558

5.602

5.647

5.692

1.7

Deşeuri stradale

8.009

8.268

8.604

8.954

9.318

9.696

9.774

9.852

9.931

1.8

Deşeuri menajere generate şi necolectate

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total deşeuri municipale colectate

196.219

201.066

208.068

216.414

226.327

236.354

237.588

238.826

240.068

Total deşeuri municipale generate

196.219

201.066

208.068

216.414

226.327

236.354

237.588

238.826

240.068
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4.2.4

Frecvenţa de colectare a deşeurilor
În Ordinul nr. 536/1997 al Ministrului Sanatatii pentru aprobarea Normelor de igienă
şi a recomandarilor privind mediul de viata a populatiei (la Capitolul V - Norme de
igiena referitoare la colectarea, indepartarea si neutralizarea deseurilor solide
(reziduale) -paragraful g) se prevede ca „...recipientii se golesc periodic, nu mai rar
de o data la 2 zile vara (1 aprilie - 1 octombrie) si o data la 3 zile iarna (1 octombrie 1 aprilie) si ca „deseurile stradale urmeaza filiera de neutralizare a deseurilor
menajere".
Astfel, frecvenţa propusă pentru colectarea deşeurilor menajere (reziduale si
reciclabile) este următoarea:
•

Deşeurile reziduale – 3 ori/săptămână pentru blocuri şi 2 ori/săptămână
pentru gospodăriile individuale din mediul urban si rural.

Pentru deşeurile menajere reciclabile frecvenţa de colectare optimă este:
•

Deşeuri de hârtie şi carton de la blocuri urban – 1 data/săptămână;

•

Deşeuri de plastic şi metal de la blocuri urban – 2 ori/săptămână;

•

Deşeurile de hartie si carton şi deşeurile de plastic şi metal din zona caselor
urban– o dată la două săptămâni;

•

Deşeurile de hartie şi carton din mediul rural – o dată pe lună

•

Deşeurile de plastic si metal din mediul rural – o dată pe săptămână;

•

Deşeurile de sticlă – o dată pe lună.

4.3

Investiţii

4.3.1

Investiţii realizate prin POS Mediu
Pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii de colectare şi transport a
deşeurilor municipale, Delegatarul
echipamente de colectare:
Item

va

concesiona

Volum

Număr pubele pentru
deşeuri reziduale

colectare 120 l pubele

Delegatului

următoarele

Unitate

Cantitate

Buc

71,756

Număr containere pentru colectare 1.1 m3 containere
buc
3
deşeuri reciclabile
1.1 m containere buc
tip clopot
buc
3
3 m containere tip
clopot

4,179
99
297

Număr pubele pentru
deşeuri biodegradabile

19,539

colectare 120 l

Buc

Delegatul va asigura dotarea punctelor de colectare ale institutiilor si agentilor
economici, în baza unor contracte de comodat, cu recipienti pentru colectarea
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deseurilor asimilabile celor menajere si a celor reciclabile generate de instititutii si
agentii economici din zonele deservite.
Necesarul de mijloace de transport pentru colectatea deşeurilor se va determina şi
pune la dipsoziţie de viitorul operator de salubrizare.
Delegatul va asigura echipamentele necesare pentru colectarea si transportul
deşeurilor din construcţii şi demolări, a deşeurilor voluminoase, a deşeurilor din
echipamente electrice si electronice si a deşeurilor periculoase din deşeurile
menajere.
Toate echipamentele si bunurile concesionate de catre Delegatar in vederea realizării
serviciului, precum si cele achizitionate de Delegat în acelaşi scop, chiar daca nu au
fost prevazute expres în Caietul de Sarcini sunt considerate bunuri de retur la
încetarea sau terminarea contractului.
4.3.2

Investiţii realizate pe perioada operării
Investiţiile care vor fi realizate de către delegat în vederea funcţionării şi dezvoltării
serviciului de salubrizare vor cuprinde cel puţin:
•

dotarea tuturor persoanelor juridice (instituţii publice şi agenţi economici) de pe
teritoriul zonei contractului cu recipienti standartizati, prin contracte de comodat;
dotarea va trebui realizata înaintea Datei de incepere a contractului;

•

asigurarea necesarului de echipamente de transport pentru deşeurile municipale
(deşeuri reziduale, reciclabile, biodegradabile, periculoase menajere,
voluminoase, DEEE, construcţii şi demolări) generate în zona deservită;

•

modernizarea parcului de maşini şi utilaje specifice în vederea prestării serviciului
la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi prin contractul de delegare a
gestiunii; completarea parcului de utilaje trebuie realizată înaintea Datei de
începere a contractului;

•

operatorul va fi obligat să efectueze pe cheltuiala proprie întreţinerea, reparaţiile
curente şi accidentale, precum şi cele capitale ce se impun la bunurile din
patrimoniul public utilizate pentru îndeplinirea serviciului

•

realizarea unor campanii anuale de informare, conştientizare şi educare a
populatiei din zona deservita, atât în privinta protectiei mediului prin reciclarea /
valorificarea deseurilor cât şi în procesul de gestionare a deşeurilor. Activitatile
minime aferente campaniilor vor fi:
organizarea şi susţinerea de campanii de informare şi
conştientizare a publicului, inclusiv în şcoli, privind prevenirea
generării deşeurilor şi colectarea selectivă a deşeurilor municipale;
realizarea de campanii de informare a publicului cu ajutorul media
(radio, televiziune, presa scrisă locală) privind colectarea fluxurilor
speciale: deşeuri electrice şi electronice, deşeuri periculoase din

43

43

Studiu de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare şi transport deşeuri

deşeurile menajere, deşeuri voluminoase, deşeuri de ambalaje (si
altele, la decizia operatorului) - minim 4 campanii anual;
realizarea de ghiduri practice privind colectarea selectivă a
deşeurilor menajere, compostarea individuală a deşeurilor
biodegradabile, deşeuri electrice şi electronice, deşeuri periculoase
din deşeuri menajere, deşeuri voluminoase.

5

Mecanismul financiar

5.1

Mecanism financiar – populaţie
Pentru asigurarea finanţării serviciilor de salubrizare din aria de delegare a serviciului
de colectare şi transport în judeţul Bacău, conform listei prezentate in anexa 2 la
prezentul studiu, Documentul de poziţie prevede ca atât în localităţile urbane cât şi în
cele rurale va fi instituită o taxă locală pentru salubrizare ce va fi plătită de populaţie,
în calitate de beneficiar final a serviciilor de salubrizare. Această taxă locală va fi
unică şi va include toate elementele de cost ale sistemului integrat de gestionare a
deşeurilor de la colectare, transfer, tratare şi eliminare la depozitul conform,
respectiv:
•

activităţile de colectare si transport a deşeurilor de la populaţie la staţiile
de transfer/sortare/compostare/depozit.

•

activităţile de operare a staţiilor de transfer/sortare/compostare şi
transferul deşeurilor de la staţiile de transfer/sortare/compostare la depozitul
conform si de depozitare la depozitul conform.

Este ştiut faptul că, ADIS în calitate de asociaţie fără scop patrimonial constituită în
baza dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, act normativ
modificat şi completat prin Legea nr. 34/2010 publicată în M.Of. nr. 151 din
09.03.2010 nu are calitate de operator şi, conform statutului său, nu desfăşoară
activităţi economice. În vederea îndeplinirii obiectivelor sale, ADIS, prin
intermediul membrilor săi (UAT-uri), colectează taxa de salubritate de la
populaţie şi plăteşte operatorii selectaţi.
În cele ce urmeaza vom prezenta mecanismul financiar care va sta la baza
funcţionării sistemului integrat de gestionare a deşeurilor, dupa cum urmeaza:
mecanismul financiar aplicabil Judetului Bacau, cu exceptia localitatilor din
Zona 1 ISPA;
mecanismul financiar aplicabil localitatilor din Zona 1 ISPA, cu exceptia
Municipiului Bacau;
mecanismul financiar aplicabil Municipiului Bacau.
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Schema functionala a sistemului de taxe si tarife pentru Judetul Bacau
(exceptie Zona 1 ISPA)
TAXA
UTILIZATORI
CASNICI DIN
JUDETUL
BACAU

APL JUDETUL
BACAU

Transfer sume
pentru plata op.
C&T și instalații
UTILIATORI
NON-CASNICI
DIN JUDETUL
BACAU

CONTRACTE
EXISTENTE

ADIS

TARIF

TARIF

TARIF
REDEVENTA CL
Moinesti pentru
echipamente de
C&T

OPERATOR 1
colectare și
transport

REDEVENTA CL
Moinești – SS
(proiect Phare)

OPERATOR 2
(POS MEDIU)
• ST (Gaiceana,
Beresti Tazlau,
Onesti)

• SS (Onesti, Moinesti,

REDEVENTA CJ
Bacau pentru
echipamente de
C&T

REDEVENTA
CL BACAU –
Depozit, SS, SC

Bacau**)

REDEVENTA
CLBacau SS
si SC (proiect
ISPA)

• SC (Onești, Bacau**)
• Depozit Bacău celula
2,**

OPERATOR 3 (ISPA)

REDEVENTA
CJ Bacau
pentru
instalatii

• DEPOZITULUI CONFORM (celula 1) +
• SS si SC (doar pe durata celulei 1)

** Dupa epuizarea celulei 1
*** Redeventa aferentă instalaţiilor de deşeuri construite prin POS Mediu. Intr-o
primă etapă redevenţa va fi platită pentru ST Găiceana, Bereşti Tazlau şi Onesti,
SS si SC Onesti, urmând ca după epuizarea celulei 1 să fie plătită şi pentru celula
2 a depozitului conform.
LEGENDA
Flux financiar utilizatori casnici - operatori POS Mediu
Flux financiar operatori de salubrizare existenti
Flux financiar agenti economici - operatori POS Mediu si operator ISPA
Flux financiar ADIS - operator 3 ISPA si operator 2 POS Mediu - operator 3
ISPA
ST – statie de transfer
SS – statie de sortare
SC – statie de compostare
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Pentru toate UAT-urile din judetul Bacau, cu exceptia UAT-urilor din Zona 1 ISPA,
platile vor fi efectuate potrivit acestei scheme, dupa cum urmeaza:
II.I.

Utilizatorii casnici (populatia):
UAT-rile membre ADIS
utilizatorii casnici.

vor colecta taxa specială de salubrizare de la

Sumele astfel colectate vor fi transferate către ADIS corespunzător tarifelor
datorate operatorilor pentru activităţile componente ale serviciului de
salubrizare.
ADIS va plăti
o Tariful Operatorului de colectare si transport la nivel județean;
o Tariful Operatorului care exploatează instalaţiile de deșeuri realizate
prin proiectul ISPA (Operator 3 (ISPA), atat pentru cantitatile de
deseuri provenite din UAT-urile aferente zonei 1 NON-ISPA cat si
pentru cantitatile de deseuri provenite din UAT-urile aferente
zonei 1 ISPA;
o Tariful Operatorului care exploatează instalaţiile de deșeuri realizate
prin proiectul POS, staţiei de sortare de la Moineşti și celulele 3 si 4
ale depozitului conform (Operator 2 POS MEDIU)
Operatorii de salubrizare existenti vor plati tariful pentru tratarea, transferul si
eliminarea deseurilor colectate, direct operatorilor instalatiilor de deseuri
(Operator 2 (POS MEDIU) si Operator 3 (ISPA)). Aceste tarife vor fi platite in
baza unor contracte de prestari servicii care vor fi incheiate intre operatori.
Operatorul care exploateaza instalatiile de deșeuri realizate prin proiectul
POS, staţiei de sortare de la Moineşti și celulele 2, 3 si 4 ale depozitului
conform (Operator 2 POS MEDIU), va plati tariful pentru eliminarea deseurilor
la depozitul judetean (celula 1), direct operatorului instalatiilor de deseuri
realizate prin proiectul ISPA.
II.

Utilizatorii non – casnici (agenti economici, institutii publice):

Utilizatorii non-casnici vor plati un tarif pentru serviciul de salubrizare. Tariful va fi
platit direct operatorului de colectare si transport POS Mediu, care va plati mai
departe tariful pentru tratarea, transferul si eliminarea deseurilor la depozitul
judetean, in baza unor contracte de prestari servicii.
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Schema functionala a sistemului de taxe si tarife pentru Zona 1 ISPA (cu
exceptia Municipiului Bacau)
UTILIZATORI
CASNICI DIN ZONA 1
ISPA

UAT-urile din
Zona 1 ISPA

TAXA

TARIF

UTILIZATORI
NON-CASNICI DIN
JUDETUL BACAU

Transfer
sume pentru
plata op.
instalații

TARIF

REDEVENTA CL
Bacau pt.
Echipamente de
C&T

OPERATOR

colectare și transport
Zona ISPA

ADIS

OPERATOR 3 (ISPA)
• DEPOZITULUI CONFORM (celula 1) +
• SS si SC (doar pe durata celulei 1)

OPERATOR 2
(POS MEDIU)
• Depozit Bacău celula 2
+ SS si SC (dupa
incetarea duratei de
viata a celulei 1)

LEGENDA
Flux financiar utilizatori casnici - operator C&T ZONA 1 ISPA
Flux financiar UAT-urile din ZONA 1 ISPA - operatorii instalatii de deseuri
(operator 3 ISPA si operator 2 POS Mediu)
Flux financiar utilizatori non-casnici - operatori ISPA si operator POS Mediu
UAT-urile din Zona 1 ISPA, cu exceptia Municipiului Bacau, vor efectua platile
aferente serviciilor de salubrizare conform schemei prevazute mai sus – Schema
functionala a sistemului de taxe si tarife pentru Zona 1 ISPA, dupa cum urmeaza:
I.

Utilizatorii casnici:
a) UAT-urile din Zona 1 ISPA vor colecta taxa specială de salubrizare de la
utilizatorii casnici.
b) Din sumele astfel colectate, UAT-urile din Zona 1 ISPA vor plati:
o Tariful Operatorului de colectare si transport din zona ISPA;
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c) Pentru plata celorlalti operatori de salubrizare (Operator 3 ISPA, iar apoi,
dupa incetarea duratei de viata a celulei 1 a depozitului conform, Operator 2
POS Mediu), UAT-urile din Zona 1 ISPA vor transfera sumele aferente catre
ADIS, iar ADIS va plati:
o Tariful Operatorului care exploatează instalaţiile de deșeuri realizate
prin proiectul ISPA (Operator 3 ISPA);
o Tariful Operatorului care exploatează instalaţiile de deșeuri realizate
prin proiectul POS (Operator 2 POS MEDIU), dupa incetarea duratei
de viata a celulei 1 a depozitului conform.
III.II.

Utilizatorii non - casnici:

Utilizatorii non-casnici vor plati un tarif pentru serviciul de salubrizare. Tariful va fi
platit direct operatorului de colectare si transport din zona 1 ISPA, care va plati mai
departe tariful pentru tratarea, transferul si eliminarea deseurilor la depozitul
judetean, in baza unor contracte de prestari servicii.
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Schema functionala a sistemului de taxe si tarife pentru Municipiul Bacau

UTILIZATORI
CASNICI DIN
MUNICIPIUL BACAU

TAXA

TARIF

UTILIZATORI
NON-CASNICI
DIN MUNICIPIUL
BACAU

TARIF

Transfer
sume pentru
plata op.
instalații

MUNICIPIUL
BACAU

OPERATOR

colectare și transport
Zona ISPA

ADIS

TARIF

OPERATOR 3 (ISPA)
• DEPOZITULUI CONFORM (celula 1) +
• SS si SC (doar pe durata celulei 1)

LEGENDA
Flux financiar utilizatori casnici - operator C&T ZONA ISPA si Operator 3 ISPA
Flux financiar Municipiul Bacau - operator 2 POS Mediu
Flux financiar utilizatori non-casnici - operatori ISPA si operator POS Mediu
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Municipiul Bacau va efectua platile aferente serviciilor de salubrizare, dupa cum urmeaza:
II.I.

Utilizatorii casnici:
a) Municipiul Bacau va colecta taxa specială de salubrizare de la utilizatorii casnici.
a)b)

Din sumele astfel colectate, Municipiul Bacau va plati:
o Tariful Operatorului de colectare si transport din zona ISPA;
o Tariful Operatorului care exploatează instalaţiile de deșeuri realizate prin
proiectul ISPA (Operator 3 ISPA);

a)c)
Dupa incetarea duratei de viata a celulei 1 a depozitului conform, Municipiul
Bacau va transfera sumele aferente catre ADIS, iar ADIS va plati:
o Tariful Operatorului care exploatează instalaţiile de deșeuri realizate prin
proiectul POS (Operator 2 POS MEDIU).
II.

Utilizatorii non - casnici:

Utilizatorii non-casnici vor plati un tarif pentru serviciul de salubrizare. Tariful va fi platit
direct operatorului de colectare si transport din zona 1 ISPA, care va plati mai departe
tariful pentru tratarea, transferul si eliminarea deseurilor la depozitul judetean, in baza unor
contracte de prestari servicii incheiate conform prevederilor art. 18, alin. 8 din prezentul
acord.
Consiliile Locale vor da un mandat special către ADIS în care vor fi prevăzute, printre
altele, si următoarele:
a) Faptul că ADIS va încheia în numele si pe seama lor contractul de delegare a
gestiunii serviciului de colectare şi transport deşeuri municipale
b) Faptul ca APL-urile vor transfera către ADIS, într-un cont separat, destinat
sistemului integrat, sumele încasate de la populaţie cu titlu de taxa speciala de
salubrizare;
c) Faptul ca ADIS va plăti operatorul judeţean de colectare şi transport, operatorul
ISPA de colectare si transport, operatorul judeţean peentru operarea instalaţiilor de
deşeuri şi operatorul existent al depozitului Bacau (pana la epuizarea celulei 1).
d) CJ Bacău, in calitate de beneficiar si co-finanţator al proiectului SIMDS, va încasa
redevenţa cuvenită pentru exploatarea echipamentelor şi instalaţiilor realizate prin
proiect.
e) CL Moineşti, în calitate de beneficiar şi co-finanţator al proiectului PHARE Moineşti,
va încasa redevenţa cuvenită pentru exploatarea echipamentelor şi instalaţiilor
realizate prin proiectul PHARE.
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Nivelul taxei
Nivelul taxei de salubritate se stabileşte cu respectarea prevederilor din Decizia de
Finanţare şi a prevederilor legale aplicabile la data respectivă. Nivelul taxei de salubritate
va fi diferit în localităţile din mediul rural faţă de cele din mediul urban.
Tabelul următor prezintă nivelul estimat al taxei de salubritate, în conformitate cu
prevederile contractului de finanţare POS Mediu:
Tabel 5-1: Taxele de salubritate previzionate a fi practicate în UAT membre ADIS (în
termeni reali, calculate pe baza tarifelor din Anexa I.4 a Contractului de finanţare)

Anul

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Taxa
salubritate
urban, fara
TVA,
lei/pers/luna
6,43
6,85
7,15
7,46
7,75
8,04
8,23
8,54
8,82

Taxa
salubritate
rural, fara
TVA,
lei/pers/luna
2,60
2,77
2,94
3,03
3,12
3,28
3,36
3,45
3,62

Taxa
salubritate
urban, cu TVA,
lei/pers/luna

Taxa salubritate
rural, cu TVA,
lei/pers/luna

7,98
8,49
8,87
9,25
9,61
9,97
10,20
10,58
10,93

3,22
3,43
3,64
3,76
3,87
4,07
4,16
4,28
4,48

Nivelul taxelor poate fi ajustat / actualizat anual cu indicele de inflaţie. Ajustările de taxe se
vor face anual, sau semestrial, cu luarea în calcul a inflaţiei (Indicele preţutilor de consum
publicat lunar de INS). Baza de calcul a inflaţiei va fi 1 iulie 2012.4 Ajustarea taxelor se va
face cu aprobarea membrilor ADIS (UAT-uri) şi va fi aprobată prin HCL de către aceştia.
Din acestă taxă, ADIS va plăti operatorului serviciului de colectare şi transport tariful
aferent (lei/tonă). Tarifele se vor plăti pe baza facturilor ce vor cuprinde cantităţile de
deşeuri, pe tipuri şi tariful respectiv. ADIS va verifica concordanţa cantitaţilor cu cele
raportate de către operatorul care operează staţiile de transfer/ sortare/ compostare şi
depozitul conform ca fiind primite în staţii, respectiv la depozit.

4

Taxa la data respectivă va fi determinată cu formula :
Taxan=Taxar x I
Unde I=(CPI x (1+INF)m/12) / IPI
CPI=cel mai recent indice al prețurilor disponibil
IPI=indicele pretului inițial (în cazul nostru la 1.07.2012)
INF=inflația pentru perioada de 12 luni înaintea celui mai recent indice disponibil (de ex. pt 1.01.2013, inflația
pentru perioada ian 2012 – ian 2013)
m=numărul de luni între cel mai recent indice al prețurilor disponibil și luna actualizării taxei
Indicele Prețutilor = Indicele Prețurilor de Consum publicat lunar de INS

51

51

Studiu de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare şi transport deşeuri

Tariful pentru instalaţiile de transfer, sortare, compostare si depozitare va fi inclus in tariful
plătit de către ADIS operatorului care operează staţiile de transfer/ sortare/ compostare şi
depozitul conform.

5.2

Mecanism financiar – agenţi economici şi instituţii
Generatorii de deşeuri din categoria non casnici (firme, scoli, primării etc.), din localităţile
urbane si rurale, vor achita contravaloarea serviciilor de salubrizare prin contracte de
salubritate special încheiate direct cu operatorul de colectare şi transport, astfel:
Operatorii economici şi instituţiile publice vor încheia contracte direct fie cu
operatorul POS Mediu pentru colectarea şi transportul deşeurilor fie cu operatorul
SPA pentru colectarea si transportul deseurilor, dupa caz. Operatorul C&T va emite
factură către operatorii economicii în care este menţionată cantitatea de deşeuri
colectată.
Operatorii de colectare şi transport vor transporta deşeurile colectate la ST/ SS/ SC/
depozit şi vor plăti celor doi operatori (operator POS Mediu şi operator ISPA ) un
tarif exprimat in lei/tonă. Astfel, Operatorul POS Mediu şi Operatorul ISPA vor emite
câte o factură către Operatorul judetean de C&T si o alta factura catre Operatorul
ISPA de C&T aferentă cantităţii transferate.
ADIS in acest flux va avea doar rol de monitorizare a cantităţilor de deşeuri
colectate şi transportate pe fluxuri de deşeuri, prin intermediul copiilor aferente
documentelor de plată şi justificative emise de operatorul judeţean de colectare şi
transport către agenţii economici / instituţiile publice..
Nivelul tarifului
Nivelul tarifului de salubritate se stabileşte cu respectarea prevederilor din Decizia de
Finanţare şi a prevederilor legale aplicabile la data respectivă. Tabelul următor prezintă
nivelul estimat al tarifului ce se va colecta, în conformitate cu prevederile contractului de
finanţare POS Mediu:
Tabel 5-2: Tarif pentru agenţii economici şi instituţii, cf. Anexei I.4 a contractului de
finanţare (valori reale, la 1.07.2012)
Anul

Tarif ag. ec. si institutii
(lei/tona) fara TVA

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

52

254,00
256,00
262,00
268,00
273,00
280,00
289,00
296,00

(lei/m3), fara TVA*
88,9
89,6
91,7
93,8
95,6
98,0
101,2
103,6
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Anul

2021

Tarif ag. ec. si institutii
(lei/m3), fara TVA*
(lei/tona) fara TVA
306,00

107,1

* tariful pe metru cub, calculat considerand o densitate de 350 kg pe metru cub.
Nivelul tarifului poate fi ajustat cu inflaţia similar cu nivelul taxelor.
Pentru toate localităţile care au în derulare contracte de salubrizare valabil încheiate şi a
căror durată depăşeşte data la care va fi desemnat noul operator judeţean de colectare şi
transport, operatorii de salubritate care realizează colectarea şi transportul către staţiile de
transfer/ sortare/ compostare vor plăti tarifele pentru staţiile de transfer/ sortare/
compostare, inclusiv pentru depozitare, operatorului ce operează instalaţiile. Aceste tarife
vor fi aporbate de ADIS.
Părţile se angajează sa prevadă în contractele de delegare a gestiunii formule specifice de
ajustare a taxelor/tarifelor pentru colectarea, transportul si depozitarea deşeurilor la staţiile
de transfer, respectiv la staţiile de sortare şi compostare.

6

Fezabilitatea economică a Delegării
Fezabilitatea economică a delegării implică estimarea costurilor şi veniturilor pe durata
delegării, inclusiv identificarea şi cuantificarea financiară a riscurilor contractului, a celei mai
adecvate structuri a delegării .
Serviciul public de colectare şi transport a deşeurilor va urmări să realizeze un raport
calitate/cost cât mat bun pentru perioada de derulare a contractului de delegare de
gestiune şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract. Totodata vor
trebui asigurate finanţarea unor investiţii suplimentare în echipamente şi crearea fondului
de investiţii şi dezvoltare.
Se impune aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea
şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (Fond IID) pentru proiectele de
dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară
nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi care aprobă Normele pentru constituirea,
alimentarea şi utilizarea Fondului IID, cu modificările şi completările ulterioare. Se
mentionează: „Operatorul şi unitatea administrativ-teritorială care realizează proiecte cu
asistenţa financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene au obligaţia ca de la
semnarea memorandumului de finanţare sau acordului de împrumut pentru cazurile
specificate la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă să constituie potrivit art. 3 Fondul IID
pe întreaga perioadă de viaţă a investiţiei”.
Structura şi nivelul tarifelor de colectare şi transport a deşeurilor practicate de operatori vor
fi stabilite prin metode competitive (licitaţie deschisa), vor reflecta costul efectiv al prestaţiei
şi vor fi calculate în conformitate cu prevederile legale (Ordinul nr. 109/2007 al ANRSC).
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În urma procedurii de delegare, se va putea selecta un operator care să ofere cele mai
bune premise pentru îndeplinirea acestor obiective, precum si o transparenţă ridicată a
delegării componentelor serviciului de salubrizare.

6.1

Costurile şi veniturile previzionate
În cadrul Studiului de Fezabilitate care a stat la baza Deciziei de Finaţare a proiectului au
fost estimate costurile pentru fiecare componentă a sistemului integrat de gestiune a
deşeurilor (colectare, transport, transfer, sortare, compostare, depozitare). Estimarea s-a
făcut pentru perioada 2011 - 2032, având ca an de referinţă anul 2010. Acestea au fost
actualizate pentru anul de referinţă 2012, iar cantităţile au fost recalculate în conformitate
cu ultimele prognoze privind evoluţia populaţiei şi a dezvoltării economice a judeţului
Bacău.5
Plecînd de la aceste estimări, s-au determinat costurile pentru colectarea şi transportul
deşeurilor municipale din aria de operare, separat, pe fiecare categorie de deşeuri
(reziduale, reciclabile, biodegradabile), având în vedere urmatoarele categorii de costuri:
)a) Costuri generale cuprinzând:
•

costuri de operare – reprezentând costurile curente ale operatorului pentru execuţia
zilnică a serviciului contractat: cheltuieli de personal, cheltuieli cu combustibilii şi
lubrifianţii, cheltuieli cu utilităţile, cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile bunurilor şi
instalaţiilor, etc.; aceste costuri au fost împărţite în: costuri fixe, ce nu depind de
cantităţile efectiv colectate, cum ar fi cele administrative şi costuri variabile;

•

costuri cu redevenţa ce se va plăti CJ Bacău şi va constitui sursa pentru Fondul IID
necesar înlocuirii echipamentelor achiziţionate prin POS Mediu;

•

costuri cu redevenţa ce se va plăti CL Moineşti şi va constitui sursa pentru Fondul
IID necesar înlocuirii echipamentelor achiziţionate prin Phare.

)b) O cotă de profit de 5%.
După cum este prezentat în capitolul 5, fluxul financiar pentru deşeuri colectate de la
populaţie este diferit comparativ cu fluxul financiar pentru deşeurile colectate de la agenţi
economici. Astfel, în continuare vor fi prezentate separat costurile si veniturile aferente
celor doua categorii de beneficiari ai sistemului de colectare.
6.1.1

Previzionare costuri şi venituri pentru colectarea si transportul deşeurilor menajere
colectate de populaţie
Pe baza cantităţilor de deşeuri estimate a fi colectate de la populaţie, din aria de operare,
au fost estimate numărul de curse necesare pentru fiecare situaţie (mediu urban – blocuri,
mediu urban – case / gospodări individuale, mediu rural) şi apoi costurile cu combustibilul şi
cu personalul (munca vie). La acestea s-au adăugat costurile cu întreţinerea curentă a
vehiculelor şi a recipienţilor de colectare şi alte costuri materiale variabile (pe baza datelor
istorice şi a celor din aplicaţia de finanţare). S-au determinat costurile variabile în lei/tonă şi

5

Sursa DJS Bacău - Rezultatul recensantului populației – http://www.bacau.insse.ro/main.php, tabel TAB_8
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s-au adăugat costurile fixe (costurile administrative – aprox. 10% din costuri variabile si
redevenţa) şi un profit de 5%.
Plecând de la costurile estimate pentru anul de bază – 2012 şi utilizând ipotezele din
aplicaţia de finanţare (creştere reală a prţurilor unitare la combustibili şi energie de 1% pe
an ; creştere reală a salariilor cu 3% pe an), sunt realizate proiecţiile costurilor pe întreaga
perioadă a constractului de delegare a gestiunii serviciului (8 ani, primul an este considerat
2014).
Tabelele de mai jos prezintă rezultatul acestor proiecţii.
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Tabel 6-1: Estimarea costurilor aferente serviciului ce va fi delegat – pentru deşeurile menajere colectate de la populaţia din zona
deservită
Costuri aferente cantităţii de deşeuri menajere colectate în amestec de la populaţie
Perioada din contract (luni)
Cantităţi estimate a se colecta
de la populatie (tone)
Costuri generale de operare
(populaţie) - lei, din care:

01-12

13-24

25-36

37-48

49-60

61-72

73-84

85-96

26.067,92

31.476,84

36.686,24

37.911,93

38.155,82

37.837,54

38.099,87

38.764,10

4.119.799

4.802.025

5.483.384

5.706.441

5.815.810

5.857.870

5.974.376

6.146.119

Redevenţa CJ Bacău - lei
705.885

705.885

705.885

705.885

705.885

705.885

705.885

705.885

99.137

99.137

99.137

99.137

99.137

99.137

99.137

99.137

157.847

190.333

222.779

233.401

238.609

240.612

246.160

254.338

Redevenţă CL Moineşti - lei
Profit - lei
Cost unitar [lei/tona], fără TVA
158,04

152,56

149,47

150,52

152,42

154,82

156,81

158,55

Costuri aferente cantităţii de deşeuri menajere reciclabile colectate separat de la populaţie
Perioada din contract (luni)
Cantităţi estimate (tone), de la
populatie
Costuri generale de operare
(populatie) - lei, din care:

01-12

13-24

25-36

37-48

49-60

61-72

73-84

85-96

15.648,74

18.873,35

21.345,05

22.182,35

22.323,97

23.783,60

23.947,27

23.620,96

2.433.903

2.885.218

3.253.270

3.415.434

3.488.154

3.745.580

3.828.840

3.844.015

Redevenţa CJ Bacău - lei
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393.633

393.633

393.633

393.633

393.633

393.633

393.633

393.633

55.283

55.283

55.283

55.283

55.283

55.283

55.283

55.283

112.358

137.904

158.737

167.916

172.032

186.604

191.316

192.175

Redevenţă CL Moineşti - lei
Profit - lei
Cost unitar [lei/tona], fără TVA
155,53

152,87

152,41

153,97

156,25

157,49

159,89

61-72

73-84

162,74

Costuri aferente cantităţii de deşeuri biodegradabile colectate separat de la populaţie
Perioada din contract (luni)
01-12
Cantităţi colectate de la
populaţie (tone)
Costuri generale de operare
(populatie)- lei, din care:

13-24

25-36

37-48

49-60

85-96

1.589,09

1.834,40

1.844,82

1.940,23

1.952,23

1.888,50

1.901,14

1.986,01

266.845

301.121

306.592

323.260

329.441

325.584

332.008

348.713

45.079

45.079

45.079

45.079

45.079

45.079

45.079

45.079

6.331

6.331

6.331

6.331

6.331

6.331

6.331

6.331

10.259

11.891

12.152

12.945

13.240

13.056

13.362

14.157

167,92

164,15

166,19

166,61

168,75

172,40

174,64

175,58

Redevenţa CJ Bacău - lei
Redevenţă CL Moineşti - lei
Profit - lei
Cost unitar [lei/tona], fără TVA
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Din datele de mai sus rezultă un cost mediu , pe tip de deşeuri, după cum urmează:
Deşeuri colectate în amestec

154,06 lei/tona

Deşeuri colectate selectiv - reciclabile

156,61 lei/tona

Deşeuri colectate selectiv - biodegradabile

169,62 lei/tona

Veniturile aferente sunt colectate de către UAT-urile membre ADIS, beneficiare ale
contractului. Din sumele reprezentând taxele colectate de la populaţie, ADIS va aloca in
medie, 56% pentru serviciul de colectare si transport (procentul include şi TVA aferent
acestor servicii).
Astfel, pe baza taxelor prezentate în Tabelul 5-1 si a populaţiei estimate a UAT-urilor ce vor
fi preluate de către operatorul de C&T, se estimează că ADIS va colecta următoarele sume
(vezi tabelul 6-2).
Din acestea, ADIS va plăti operatorul pe baza cantităţilor(tone) de deşeuri colectate de la
populaţie si transporate la instalatiile de deşeuri aferente.
Plecând de la aceste elemente, putem avea urmatoarea estimare a veniturilor, prezentate
în tabelul de mai jos.
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Tabel 6-2: Venituri estimate a se colecta de către UAT-uri de la populaţie
Perioada din contract -luni

01-12

13-24

25-36

37-48

49-60

61-72

73-84

85-96

6,85

7,15

7,46

7,75

8,04

8,23

8,54

8,82

2,77

2,94

3,03

3,12

3,28

3,36

3,45

3,62

8,49

8,87

9,25

9,61

9,97

10,20

10,58

10,93

3,43

3,64

3,76

3,87

4,07

4,16

4,28

4,48

Taxe populaţie
Taxa pop urban
(lei/pers/luna fara TVA)
Taxa pop rural
(lei/pers/luna fara TVA)
Taxa pop urban
(lei/pers/luna cu TVA)
Taxa pop rural
(lei/pers/luna cu TVA)
Venituri din zone urbane
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zona 5

4.819.066
1.983.768

5.114.513
2.105.376

2.194.308

2.282.604

Total urban (lei)

6.802.834

7.219.889

8.735.658

1.639.939

1.741.334

1.647.719
2.371.980
2.150.829

-

-

6.541.350

6.804.553

-

-

2.368.512

2.505.240

2.595.540

9.087.157

9.429.156

9.758.520

9.973.502

10.332.972

2.030.984

2.091.744

2.267.217

2.383.214

2.618.429

2.686.744

1.749.594
2.518.596
2.283.811

1.852.719
3.301.980

1.908.147
3.400.764

1.960.530
3.494.124

2.107.292
3.755.688

2.162.272
3.853.668

3.053.301

3.290.231

3.380.556

2.060.836
3.672.888
3.553.514

3.633.618

3.728.420

7.810.466

8.293.335

10.238.984

10.690.886

11.102.427

11.670.453

12.115.027

12.431.104

15.513.224

18.974.642

19.778.043

20.531.583

21.428.973

22.088.529

22.764.076

23.689.233

-

-

7.468.262

-

7.307.280
2.451.240

-

7.060.644

-

7.737.432
-

-

Venituri din zone rurale
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zona 5
Total rural (lei)
Venituri de la populatie
total (lei), colectate de
ADIS

59

-

-

-

59

-

-
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Tabel 6-3: Estimarea veniturilor estimate a fi realizate de către operator, aferente serviciului ce va fi delegat
Crt
.

Perioada din contract (luna)

01-12

13-24

25-36

37-48

49-60

61-72

73-84

85-96

26.067,92

31.476,84

36.686,24

37.911,93

38.155,82

37.837,54

38.099,87

38.764,10

4.119.799

4.802.025

5.483.384

5.706.441

5.815.810

5.857.870

5.974.376

6.146.119

15.648,74

18.873,35

21.345,05

22.182,35

22.323,97

23.783,60

23.947,27

23.620,96

2.433.903

2.885.218

3.253.270

3.415.434

3.488.154

3.745.580

3.828.840

3.844.015

1.589,09

1.834,40

1.844,82

1.940,23

1.952,23

1.888,50

1.901,14

1.986,01

266.845

301.121

306.592

323.260

329.441

325.584

332.008

348.713

6.820.547

7.988.364

9.043.246

9.445.135

9.633.405

9.929.034

10.135.225

Populaţie
1

2

3

Cantitati deseuri colectate
in amestec (t)
Venituri operator (lei)
Cantitati deseuri colectate
selectiv (reciclabile) (t)
Venituri operator (lei)
Cantitati deseuri colectate
selectiv (bio) (t)
Venituri operator (lei)
Venituri operator C&T –
de la ADIS (pt. populaţie)

60

10.338.847
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Din tabelul de mai sus rezultă acoperirea costurilor din venituri, deci fezabilitatea economică a
concesiunii.

6.1.2

Previzionare costuri şi venituri pentru colectarea si transportul deşeurilor menajere
colectate de agenţii economici
În cazul agenţilor economici, aceştia vor încheia contracte direct cu operatorul serviciului de
colectare şi transport ( vezi capitolul 5). Spre deosebire de fluxul financiar pentru populaţie, din
tariful colectat de la agenţii economici şi instituţii, operatorul de colectare şi transport va plăti
tarifele aferente staţiilor de transfer/sortare/compostare şi depozit (vezi tabelul 6-6 de mai jos).
Costurile estimate, pe tona de deşeu, pentru fiecare categorie, sunt aceleaşi ca şi în cazul
deşeurilor colectate de la populaţie. Astfel, costurile totale aferente colectării deşeurilor de la
agenţii economici sunt prezentate în tabelul 6-4.
Se estimează că operatorul serviciului de colectare şi transport va încasa următoarele sume de
la agenţii economici şi instituţii, determinate pe baza tarifelor prezentate în tabelul 6-5.
Tabelul 6-6 prezintă costurile pe care le va plăti operatorul serviciului de colectare şi transport
pentru operaţiile de transfer, sortae, compostare şi depozitare, inclusiv transportul de la staţiile
respective la depozit.
Analizând atât veniturile cât şi costurile estimate legate de colectarea deşeurilor de la agenţii
economici şi instituţii, în colaborare cu veniturile şi costurile serviciului pentru populaţie, rezultă
fezabilitatea economică a delegării serviciului.
Tabelul 6-7 prezintă estimările veniturilor operatorului serviciului de colectare şi transport pe
ansamblu (populaţie – de la ADIS şi agenţi economici – direct).
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Tabel 6-4: Costurile* estimate pentru serviciile către agenţii economici şi instituţii
Perioada din
contract
(lunile)
Total cantitati
institutii si ag.
ec.
(asimilabile,
considerate in
amestec) tone
Cantitati
colectate din
piete - tone
Total costuri
pt asimilabile
(lei)
Total costuri
pt deşeuri din
piete (lei)

01-12

13-24

25-36

37-48

49-60

61-72

73-84

85-96

35.178
,92

35.460,35

35.744,03

36.029,98

36.318,22

36.608,77

36.901,64

36.901,64

7.397,
06

7.456,23

7.515,88

7.576,01

7.636,62

7.697,71

7.759,29

7.759,29

5.559.
711

5.409.738

5.342.555

5.423.173

5.535.719

5.667.636

5.786.484

5.850.822

1.242.
142

1.223.962

1.249.071

1.262.236

1.288.691

1.327.109

1.355.056

1.362.412

6.801.
Total costuri
853
6.633.700 6.591.626 6.685.409 6.824.410 6.994.745 7.141.540 7.213.234
(lei)
* aceste costuri nu includ şi tratarea şi depozitarea deşeurilor, ce urmează a fi plătite operatorilor de
instalaţii

Tabel 6-5: Venituri estimate a fi încasate de la agenţii economici
Perioada din
contract
(lunile)
Tarif agenti
economici si
institutii din CF
(lei/tonă)
Total cantitati
institutii si ag.
ec. (asimilabile,
considerate in
amestec)
Cantitati
colectate din
piete (bio)
Venituri de la
ag. ec. si
institutii (total)
lei

01-12

13-24

25-36

37-48

49-60

61-72

73-84

85-96

256

262

268

273

280

289

296

306

35.178

35.460

35.744

36.029

36.318

36.608

36.901

36.901

7.397

7.456

7.515

7.576

7.636

7.697

7.759

7.759

10.899.4
49

11.244.1
44

11.593.6
57

11.904.4
36

12.307.3
55

12.804.5
72

13.219.6
35

13.666.2
45

Acesta va plăti următoarele sume operatorului instalaţiilor de transfer / sortare / compostare şi
depozitare:
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Tabel 6-6: Estimare costuri pe care operatorul de C&T le va plăti operatorului de
instalaţii:
Perioada din
contract (luna)
Tarif pt staţiile de
transfer (fara TVA) lei/t
Tarif pt staţiile de
sortare (fara TVA) lei/t
Tarif pt staţiile de
compostare (fara TVA)
- lei/t
Tarif pt depozitare
(fara TVA) - lei/t

01-12

13-24

25-36

37-48

49-60

61-72

73-84

85-96

96,20

102,61

113,56

113,80

114,04

114,67

114,92

115,08

70,61

78,25

82,34

82,95

83,57

82,32

82,98

83,62

81,10

69,67

70,44

70,67

70,92

71,69

71,96

72,23

57,33

67,59

78,28

78,28

78,28

78,41

78,41

78,39

Tarifele pentru staţiile de transfer includ şi tariful pentru eliminare.
Tarifele pentru staţiile de sortare cuprind şi tarifele pentru eliminarea reziduurilor, şi o cotă (20%) din
veniturile estimate a fi obţinute de către operatorul staţiilor din valorificarea reciclabilelor.
Tarifele pentru staţiile de compostare cuprind şi tarifele pentru eliminarea rezidurilor, dar nu includ
veniturile din valorificarea compostului.
Tarifele pentru depozitare vor fi plătite în lunile 01 – 12 către operatorul instalaţii ISPA.

Tabel 6-7 Total venituri estimate pentru operatorul de C&T - lei
Perioada din
contract
(luna)
Venituri de la
populatie (de
la ADIS)
Venituri de la
ag. ec. si
institutii
(direct)

01-12

13-24

25-36

37-48

49-60

61-72

73-84

85-96

6.820.5
47

7.988.3
64

9.043.24
6

9.445.13
5

9.633.40
5

9.929.03
4

10.135.2
25

10.338.8
47

10.899.
449

11.244.
144

11.593.6
57

11.904.4
36

12.307.3
55

12.804.5
72

13.219.6
35

13.666.2
45

Total venituri
- lei

17.719.
996

19.232.
508

20.636.9
03

21.349.5
71

21.940.7
60

22.733.6
06

23.354.8
60

24.005.0
92
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6.2

Valoarea contractului

Valoarea totală a contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare şi transport a
deşeurilor este de 170.973.297 lei, corespunzatoare unei sume medii anuale de 21.371.662
lei, pentru o cantitate totală colectată anual de aprox. 102.700 tone.

6.3

Redevenţa

Redevenţa este limitata inferior la valoarea sumei dintre (1) amortizarea mijloacelor fixe si a
bunurilor achizitionate prin proiect si (2) cote din veniturile realizate de concesionar din
valorificarea materialelor reciclabile, procesarea deseurilor provenind din activitatea de
constructii si demolari6.
În cazul operatorului serviciului de colectare şi transport, redevenţa constituie, în totalitate,
sursă pentru fondul IID şi are ca destinaţie înlocuirea echipamentelor de colectare şi transport
achiziţionate prin proiectul finanţat din POS Mediu si prin proiectul PHARE CES RO 2004/016772.04.01.04.01.01.06 – „Sistem de colectare selectivă, centru de valorificare şi optimizarea
transportului deşeurilor din arealul municipiului Moineşti şi a comunelor învecinate”.
Valoarea de înlocuire a echipamentelor de colectare şi transport achiziţionate prin proiectul
POS Mediu si prin proiectul PHARE CES Moinesti a constituit baza determinării valorii minime a
redevenţei.
Astfel valoarea totală a redevenţei va fi de cel puţin 9.353.828 lei , determinata dupa cum
urmează:
Valoarea totală (pe
toată perioada
contractului) - lei

Medie anuală
Lei / an

Redevenţă minimă de plătit CJ Bacău

8.067.817

1.008.477

Redevenţă
Moineşti

1.286.011

160.751

9.353.828

1.169.228

minimă

Total redevenţe

de

plătit

CL

Aceste sume sunt determinate la nivelul lunii iulie 2012 şi vor putea fi ajustate prin actualizare la
semestru / anul plăţii (in functie de forma finala a contractului cadru). Ajustarea se va face in
functie de indicele de inflatie comunicat de INS, similar cu modalitatea de ajustare a taxelor /
tarifelor.Redeventa va fi plătită periodic – semestrial sau lunar (in functie de forma finala a
contractului cadru). Redevenţa va fi plătită CJ Bacău si CL Moinesti, care, în conformitate cu
prevederile art. 6 din din Normele pentru constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de
6

(se mai poate ca procent din veniturile socotite ca produsul dintre cantitatile colectate şi taxa unică pe
tonă deşeu; aceasta se aplică în cazul UAT care nu primesc bunuri achiziţionate prin proiect. Oricare
metodă de determinarea redevenţei se adoptă, ea trebuie să fie unitară, pentru toate UAT în care
operează concesionarul).
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întreţinere, înlocuire şi dezvoltare – Anexa la OUG 198/2005, cu modificările şi completările
ulterioare, va alimenta fondul IID cu aceste sume în totalitate:
”Art. 6. (1) Alimentarea contului deschis potrivit art. 3 alin. (1) se efectueaza dupa cum
urmeaza:
a) de catre unitatea administrativ-teritoriala in termen de 5 zile lucratoare de la incasarea
sumelor datorate de catre operator; ”
Cuantumul exact al redeventei va fi stabilit in cadrul procedurii de achizitie pentru delegarea
gestiunii serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor.
Fiind sursă pentru Fondul IID, sumele vor putea fi utilizate numai pentru (art. 5 OUG 198/2005):
” d) întreţinerea, înlocuirea şi dezvoltarea activelor date în administrare sau în concesiune,
inclusiv a celor dezvoltate cu finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi în
conformitate cu programul aprobat de autoritatea administraţiei publice locale sau cu programul
specific de operare şi întreţinere, convenit cu Comisia Europeana sau cu banca cofinanţatoare.
”
"e) plata TVA-ului aferent lucrărilor de construcţie, întreţinerii, înlocuirii şi dezvoltării activelor
realizate cu finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi în conformitate cu
programul aprobat de autoritatea administraţiei publice locale sau cu programul specific de
operare şi întreţinere, convenit cu Comisia Europeană sau cu banca cofinanţatoare."

6.4

Matricea riscurilor pentru costul comparativ de referinţă

Riscurile identificate ca avînd impact asupra costului comparativ de referinţă sunt prezentate in
tabelul următor:
Tabel 6-8: Matricea riscurilor pentru costul comparativ de referinţă
Nr.
crt.

Denumirea
riscului

Descrierea
Riscurilor

Consecinţe

Autoritate
contractanta
(delegatar)

Împărţită

Contractor
- Delegat

Riscuri aferente cererii si veniturilor
Înrăutăţirea
condiţiilor
economice
generale
1

2

Înrăutăţirea
condiţiilor
economice
locale

65

Producerea unor
schimbări
fundamentale şi
neaşteptate în
condiţiile economice
generale care
conduc la scăderea
cererii pentru
serviciile contractate
Evoluţii economice
neprevăzute în
economia locală

Venituri sub
previziunile
financiare
x

Venituri sub
previziunile
financiare

x
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Schimbări
demografice
3

4

5

6

Schimbări
în
cantitatea
şi
componenţa
deşeurilor

O schimbare
demografică sau
socio-economică
afectează cererea
pentru serviciile
prestate
O schimbare în
compoziţia deşeurilor
afectează cantităţile
colecate

Venituri sub
previziunile
financiare

Costuri peste
previziuni

x

X

Venituri sub
previziuni

Costuri de
abordabilitate /
accesibilitate

Nivelul de trai al
locuitorilor este
afectat de condiţiile
economice
nefavorabile

Nerespectar
ea planului
tarifar
Venituri sub
previziuni

Schimbări
majore ale
inflaţiei

Creşterea inflaţiei
peste rata
previzionată

Depăşirea
costurilor

X

X

x

Riscuri legislative / politice

7

8

Schimbări
legislative
generale

Modificări legislative
care nu vizează
numai serviciile
publice si ADI şi care
conduc la creşterea
costurilor

Depăşirea
costurilor

Schimbări
legislative
specifice

Modificări legislative
care vizează
serviciile publice, în
general, serviciul de
salubritate sau ADI

Depăşirea
costurilor

Schimbări
politice

Schimbări în
structura APL care ar
afecta procesul
decizional în cadrul
ADI

Întârzierea
plăţilor

9

x

x

scăderea
veniturilor

X

Riscuri financiare
10

11

Evoluţia
cursului de
schimb
Modificări de
taxe şi impozite

Modificări în evoluţia
cursului de schimb
peste cele
prognozate
Modificări de taxe şi
impozite

Creşterea
costurilor

Modificări ale
veniturilor
prognozate

X

x

Riscuri de operare şi întreţinere
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Resursele necesare
operării costă mai
mult decât s-a
estimat, nu au
calitatea
corespunzătoare sau
nu sunt disponibile în
cantităţi sificiente

influenţă
negativă
asupra
calităţii
serviciilor
furnizate
creşterea
costurilor

Întreţinere şi
reparaţii

Reparaţii mai dese
sau mai scumpe

Creşterea
costurilor

Condiţii
neprevăzute

Condiţii neprevăzute
fac operarea /
prestarea serviciului
mai dificilă

Creşterea
costurilor

Resurse de
intrare
12

13

14

Lipsa
angajamentulu
i părţilor

15

6.5

Lipsa de experienţă
în astfel de
mecanisme

Întărzieri in
plăţi şi
nerespectare
a obligaţiilor

x

X

X

x

Cuantificarea financiară a riscurilor

Riscurile cu impact în fezabiltatea economică a concesiunii se cuantifică; valoarea rezultată
pentru întreaga perioadă a concesiunii stând la baza determinării unui cost suplimentar pe tonă.
Dintre riscurile identificate, riscul cu cel mai mare impact asupra fezabilităţii economice a
concesiunii este cel legat de neasigurarea cantităţilor de deşeuri colectate (neacoperirea cu
servicii a întregii populaţii, scăderea populaţiei mai mult decît s-a estimat, părăsirea unor
localităţi ceea ce înseamnă un număr mai mic de locuitori efectiv pătitori ai taxelor pentru
serviciul de salubrizarea), de creşterea cantităţii deşeurilor sau schimbarea compoziţiei
acestora.
În ceea ce priveşte populaţia, modificarea cantităţilor şi modificarea compoziţiei deşeurilor
colectate are consecinţe asupra capacităţii ADIS de a plătii serviciile si a operatorului de a-şi
realiza veniturile, deoarece:
-

ADIS colectează, prin intermediul UAT-urilor, taxele pe persoană, în funcţie de populaţia
din UAT-urile membre;
aceste taxe au fost determinate plecând de la un anumit indice de generare şi o anumită
compoziţie a deşeurilor;
operatorul este plătit în funcţie de cantităţi si de compoziţie;
dacă descresc cantităţile există un risc pentru operator de a nu işi realiza veniturile
estimate;
dacă, însă, cantităţile sunt mai mari, există riscul pentru ADIS să nu poată plăti
operatorul din taxele colectate şi, deci, să solicite recalcularea acestor taxe.

În ceea ce priveşte agenţii economici, o analiză de sensitivitate arată că o scădere a cantităţilor
colectate cu 10% duce la o creştere a costului pe tonă de 2,71 lei, dar şi o scădere a sumelor
pe care operatorul de colectare şi transport le va plăti operatorului de instalaţii. Totuşi o scădere
a cantităţilor de deşeuri colectate de la agenţii economici cu mai mult de 10% ar putea
ameninţa fezabilitatea economică a concesiunii.
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6.6

Costul comparativ de referinţă

Costul Comparativ de Referinţă (CCR) cuprinde un calcul al valorii actualizate a fluxurilor de
numerar aferente duratei de viaţă a proiectului. Aceste fluxuri sunt construite pe baza unui CCR
brut si a analizei riscurilor.
CCR=CCR brut+riscuri+consideraţii financiare suplimentare.
În cazul nostru CCR brut (determinat ca valoarea actualizată a costurilor impărţită la valoarea
actualizată a cantităţilor aferente) este de 155,26 lei/tonă. Rata de actualizare folosită este de
5% (rata de actualizare folosită in aplicaţia de finanţare).
Acestui CCR brut îi adăugăm riscul determinat de scăderea cantităţilor pentru agenţii
economici, rezultă un CCR de 157,97 lei/tonă.

6.7

Prezentarea structurii delegării şi a mecanismului de plată

Structura delegării:
Unităţile Administrativ-Teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară aprobă
taxele de salubritate, în conformitate cu planul de creştere a tarifului din Contractul de finanţare.
Ele sunt informate de către ADIS asupra cotei din total sume ce se colecteză din această taxă
ce va fi alocată activitătii de colectare şi transport (56%% din total sumă estimată a fi colectată
va fi plătită operatorului de C&T).
Taxa se stabileşte pe baza tarifelor pe tonă prevăzute pentru populaţie in anexa I.4 a
contractului de finanţare şi prezentate în tabelul 5-2.
Taxa va fi stabilită pe persoană pe lună, pentru populaţie, pe baza indicelui de generare
prezentat in tabelul de mai jos; taxa va fi diferită pentru mediul urban şi pentru mediul rural.
Tabel 6-9:Indici de generare folosiţi la stabilirea taxei de salubritate

Perioada (luni)

Indice pt mediul
urban (kg/pers/zi)

Indice pt mediul rural
(kg/pers/zi)

01 - 12

0,96

0,34

13 - 24

0,96

0,34

25 - 36

0,97

0,35

37 - 48

0,98

0,35

49 - 60

0,99

0,35

61 - 72

0,99

0,35

73 - 84

1,00

0,36

85 - 96

1,01

0,36

Valoarea rezultată a acestor taxe este următoarea (din tabelul 5.2)
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Anul
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Taxa
salubritate
urban, fara
TVA,
lei/pers/luna

Taxa
salubritate
rural, fara
TVA,
lei/pers/luna

Taxa
salubritate
urban, cu TVA,
lei/pers/luna

Taxa salubritate
rural, cu TVA,
lei/pers/luna

6,43

2,60

7,98

3,22

6,85

2,77

8,49

3,43

7,15

2,94

8,87

3,64

7,46

3,03

9,25

3,76

7,75

3,12

9,61

3,87

8,04

3,28

9,97

4,07

8,23

3,36

10,20

4,16

8,54

3,45

10,58

4,28

8,82

3,62

10,93

4,48

Autorităţile administraţiei publice locale vor colecta această taxă, pe care o vor vira către ADIS
într-un cont separat, destinat sistemului integrat de management al deşeurillor.
Contractul de delegare se încheie de ADIS (în baza mandatului acordat de membrii săi) în
numele şi pe seama UAT membre, acestea având împreună calitatea de Delegatar.
Plata operatorului va fi făcută de către ADIS, în funcţie de cantităţile colectate şi predate la staţii
sau la depozitul conform, astfel:
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Tabel 6-10: Estimarea plăţilor pe care ADIS va trebui să la facă către operatorul
serviciilor de C&T
Plăţi efectuate de
către ADIS
Perioada din contract
(luna)
Cantitati deseuri
colectate in amestec
(t)
Tarif pt deseuri
colectate in amestec
(fara TVA) - lei/t

Plăţi pentru operator
Cantitati deseuri
colectate selectiv
(reciclabile) (t)
Tarif pt deseuri
colectate selectiv reciclabile(fara TVA)
- lei/t

Plăţi pentru operator
Cantitati deseuri
colectate selectiv
(bio) (t)
Tarif pt deseuri
colectate in selectiv bio(fara TVA) - lei/t

01-12

13-24

25-36

37-48

49-60

61-72

73-84

85-96

26.067,9
2

31.476,
84

36.686,
24

37.911
,93

38.155
,82

37.837
,54

38.099
,87

38.764
,10

158,04

152,56

149,47

150,52

152,42

154,82

156,81

158,55

4.119.79
9

4.802.0
25

5.483.3
84

5.706.
441

5.815.
810

5.857.
870

5.974.
376

6.146.
119

15.648,7
4

18.873,
35

21.345,
05

22.182
,35

22.323
,97

23.783
,60

23.947
,27

23.620
,96

155,53

152,87

152,41

153,97

156,25

157,49

159,89

162,74

2.433.90
3

2.885.2
18

3.253.2
70

3.415.
434

3.488.
154

3.745.
580

3.828.
840

3.844.
015

1.589,09

1.834,4
0

1.844,8
2

1.940,
23

1.952,
23

1.888,
50

1.901,
14

1.986,
01

167,92

164,15

166,19

166,61

168,75

172,40

174,64

175,58

329.44
1

325.58
4

332.00
8

348.71
3

9.633.
405

9.929.
034

10.135
.225

10.338
.847

Plăţi pentru operator

266.845

301.121 306.592

323.26
0

Total plăţi pentru
operator

6.820.54
7

7.988.3
64

9.445.
135

70
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Mecanismul de plată ales în cadrul contractului de delegare este bazat pe plăţi de
disponibilitate.
ADIS va efectua aceste plăti periodic (lunar), pe baza facturilor emise de către operator şi a
situaţiilor privind serviciile prestate.
Sistemul are avantajul de a asigura o acoperire 100% cu servicii pentru UAT din zona de
serviciu.
ADIS va plăti operatorul de instalaţii, după cum este prezentat în tabelul 6-11.
Tabelul 6-12 prezintă o estimare a plăţilor pe care ADIS le avea avea de efectuat din taxele
colectate; după cum se poate observa, acestea acoperă costurile.
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Tabel 6-11: Estimarea plăţilor pe care ADIS le va efectua către operatorul de instalaţii
Plăţi efectuate de către ADIS
Perioada din
contract (luna)
Cantitati deseuri
intrate la staţiile
de transfer(t)
Tarif statie de
transfer (fara
TVA) - lei/t

01-12

13-24

22.458,2
3

27.477,28

96,20

102,64

Plăţi pentru
2.160.53
operator
7
Cantitati deseuri
intrate la staţiile
15.648,7
de sortare
(reciclabile) (t)
4
Tarif staţie de
sortare (fara TVA)
- lei/t
70,61
Plăţi pentru
operator
Cantitati deseuri
intrate în staţiile
de compostare
(t)
Tarif staţie
compostare (fara
TVA) - lei/t
Plăţi pentru
operator
Cantităţi direct la
depozit
Tarif depozitare
directă
Plăţi pentru
operator

25-36

37-48

49-60

61-72

73-84

85-96

32.661,9
33.639,04 33.854,34 33.241,16 33.470,42 34.097,92
3

113,59

113,84

114,08

114,68

114,94

115,08

2.819.327

3.709.04
8
3.828.117 3.860.865 3.811.661 3.846.443 3.924.054

18.873,35

21.345,0
22.182,35 22.323,97 23.783,60 23.947,27 23.620,96
5

78,26

82,35

82,96

1.104.98
3

1.476.760

1.589,09

1.834,40 1.844,82 1.940,23

83,59

82,32

82,98

83,62

1.757.61
7
1.840.040 1.865.697 1.957.809 1.987.063 1.975.134

1.952,23

1.888,50 1.901,14 1.986,01

81,10

69,67

70,44

70,68

70,92

71,69

71,96

72,23

128.879

127.804

129.942

137.124

138.456

135.390

136.804

143.451

3.610

4.000

4.024

4.273

4.301

4.596

4.629

4.666

57,33

67,59

78,28

78,28

78,28

78,41

78,41

78,37

206.928

270.197

314.899

334.333

336.546

360.340

362.919

365.685

Total plăţi pentru 3.601.32
5.911.50
operator instalatii
7
4.694.088
5
6.139.614 6.201.563 6.265.200 6.333.229 6.408.323
Tabel 6-12: Balanţa Venituri – Cheltuieli pentru ADIS
Plăţi efectuate de către ADIS
Perioada din
contract (luna)
Plăţi pentru
operatorul C&T
Plăţi pentru
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01-12

13-24

25-36

6.820.54 7.988.36 9.043.2
7
4
46

37-48

49-60

61-72

73-84

85-96

9.445.1
35

9.633.40
5

9.929.
034

10.135.2
25

10.338.
847
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operatorul instalaţii

3.601.32 4.694.08 5.911.5
7
8
05

6.139.6
14

6.201.56
3

6.265.
200

6.333.22
9

6.408.3
23

Total plăţi ADIS (fără 10.421.8 12.682.4 14.954.
74
52
751
TVA)

15.584.
749

15.834.9
68

16.194
.234

16.468.4
53

16.747.
170

Total plăţi ADIS,
incluzând TVA
Venituri colectate
de către ADIS

12.923.1 15.726.2 18.543.
24
40
892

19.325.
089

19.635.3
61

20.080
.850

20.420.8
82

20.766.
491

Total încasări ADIS
de la APL-uri

15.513.2 18.974.6 19.778.
24
42
043

20.531.
583

21.428.9
73

22.088
.529

22.764.0
76

23.689.
233

73

73

Studiu de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare şi transport deşeuri

6.8

Matricea riscurilor pentru delegare

Un principiu general aplicabil la delegarea unui serviciu public este legat de impartirea riscurilor:
„cea mai buna valoare pentru bani” să poate fi atinsă atunci când riscul este transferat părţii
capabile să-l controleze. Identificarea principaleleor riscuri, împărţirea lor pe categorii şi
alocarea acestora între delegatar şi delegat serviciului de colectare şi transport este indicată în
tabelele de mai jos.
Tabel 6-13: Matricea riscurilor pentru delegare
Matricea riscurilor pentru delegare
Nr.
crt.

Autoritate
contractanta
(Delegatar)

Descrierea Riscurilor

Împărţită

Contractor
(Delegat)

Riscuri de Operare:
1

Fluctuaţii ale populaţiei
Modificarea semnificativă a numărului
de locuitori, cu impact asupra
cantităţilor de deşeuri şi a numărului
recipienţilor sau a frecvenţei de
descărcare/colectare în conformitate
cu Contractul

2

Tipuri de deşeuri
Tipuri de deşeuri, altele decât cele
specificate în Contract, colectate
deliberat sau din neglijenţă

3

X

Performanţe în prestarea Serviciilor
Promptitudinea, ritmul
serviciilor
prestate
standardele cerute

5

X

Valabilitatea Serviciilor
Disponibilitatea de a presta serviciile
scade sub standardele specificate

4

X

şi calitatea
scad
sub

X

Costurile adiţionale ale serviciilor sunt
identificate şi atribuibile estimării
incorecte a costurilor de către Delegat.

X

Estimarea Erorilor
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Matricea riscurilor pentru delegare
Nr.
crt.

Descrierea Riscurilor

6

Materiale şi Echipamente

Autoritate
contractanta
(Delegatar)

Deficienţele performanţelor
echipamentelor principale şi/sau ale
materialelor duc la costuri de
întreţinere mai mari decât cele
prevazute
7

Lipsa Personalului
X

Instruirea Personalului
Lipsa unui personal instruit
corespunzător duce la o reducere a
performanţtelor şi disponibilităţii
serviciilor

9

X

Personalul Delegatarului
Întârzieri şi costuri suplimentare
rezultate din acţiuni industriale ale
personalului Delegatarului.

10

Contractor
(Delegat)

X

Lipsa unui personal calificat
corespunzător duce la reducerea
performanţelor şi disponibilităţii
serviciilor.
8

Împărţită

X

Variaţii
Întârzieri şi costuri suplimentare
rezultate din schimbări în:
- cerinţele Delegatarului

X

- cerinţe din acte normative
- standardele privind protecţia mediului
11

Performanţe de Mediu
Întârzieri şi costuri suplimentare
rezultate din neîndeplinirea
standardelor de mediu
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Matricea riscurilor pentru delegare
Nr.
crt.

Descrierea Riscurilor

12

Plângeri ale unor terţi

Autoritate
contractanta
(Delegatar)

Împărţită

Costurile suplimentare generate de
plângerile unei terţe părţi, rezultând din
nerespectarea standardelor specificate
în Contract pentru servicii şi/sau
performanţele de mediu
13

X

Controlul Costului
X

Un control inadecvat al costurilor duce
la nevoia de resurse suplimentare
14

Întreţinerea
Costuri suplimentare de întreţinere
rezultând din estimarea eronată,
abuzuri în utilizare sau ciclul redus de
viaţă generat de proceduri
necorespunzătoare de întreţinere

15

Contractor
(Delegat)

X

Inflaţie
Costurile de operare cresc mai mult
decât se preconiza sau este permis în
aranjamentele contractuale de
indexare a preţurilor

X

Riscuri Financiare :
22

Sustenabilitate
Câştigurile obţinute din taxarea
utilizatorilor sunt insuficiente pentru a
acoperi
toate
plăţile
datorate
Delegatului conform Contractului
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Matricea riscurilor pentru delegare
Nr.
crt.
16

Descrierea Riscurilor

Autoritate
contractanta
(Delegatar)

Împărţită

Dobânzi Bancare ulterioare atribuirii
Contractului
Ulterior
atribuirii
Contractului,
dobânzile bancare sau orice alt cost
financiar cresc mai mult decât a
anticipat Delegatul în momentul
depunerii ofertei

17

X

Ratele de schimb al valutelor
Costuri suplimentare sau economii
care apar ca urmare a fluctuaţiei
cursurilor de schimb valutar

18

X

Aprecierea Taxelor
X

Costuri suportate de Delegat din
estimarea eronată a nivelului de taxare
19

Schimbări în sistemul de taxare
Costuri suportate de Delegat ca
urmare a unor schimbări în sistemul de
taxare

20

X

Taxa pe Valoarea Adaugată
Schimbări în statutul serviciului din
punctul de vedere al TVA

21

Contractor
(Delegat)

X

Costul Asigurării
Costul asigurării creşte mai rapid decât
a preconizat Delegatul.

X

Riscuri Legislative:
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Matricea riscurilor pentru delegare
Nr.
crt.

Descrierea Riscurilor

22

Schimbări Specifice în Legislaţie

Autoritate
contractanta
(Delegatar)

Împărţită

Contractor
(Delegat)

Schimbări în legislaţie care se aplică
specific numai la :
- Acest Contract

X

- Delegatul care prestează aceste
servicii
- ADI
23

Schimbări Generale în Legislaţie
Schimbări legislative sau în sistemul
de reglementări care determină
creşterea costurilor de operare

24

Încetare Voluntară
Urmările financiare oricărei încetări
voluntare, cauzată de Delegatar

25

X

X

Lipsa Delegatului
Urmările financiare ale oricărei încetări
determinate de desfiinţarea
Delegatului.

26

X

Forţa Majoră
Urmările financiare ale oricărei încetări
determinate de o situaţie de forţă

X

majoră

6.9

Concluzii privind fezabilitatea economică a delegării

Delegarea serviciilor publice analizate trebuie să conducă la reducerea riscurilor de natură
economică aferente CJ Bacău şi ADIS, prin transferarea responsabilităţilor privind operarea şi
realizarea investiţiilor ulterioare necesare. Acest deziderat se poate realiza doar în condiţiile în
care operatorii delegţi vor obtine profit din activitatea pe care o vor întreprinde.
În cadrul Studiului de Fezabilitate şi a Aplicaţiei de Finanţare există elaborată o Analiză-Cost
Beneficiu detaliată, care demonstrează capacitatea SMID de a genera sursele financiare
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necesare investiţiilor viitoare, pe cele aferente obligaţiilor de plată a redevenţelor dar şi sursele
de constituire a profiturilor operatorilor.
Principiul delegarii, indiferent de analiza financiara sau de estimarile economice statistice,
constă în :
•

Asumarea juridică a operatorului, cu constituirea de garanţii reale, asupra respectării
legislaţiei în domeniu, regulamentului de salubrizare şi a condiţiilor impuse prin contract,
în condiţiile unor bugete limitate;

•

Managementul financiar al activităţii operatorilor cade exclusiv în sarcina acestora, iar
eficienţa cu care aceştia îşi desfăşoară activitatea nu trebuie să genereze riscuri asupra
Delegatarului.

Sub altă formulare, delegarea reprezintă un proces juridic prin care delegatarul îşi rezervă toate
garanţiile necesare, iar riscul economic de operare este transferat operatorului.
Principiul financiar general este reprezentat de dimensionarea corectă a fiecărui flux financiar
astfel încât toate interesele entităţilor implicate în cadrul sistemului integrat să fie susţinute iar
condiţiile legale să fie îndeplinite. Fluxurile interne ale operatorului sunt în managementul
acestuia, asumarea contractului de delegare reprezentând garanţia realizării unor profituri.

7

Fezabilitatea financiară a Delegării

Fezabilitatea financiară a delegării prezintă elemente distincte faţă de fezabilitatea economică,
deoarece delegarea trebuie să fie accesibilă din punct de vedere financiar atât pentru Delegatar
cât şi pentru Delegat.

7.1

Accesibilitatea Delegării

Accesibilitatea delegării se referă la
a) evaluarea situaţiilor în care Delegatarul nu reuşeşte să colecteze veniturile sau acestea nu
acoperă întegral costul serviciului delegat (accesibilitatea pentru Delegatar);
b) situaţia în care valoarea contractului de delegare (tariful ce îl va încasa delegatul pentru
serviciile sale) nu acoperă costurile delegatului (accesibilitatea pentru delegat).
Mecanismul de plată propus, care implică ADIS în fluxul financiar, asigură implementarea şi
monitorizarea planului tarifar, ceea ce asigură accesibilitatea pentru delegat, dar şi pentru UATurile membre ADI. Planul tarifar a fost realizat pentru a asigura principiul recuperării costurilor,
pe baza cantităţilor previzionate şi a previziunii evoluţiei veniturilor populaţiei, pentru a asigura
suportabilitatea tarifului.
Mecanismul propus asigură o gestionare simplă, delegatul semnează un singur contract de
delegare cu ADIS. Mecanismul nu implică costuri suplimentare nici din partea Delegatarului nici
din partea Delegatului.

79

79

Studiu de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare şi transport deşeuri

Totuşi mecanismul propus nu apără ADIS de situaţia în care UAT-urile nu plătesc sumele
datorate către ADIS. Este nevoie de un mecanism de alocare a răspunderii care să asigure
accesibilitatea delegării pentru ADIS, în calitate de mandatar al UAT-urilor Delegatare. De
asemenea este nevoie de un sistem de monitorizare din partea ADIS care să asigure
raportarea corectă a cantităţilor de deşeuri colectate, sursa (populaţie / agenţi economici; rural /
urban) şi compoziţia acestora.

7.2

Previzionarea tratamentului contabil

Nefiind vorba de un proiect de investiţii, contractul referindu-se numai la delegarea serviciului
de colectare şi transport a deşeurilor, nu se analizează delimitarea între clasarea bilanţieră şi
extra-bilanţieră a activelor. În acest caz, secţiunea acoperă două aspecte:
•

investiţiile ce vor fi făcute de către delegat;

•

regimul bunurilor .

Investiţiile ce vor fi făcute de către Delegat
Investiţiile care vor fi realizate de către delegat în vederea funcţionării şi dezvoltării serviciului
de salubrizare vor cuprinde cel puţin:
•

dotarea tuturor gospodăriilor individuale din zona rurală cu recipiente standartizate, în
vederea completării necesarului suplimentar de recipiente faţă de cele puse la dispoziţie de
către delegatar (existente sau achizitionate prin proiect), dacă acestea vor fi considerate
necesare de către operator; dotarea va trebui realizată în perioada de mobilizare;

•

dotarea tuturor persoanelor juridice (instituţii publice şi agenţi economici) de pe teritoriul
zonei contractului cu recipienti standartizati, prin contracte de comodat; dotarea va trebui
realizata in perioada de mobilizare;

•

modernizarea parcului de maşini şi utilaje specifice în vederea prestării serviciului la nivelul
indicilor de performanţă stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii; completarea parcului
de utilaje trebuie realizata in perioada de mobilizare;

•

operatorul va fi obligat să efectueze pe cheltuiala proprie întreţinerea, reparaţiile curente şi
accidentale, precum şi cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public utilizate
pentru îndeplinirea serviciului;

•

realizarea unor campanii anuale de informare, conştientizare şi educare a populatiei din
zona deservita, în privinta protectiei mediului prin reciclarea / valorificarea deşeurilor cât şi
în procesul de gestionare a deşeurilor. Activităţile minime aferente campaniilor vor fi:
-

organizarea şi susţinerea de campanii de informare şi conştientizare a publicului,
inclusiv în şcoli, privind prevenirea generării deşeurilor şi colectarea selectivă a
deşeurilor municipale;

-

realizarea de campanii de informare a publicului cu ajutorul media (radio, televiziune,
presa scrisă locală) privind colectarea fluxurilor speciale: deşeuri electrice şi
electronice, deşeuri periculoase din deşeurile menajere, deşeuri voluminoase,
deşeuri de ambalaje (si altele, la decizia operatorului);
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realizarea de ghiduri practice privind colectarea selectivă a deşeurilor menajere,
compostarea individuală a deşeurilor biodegradabile, deşeuri electrice şi electronice,
deşeuri periculoase din deşeuri menajere, deşeuri voluminoase.

-

Regimul bunurilor
Bunurile realizate şi achiziţionate în cadrul proiectului POS Mediu sunt patrimoniul Judetului
Bacau. Bunurile din patrimoniul public vor fi preluate pe baza de proces-verbal de predarepreluare.
Delegatul va efectua întreţinerea, reparaţiile curente şi accidentale, precum si cele capitale care
se impun la bunurile din patrimoniul public menţionate în procesul-verbal de predare-primire.
Delegatul va propune, dacă este cazul scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând
patrimoniului concesionat în baza legislaţiei în vigoare şi vor înlocui aceste mijloace pentru
asigurarea bunei funcţionări a activităţilor din cadrul serviciului de salubrizare.
Delegatul va transmite anual situaţia patrimoniului, la data de 31 decembrie menţionând şi
modificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise in contabilitatea UAT-urilor membre
ADIS.
La încetarea fiecarui contract de delegare bunurile de retur vor fi restituite CJ Bacau (sau
daca e cazul CL-urilor respective) în mod gratuit şi libere de orice sarcină.

7.3

Valoarea Delegării

Pentru contractul de delegare prin concesionare a gestiunii activitatii de colectare si transport al
deseurilor municipale se estimeaza costuri totale pe o perioada de 96 luni de cca. 170,973 de
milioane de lei la un cost mediu anual de 21,372 milioane lei pentru o cantitate medie anuală
colectă de 102.700 tone si un tarif mediu de 157,977 lei/tona de deseu colectat şi transportat.8

8

Aspecte referitoare la mediu

Dotarea cu utilaje noi şi performante impusă de criteriile de selectie a ofertelor va duce la
realizarea unui nivel scăzut de poluare a oraşului. Astfel, viitorul operator de salubrizare va
trebui să facă dovada deţinerii unui numar suficient de maşini şi utilaje performante, cu care vor
putea realiza servicii de salubrizare de calitate ridicată.
Un criteriu de selecţie pentru selectarea viitorului operator il va reprezenta certificarea
sistemului de management al calitătii conform ISO 9001 şi certificarea sistemului de
management al mediului conform ISO 14001, ceea ce va asigura o garanţie a calităţii serviciilor
oferite şi a protejării mediului.

7

Include şi riscul – vezi secţiunea 6.9
Date calculate pe baza volumului CBA din aplicatia de finanţare actualizate pe baza –datelor recensîmântului
populației din 2011 publiocate in iulie 2013; nu conţine TVA; se referă numai la componenta privind colectarea şi
transportul
8
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9

Aspecte sociale

Prin creşterea nivelului calitativ al serviciilor de salubrizare, comunităţile locale vor beneficia de
o îmbunătăţire a calităţii mediului şi implicit a sănătăţii populaţiei. De asemenea, organizarea
unui serviciu de salubrizare centralizat în mediul rural va conduce la creşterea gradului de
satisfacţie a populaţiei cu privire la prestarea acestor servicii.
În vederea delegării serviciului, operatorul trebuie să deţină certificat privind sănătatea şi
siguranţa în muncă, pentru o reducere a riscurilor sociale privitoare la derularea contractului.
Delegarea serviciilor de colectare şi transport trebuie să ia în considerare următoarele aspecte
sociale:
din tot ciclul managementului integrat al deşeurilor, activitatea de colectare este
percepută direct de către populaţie şi legată cel mai strâns de nivelul taxei plătite
pentru serviciul de salubritate;
este importantă aplicarea principiului coeziunii sociale, transpus prin utilizarea
unui tarif unic pe tonă de deşeuri; acest lucru trebuie înţeles de către UAT-urile
membre ADIS; tariful unic pe tonă este transpus în valoarea taxei pe persoană
/lună prin utilizarea indicelui de generare şi aceasta conduce la taxe diferenţiate
în mediul rural faţă de mediul urban şi asigură suportabilitatea acesteia;
este necesar ca la nivelul populaţiei să se desfăşoare un amplu proces de
conştientizare privind colectarea separată;
conduce la o îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă prin realizarea unui mediu mai
curat.
Taxa de salubritate, din care, în conformitate cu opţiunea recomandată de consultant, o
componentă va acoperii activităţile de colectare şi transport a deşeurilor, respectă, pe de o
parte prevederile contractului de finanţare a proiectului POS Mediu şi, pe de altă parte,
prevederile legale privind suportabilitatea tarifelor.
Alte aspecte se referă la crearea de noi locuri de munca în cadrul societăţii Delegatului.

10

Aspecte instituţionale

10.1 Tipul Delegării
Modul recomandat pentru gestionarea serviciului de salubritate în Judeţul Bacãu este
gestiunea delegata.
Conform Legii nr.51/2006, modificată şi completată, gestiunea delegată “este modalitatea de
gestiune în care autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul autorităţilor administrativteritoriale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate
serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre,
atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competenţele şi
responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi
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concesiunea sistemelor de utilităţi publice aferente serviciilor, respectiv dreptul şi obligaţia de
administrare şi exploatare a acestora, pe baza unui contract, denumit contract de delegare a
gestiunii.”
În cazul gestiunii delegate, se parcurg următorii paşi:
•

Adoptarea de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale a
unei hotărâri privind stabilirea procedurii de atribuire a gestiunii serviciului de
salubrizare;

•

Întocmirea unui studiu de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea
soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor;

•

Întocmirea şi aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a
localităţilor întocmit în conformitate cu dispoziţiile Ordinului nr.110/2007
pentru aprobarea regulamentului –cadru al serviciului de salubrizare a
localităţilor;

•

Întocmirea şi aprobarea Caietelor de sarcini ale serviciului de salubrizare a
localităţilor întocmite în conformitate cu dispoziţiile Ordinului nr.111/2007
pentru aprobarea caietului de sarcini – cadru al serviciului de salubrizare a
localităţilor;

•

Organizarea procedurii de atribuire, atribuirea şi semnarea Contractului de
Delegare a gestiunii serviciului.

Criteriile principale care trebuie urmărite pentru atribuirea contractului trebuie să ţină cont de
prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, potrivit cărora autoritatea contractantă
aplică atât criterii de calificare şi selecţie cât şi criterii de atribuire a contractului, după cum
urmează:
1. CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE REFERITOARE NUMAI LA:
a) situaţia personală a candidatului sau a ofertantului;
b) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale;
c) situaţia economică şi financiară;
d) capacitatea tehnică şi/sau profesională;
e) standarde de asigurare a calităţii;
f) standarde de protecţie a mediului.
2. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ POATE FI
NUMAI:
a) Fie oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic;
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b) Fie, în mod exclusiv, preţul cel mai scăzut.
În ceea ce priveşte oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, crtiteriile de
evaluare se pot referi, după caz, la:
a) nivelul tarifelor de utilizare plătibile de către beneficiarii finali;
b) nivelul redevenţei;
c) gradul de preluare a riscului de către delegat;
d) planurile de finanţare şi dezvoltare prezentate;
e) nivelul calitativ, tehnic şi funcţional al soluţiilor tehnice propuse;
f) modul de asigurare a protecţiei mediului;
g) modul de rezolvare a unor probleme sociale;
h) termenele de realizare a unor investiţii;
i) durata delegării.
În plus, recomandam introducerea în Fişa de Date a Documentaţiei de Atribuire, în funcţie de
specificul fiecărui criteriu de calificare şi selecţie, a urmatoarelor cerinţe:
•

capabilitatea ofertantului, mai ales experienţa similară în domeniu;

•

garanţiile profesionale (recomandări);

•

garanţii financiare pe care le poate aduce ofertantul;

•

indicatori de performanţă prezentaţi;

Conform Legii nr. 101/2006, operatorii serviciului de salubrizare care participă la procedurile
organizate pentru delegarea gestiunii serviciului trebuie să facă dovada competenţei tehnicoorganizatorice, a celei privind calificarea personalului şi a asigurării unei dotări tehnicomateriale adecvate, prin care să garanteze capacitatea de a presta serviciul la nivelul
parametrilor cantitativi şi calitativi prevăzuţi în regulamentul serviciului de salubrizare şi pentru
toate tipurile de activităţi contractate.
Operatorii îşi pot desfăşura activitatea numai pe baza licenţei emise de A.N.R.S.C., prestarea
activităţilor specifice serviciului de salubrizare fără licenţă sau cu licenţă expirată, indiferent de
tipul de gestiune adoptat, fiind interzisă.

11

Condiţii contractuale

Conform art. 30 alin. (14) din legea nr. 51/2006, toate contractele de delegare a gestiunii,
indiferent de activităţile delegate, trebuie să cuprindă următoarele:

11.1 Denumirea părţilor contractante
În ceea ce priveşte denumirile părţilor contractante facem următoarele precizări:
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•

unitatea administrativ-teritorială sau unităţile administrativ-teritoriale care deleagă
împreună gestiunea unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare poartă
denumirea, conform legii, de „delegatar”

•

operatorul căruia i se deleagă gestiunea este denumit, conform legii, „delegat”

•

chiar în situaţia în care acest contract este încheiat de o ADI, calitatea de delegatar o au
în continuare împreună UAT membre ale acelei ADI care sunt părţi la contract. ADI este
doar un mandatar al acestora, care acţionează în numele şi pe seama delegatarului;

•

parte la contract este întotdeauna unitatea administrativ-teritorială, singura care are
personalitate juridică conform art. 21 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001.

11.2 Obiectul contractului
Precizăm că nu pot face obiectul contractului acele activităţi a căror infrastructură nu este
exploatată de către operatorul căruia i s-ar delega gestiunea activităţii prin includerea ei în
obiectul contractului. Astfel, de exemplu, atunci când un operator nu exploatează nici un depozit
de deşeuri, activitatea de depozitare nu poate face obiectul contractului de delegare ce i se
atribuie. Faptul că acel operator transportă deşeurile la depozitul exploatat de alt operator nu îl
transformă în prestator al activităţii de depozitare. Eliminarea deşeurilor la un depozit indicat în
contract constituie o obligaţie a operatorului de transport, iar tariful de depozitare (în situaţia
unei relaţii directe între cei doi operatori) dacă îl plăteşte direct operatorului de la depozit va
constitui o componentă a tariful de colectare-transport (ea reprezintă o cheltuială a operatorului
de transport care va fi recuperată de la utilizatori), însă includerea acesteia în tarif nu
echivalează cu prestarea propriu-zisă a activităţii.

11.3 Durata contractului
După cum rezultă chiar din definiţia sa legală, prevăzuta de art. 30 al. 6 din Legea 51/2006:
„Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în formă scrisă, prin care una sau
mai multe unităţi administrativ-teritoriale, individual sau în asociere, în calitate de delegatar,
atribuie, pe o perioadă determinată, unui operator licenţiat, în calitate de delegat, care
acţionează pe riscul şi răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de a furniza/presta un serviciu de
utilităţi publice sau, după caz, activităţi din componenţa acelui serviciu, inclusiv dreptul şi
obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă
serviciului/activităţilor furnizate/prestate, în schimbul unei redevenţe, după caz.” Conform art. 14
al. (2) din Legea 101/2006 „Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare
decât durata necesară amortizării investiţiilor, fără a depăşi 49 de ani”
Prin urmare, durata contractului de delegare va fi de 8 ani (96 luni), cu posibilitatea de
prelungire prin act adiţional, cu:
-

Maxim 2 ani pentru motive de interes general (respectiv o perioadă max. total de 10 ani)
conform art. 14 alin. (2) lit a) din legea specială nr. 101/2006 care se aplică cu prioritate;
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-

Maxim ½ din durata intiţială (maximul permis de legea generală nr. 51/2006 coroborat cu
art. 14 alin. (2) lit. b) din legea specială nr. 101/2006) în cazul în care operatorul, la cererea
autorităţii administraţiei publice locale şi pentru buna executare a serviciului de salubrizare,
a realizat investiţii care nu ar putea fi amortizate în termenul rămas până la expirarea
contractului iniţial decât printr-o creştere excesivă a tarifelor şi taxelor(respectiv o perioadă
max. total 12 ani).

Această durată a fost stabilită considerând durata optimă pentru ca operatorul să-şi amortizeze
investiţiile cu perioada normată de amortizare cea mai lungă (vehicule de colectare a deseurilor
– 8 ani, durată utilizată şi în pregătirea aplicaţiei pentru finanţare), dar în acelaşi timp să-l
stimuleze să obţină performanţe care să determine autoritatea contractantă să propună
prelungirea contractului.
În afara celor menţionate mai sus, contractul de delegare va mai cuprinde, cel puţin, clauze
referitoare la:
•

Condiţiile de încetare a contractului;

•

Obligaţiile părţilor contractului;

•

Preţurile/tarifele practicate şi procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora.

•

Redevenţa.
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ANEXE
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Anexa 1 – Lista UAT arondate fiecărei zone
ZONA 1 BACĂU – transport deşeuri direct la depozitul conform Bacău
Localitate
Bacău
URBAN
Buhuşi
RURAL
Beresti-Bistrita
Buhoci
Cleja
Faraoani
Filipesti
Garleni
Gioseni
Hemeius
Horgesti
Itesti
Letea Veche
Luizi Calugara
Magura
Margineni
Nicolae Balcescu
Prajesti
Racaciuni
Racova
Sarata
Saucesti
Tamasi
Traian
Blagesti
Colonesti
Damienesti
Izvoru Berheciului
Lipova
Negri
Odobesti
Plopana
Rosiori
Secuieni
Parincea
Filipeni
Ungureni
Sascut
Valea Seaca
Orbeni
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Staţie sortare
Bacau
Bacau
Bacau
Bacau
Bacau
Bacau
Bacau
Bacau
Bacau
Bacau
Bacau
Bacau
Bacau
Bacau
Bacau
Bacau
Bacau
Bacau
Bacau
Bacau
Bacau
Bacau
Bacau
Bacau
Bacau
Bacau
Bacau
Bacau
Bacau
Bacau
Bacau
Bacau
Bacau
Bacau
Bacau
Bacau
Bacau
Bacau
Bacau
Bacau
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Parava

Bacau

ZONA 2 – transportul deşeurilor la staţia de transfer Găiceana
Localitate
RURAL

Vultureni

Bacau

Corbasca

Bacau

Dealu Morii

Bacau

Gaiceana

Bacau

Glavanesti

Bacau

Huruiesti

Bacau

Motoseni

Bacau

Pancesti

Bacau

Podu Turcului

Bacau

Rachitoasa

Bacau

Stanisesti

Bacau

Tatarasti

Bacau

Oncesti

Bacau

ZONA 3 – transportul deşeurilor de la staţia de transfer
Oneşti
Localitate
URBAN
Oneşti
Slănic Moldova
Tg. Ocna
Darmanesti
RURAL
Urecheşti
Caşin
Mănăstirea Caşin
Helegiu
Bârsăneşti
Buciumi
Căiuţi
Coţofeneşti
Pârgăreşti
Ştefan cel Mare
Târgu Trotuş
Bogdăneşti
Gura Văii
Oituz
Dofteana
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Staţie sortare

Statie sortare
Oneşti
Oneşti
Oneşti
Onesti
Oneşti
Oneşti
Oneşti
Oneşti
Oneşti
Oneşti
Oneşti
Oneşti
Oneşti
Oneşti
Oneşti
Oneşti
Oneşti
Oneşti
Onesti
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ZONA 4 – transportul deşeurilor la staţia de transfer Comăneşti
Localitate
URBAN
Comăneşti

ZONA 5 – transportul deşeurilor la staţia de transfer Beresti Tazlau
Localitate
URBAN
Moineşti
RURAL
Strugari
Balcani
Pirjol
Scorteni
Ardeoani
Sanduleni
Beresti-Tazlau
Livezi
Berzunti
Solont
Zemes
Magiresti
Poduri
Asau
Agas
Brusturoasa
Ghimes-Faget
Palanca
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Staţie sortare
Comăneşti

Staţie sortare
Moineşti
Moineşti
Moineşti
Moineşti
Moineşti
Moineşti
Moineşti
Moineşti
Moineşti
Moineşti
Moineşti
Moineşti
Moineşti
Moineşti
Moineşti
Moinesti
Moineşti
Moineşti
Moineşti
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Anexa 2 – Lista UAT care vor fi deservite de operatorul judeţean de colectare şi transport
al deşeurilor

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 5
91

Blagesti
Colonesti
Damienesti
Izvoru Berheciului
Lipova
Negri
Odobesti
Plopana
Rosiori
Secuieni
Parincea
Filipeni
Ungureni
Sascut
Valea Seaca
Orbeni
Parava
Vultureni
Corbasca
Dealu Morii
Gaiceana
Glavanesti
Huruiesti
Motoseni
Pancesti
Podu Turcului
Rachitoasa
Stanisesti
Tatarasti
Oncesti
Oneşti
Darmanesti
Urecheşti
Caşin
Mănăstirea Caşin
Bârsăneşti
Buciumi
Căiuţi
Coţofeneşti
Pârgăreşti
Ştefan cel Mare
Târgu Trotuş
Bogdăneşti
Gura Văii
Oituz
Dofteana
Moineşti
Strugari
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Balcani
Pirjol
Scorteni
Ardeoani
Sanduleni
Beresti-Tazlau
Livezi
Berzunti
Solont
Zemes
Magiresti
Poduri
Ghimes-Faget
Asau
Agas
Brusturoasa
Palanca
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