ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentelor necesare demararii
procedurii de licitatie publica organizata in vederea atribuirii
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare instalatii
deseuri municipale in judetul Bacau
Consiliul local al Municipiului Oneşti întrunit în şedinţa extraordinară din 13
martie 2014;
Având în vedere prevederile prevederile art.867-870 din Codul civil, republicat;
prevederile art.123 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile Legii nr. 51/2006 a
serviciilor comunitare de utilitati publice, actualizata; prevederile art. 59 lit. d) din Legea
211 / 2011 privind regimul deseurilor; prevederile art. 5, pct.d),e) si f), art. 16 alin (3), lit.
f) si lit.g) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacau,
prevederile Contractului de Finantare nr.131826/11.04.2011 incheiat intre Consiliul
Judetean Bacau si Ministerul Mediului si Padurilor in vederea implementarii proiectului
„Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau”, ale Hotararii
Consiliului Local al municipiului Oneşti,
nr. 103/17.12.2010 pentru aprobarea
Documentului de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de
management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”, ale Hotărârii Consiliului Local al
municipiului Oneşti nr. 166 din 20.11.2013 pentru aprobarea Actului aditional nr.1 la
Documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de
management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”
Avand in vedere adresa comuna nr. 96/24.02.2014 a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara pentru Salubrizarte privind necesitatea aprobarii documentatiei de
atribuire pentru ”Delegarea gestiunii serviciului de operare instalatii deseuri municipale
din judetul Bacau ” si nr.2516/24.02.2014 a Consiliului Judetean Bacau – Unitatea de
Implementare a Proiectului ;
Văzând Expunerea de motive comună a Primarului municipiului Oneşti – Victor
Laurenţiu Neghină şi Veceprimarului municipiului Oneşti – Nicolae Gnatiuc nr.
9948/10.03.2014, Raportul de specialitate nr. 9949/10.03.2014 al Serviciului Monitorizare,
precum şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului
Oneşti.
În temeiul art.36 alin.2 lit.d) alin.4 lit.f) si alin.6 lit.a), pct.14, precum şi al art.45 alin.3
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicate, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTARASTE:

Art. 1 – Se aproba ca modalitate de organizare, functionare si realizare a serviciului de
operare instalatii deseuri municipale la nivelul judetului Bacau, gestiunea delegata.
Art.2.- Se aproba “Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de
operare instalatii deseuri municipale in judetul Bacau”, in forma prezentata in Anexa I,
care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 – Se aproba “Documentatia de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciilor de
operare instalatii deseuri municipale in judetul Bacau”, conform Anexei II, care face parte
integranta din prezenta hotarare si care cuprinde urmatoarele sectiuni:
• Sectiunea I – Fisa De Date;
• Sectiunea II – Caiet de Sarcini;
• Sectiunea III – Formulare;
• Sectiunea IV – Conditii Contractuale.
Art.4. – Se imputerniceste d-nul ing. Medianu Laurenţiu, şef Serviciul monitorizare
servicii publice şi control al activităţii de transport in Adunarea Generala a Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau, sa voteze in conformitate cu
prevederile art.1-4 din prezenta hotarare, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau.
Art.5. – Se imputerniceste d-nul ing. Medianu Laurenţiu, şef Serviciul monitorizare
servicii publice şi control al activităţii de transport, in Adunarea Generala a Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau, sa voteze componenta Comisiei
de licitatie pentru derularea procedurii de licitatie publica organizata in vederea atribuirii
“Contractului de delegare a gestiunii gestiunii serviciului de operare instalatii deseuri
municipale in judetul Bacau”, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau.
Art.6. – Se acorda mandat Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare
Bacau – ADIS, cu sediul in Bacau, str. Marasesti, nr. 2, mun Bacau, inscrisa in Registrul
Asociatiilor si Fundatiilor de la grefa Judecatoriei Bacau cu nr.6 /A / 28.01.2010, pentru:
a). publicarea anuntului de participare aferent procedurii de atribuire a contractului
de delegare a gestiunii serviciului de operare instalatii deseuri municipale in judetul
Bacau;
b). publicarea documentatiei de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciilor de
operare instalatii deseuri municipale in judetul Bacau, prevazute la art.3 din prezenta
hotarare;
c). derularea procedurii de achizitie aferenta atribuirii “Contractului de delegare a
gestiunii gestiunii serviciului de operare instalatii deseuri municipale in judetul Bacau”
(elaborarea raspunsurilor la clarificarile inaintate de posibilii ofertanti, efectuarea
modificarilor necesare in Fisa de Date a Achizitiei, dupa caz, evaluarea ofertelor,
intocmirea dosarului achizitiei publice, elaborarea rapoartelor din cazul procedurii de
achizitie si orice alte documente necesare derularii si finalizarii procedurii de achizitie);

d). semnarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare instalatii
deseuri municipale in judetul Bacau, in numele si pe seama Judetului, prin reprezentantul
legal al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau.
Art.7.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Judetean Bacau - Unitatea de
Implementare a Proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul
Bacău”, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, Prefectului
Judeţului Bacău şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii.

Preşedinte de şedinţă,
Adrian Sergentu

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului,
Cons. jur. Daniel Spânu

Nr.34
din 13 martie 2014
SD/BR

Axa Prioritară 2 POS Mediu
Cod SMIS 27994
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1

Introducere

1.1

Obiectivele şi cerinţele fundamentării
Studiul de oportunitate reprezintă analiza tehnico-economică si de eficientă a
costurilor de operare pentru furnizarea serviciului de operare a instalatiilor de
deseuri precum si pentru administrarea si exploatarea instalatiilor aferente si
cuprinde cel putin următoarele elemente:
a. identificarea serviciului, a ariei teritoriale si a sistemului a cărui
gestiune urmează să fie delegată;
b. situatia economico-financiară actuală a serviciului;
c. investitiile
considerate
necesare
pentru
modernizarea,
îmbunătătirea calitativă si cantitativă, precum si a conditiilor sociale
si de mediu si extinderea serviciului;
d. motivele de ordin economico-financiar, social si de mediu, care
justifică delegarea gestiunii;
e. nivelul minim al redeventei,
f.

1.2

durata estimată a contractului de delegare.

Cadru legal
Realizarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a gestiunii
serviciului public de operare a instalatiilor de deseuri 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.
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;

•

HG 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea,
derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor
comunitare de utilitati publice, a criteriilor de selectie-cadru a ofertelor
pentru serviciile comunitare de utilitati publice si a Contractului-cadru de
delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice;
7
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•

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

•

HG nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii prevăzute în 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

•

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 aprobată cu modificări prin Legea 228/2007, 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
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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 localitătilor

•

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

Serviciile comunitare de utilităţi publice, sunt definite ca totalitatea acţiunilor şi
activităţilor reglementate prin care se asigură 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
administrativ-teritoriale, precum si altele asemenea;

•

transportul public local.

unitatilor

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.
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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, 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
2.1

Date generale
Contextul delegării gestiunii
Judeţul Bacău a beneficiat de asistenţă tehnică pentru elaborarea Aplicaţiei de
Finanţare în vederea obţinerii de fonduri nerambursabile din Fondul European
de Dezvoltare Regională (FEDR) necesare realizării proiectului „Sistem Integrat
de Management al Deşeurilor Solide în judeţul Bacău”. Aplicaţia de Finanţare a
fost aprobată de Ministerul Mediului şi Pădurilor şi de Comisia Europeană la
începutul anului 2011.
Principalele documente care au stat la baza Aplicaţiei de Finanţare au inclus:
•

Master Plan elaborat pentru perioada de planificare 2008-2038. În
cadrul acestui plan au fost analizate diferite alternative privind sistemul
integrat de management al deşeurilor la nivelului judeţului. Luând în
considerare alternativa aleasă, precum şi obiectivele şi ţintele stabilite
prin legislaţie, a fost realizată strategia judeţeană de gestionare a
deşeurilor. Pe baza strategiei a fost elaborat planul prioritar de investiţii,
acesta constând în măsuri care urmează să fie realizate la nivel de judeţ
pentru conformarea cu cerinţele legale;

•

Studiu de fezabilitate elaborat pentru investiţiile incluse in planul
prioritar de investiţii finanţate din POS Mediu. Studiul de Fezabilitate a
inclus si Planul de achiziţii, document prin care s-au stabilit numărul,
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tipul şi planificarea în timp a contractelor de achiziţii publice;
•

Analiza Cost Beneficiu elaborată cu scopul de a identifica şi cuantifica
toate impacturile proiectului în vederea determinării costurilor şi
beneficiilor corespunzătoare;

•

Evaluarea Impactului Asupra Mediului – APM Bacău a emis avizul nr.
4008 din data de 29.10.2010 care certifică conformitatea proiectului cu
cerinţele legale referitoare la protecţia mediului;

•

Analiza instituţională. Pe data de 11 Ianuarie 2010, în Judeţul Bacău a
fost înfiinţată Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Salubrizare, toate unităţile administrative-teritoriale din Judeţul Bacău
fiind parte ale Asociaţiei. La nivelul ADIS s-a aprobat Documentul de
Poziţie care cuprinde opţiunile selectate referitoare la acordarea
contractelor de salubrizare, respectiv facturarea şi colectarea valorii
aferente serviciilor de salubrizare.

•

Cererea de finanţare

La nivelul judeţului s-a elaborat Documentul de Poziţie privind modul de
implementare a proiectului care cuprinde opţiunile alese privind atribuirea
contractelor pentru delegarea gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de
deseuri construite prin POS Mediu, 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 Bacău si actualizat in anul 2013 conform ultimelor modificari aparute
pe parcursul implementarii proiectului.
Astfel, pentru serviciul de operare a instalatiilor de deseuri s-a ales următoarea
optiune:
Atribuirea unui singur contract pentru delegarea gestiunii instalatiilor
de deseuri realizate prin POS Mediu:
• statie de transfer, statie de sortare si statie de compostare situate pe
amplasamentul de la Onesti
• statie de transfer situată pe amplasamentul de la Beresti Tazlău
• statie de transfer situată pe amplasamentul de la Găiceana
• celula 2 a depozitului conform Bacău
Pe lângă aceste instalatii, operatorul va opera si statia de sortare
situată la Moinesti (realizată prin programul Phare CES) precum si
instalatiile de deseuri aflate pe acelasi amplasament cu depozitul
conform realizate prin Măsura ISPA (statiile de sortare si compostare,
11
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punct verde si alte instalatii aferente amplasate in locatia din comuna
N. Balcescu). după incetarea contractului atribuit operatorului celulei 1.
Instalatiile de deseuri aflate pe acelasi amplasament cu depozitul conform de la
Bacău realizate prin Măsura ISPA - statiile de sortare si compostare, punct
verde – vor fi preluate de operatorul POS Mediu după epuizarea celulei 1 a
depozitului, moment la care va înceta si contractul operatorului celulei 1. O
analiză detaliată legată de acest aspect este prezentată în sectiunea 4 a
prezentului document.
În urma realizării unei analize complexe a situatiei contractuale a instalatiilor de
deseuri existente si finantate din fonduri nerambursabile prin Programul Phare
CES, s-a luat decizia, la nivelul autoritătilor locale si judetene, cu informarea in
prealabil a Autoritătii de Management POS Mediu, de preluare în acest contract
de delegare şi a instalatiei de deseuri situate pe amplasamentul de la Moinesti
(statie de sortare si infrastructura aferentă). Rezultatele analizei institutionale
precum si justificarea acestei decizii sunt prezentate în sectiunea 4 a
prezentului studiu.
Potrivit art. 30, alin. 6) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati
publice, „Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în formã
scrisã, prin care una sau mai multe unitãţi administrativ-teritoriale, individual
sau în asociere, în calitate de delegatar, atribuie, pe o perioadã determinatã,
unui operator licenţiat, în calitate de delegat, care acţioneazã pe riscul şi
rãspunderea sa, dreptul şi obligaţia de a furniza/presta un serviciu de utilitãţi
publice sau, dupã caz, activitãţi din componenţa acelui serviciu, inclusiv dreptul
şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-edilitarã
aferentã serviciului/activitãţilor furnizate/prestate, în schimbul unei redevenţe,
dupã caz.” O analiză detaliată legată de acest aspect este prezentată în
sectiunea 4 a prezentului document.
În vederea atribuirii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri, procedura
de achizitii pentru delegarea serviciului va fi organizată de Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară în baza unui mandat special dat de Consiliile Locale
în condiţiile legii.

2.2

Obiectul delegării serviciului
Obiectul prezentului studiu îl reprezintă fundamentarea necesitaţii si
oportunităţii de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de
deseuri.
Activităţile acestui serviciu de salubrizare, care fac obiectul delegării de
gestiune sunt:
12
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•

Operarea statiei de transfer situată pe amplasamentul de la
Găiceana;

•

Operarea statiei de transfer situată pe amplasamentul de la Beresti
Tazlău;

•

Operarea statiei de sortare situată pe amplasamentul de la Moinesti;

•

Operarea instalatiilor de deseuri situate pe amplasamentul de la
Onesti, respectiv statie de transfer, statie de sortare si statie de
compostare;

•

Operarea instalatiilor de deseuri situate pe amplasamentul de la
Bacău, respectiv celula 2 a depozitului judetean, statia de sortare si
statia de compostare. Dupa inchiderea celulei 2 a depozitului de
deseuri, operatorul va construi si opera celulele 3 si 4 ale acestuia si
va asiugura monitorizarea post inchidere a celulelor 2,3 si 4.

•

Transferul deseurilor de la statiile de transfer fie la depozitul conform
fie la statiile de sortare/compostare, după caz.

Obiectivele pe care trebuie să le atingă serviciul public de salubrizare care face
obiectul delegării sunt următoarele:
•

satisfacerea cerinţelor cantitative şi calitative ale utilizatorilor,
corespunzător prevederilor contractuale;

•

sănătatea populaţiei şi calitatea vieţii;

•

protecţia economică, juridică şi socială a utilizatorilor;

•

funcţionarea optimă, în condiţii de siguranţă a persoanelor şi a
serviciului, de rentabilitate şi eficienţă economică a construcţiilor,
instalaţiilor, echipamentelor şi dotarilor, corespunzător parametrilor
tehnologici proiectaţi şi în conformitate cu caietele de sarcini, cu
instrucţiunile de exploatare şi cu regulamentele serviciilor;

•

introducerea unor metode moderne de management;

•

introducerea unor metode moderne de elaborare şi implementare a
strategiilor, politicilor, programelor şi/sau proiectelor din sfera
serviciilor de utilităţi publice;

•

protejarea domeniului public şi privat şi a mediului, în conformitate
cu reglementările specifice în vigoare;

•

informarea şi consultarea comunităţilor locale beneficiare ale acestor
servicii, realizarea unor campanii de informare, constientizare si
educare a populatiei;
13
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•

respectarea principiilor economiei de piaţă, asigurarea unui mediu
concurenţial, restrângerea şi reglementarea ariilor de monopol

3

Situaţia actuală privind gestionarea deşeurilor în judeţul
Bacău

3.1

Investitii existente realizate în sectorul deseurilor în judetul
Bacău
În judetul Bacău s-au realizat investiti în infrastructura de gestionare a
deseurilor muncipale prin diverse proiecte finantate 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.
Investitii realizate:

2

•

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

•

1 statie de sortare cu o capacitate de 12.000 t/an

•

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

•

1 concasor pentru tratarea deşeurilor din construcţii şi demolări;

•

Unităţi de compostare individuală pentru Municipiul Bacău şi 22
comune

•

Achiziţionare echipamente pentru colectarea si transportul
deşeurilor municipale

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, Dărmănesti, Slănic Moldova1, Asau, Agas,
Dofteana, Brusturoasa, Ghimes-Faget, Palanca
Investitii realizate:

1

Orașul Slănic Moldova s-a retras din Proiectul Phare în baza HCL nr. 13/23.03.2012
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•
•
•

3

4

1 staţie transfer
1 statie de sortare
Achiziţionare echipamente pentru colectarea si transportul
deşeurilor municipale

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.
Investitii realizate:
• 1 statie de sortare cu o capacitate de 6.000 t/an
• Achiziţionare echipamente pentru colectarea si transportul
deşeurilor municipale
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.
Investitii realizate:

5

•

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

•

Achiziţionare echipamente pentru colectarea si transportul
deşeurilor municipale

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
Beneficiari: comunele Manastirea Casin si Casin
Investitii realizate:

•
6

Achiziţionare echipamente pentru colectarea si transportul
deşeurilor municipale

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
Aplicant: Consiliul Local Helegiu
Beneficiari: comuna Helegiu
Investitii realizate:

•

Achiziţionare echipamente pentru colectarea si transportul
15
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deşeurilor municipale

3.2

Infrastructura existentă

3.2.1

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”.
Capacitatea staţiei este circa 20.000 tone/an.

3.2.2

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
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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.

3.2.3

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 ocupă o suprafaţa de 25,3 ha si este alcătuit din 4 celule şil
deserveşte întreg judeţul Bacău din care prima celulă a fost construită prin
Măsura ISPA.
Depozite neconforme
Conform planului de implementare şi a HG 349/2005 privind depozitarea
deşeurilor, în judeţul Bacău au functionat 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 şi Dărmăneşti.
Depozitul Nicolae Bălcescu a fost închis prin proiectul ISPA, restul celor 6 fiind
prevazute a se închide prin Proiectul POS Mediu.
În mediul rural au fost identificate un număr de 195 spaţii de depozitare ce au
fost închise şi reabilitate la sfârşitul anului 2009.

3.3

Deşeuri generate la nivelul judeţului
Cantitatea totală de deşeuri municipale generată în Judeţul Bacău în anul 2009,
conform datelor furnizate de APM Bacău a fost 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
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din parcuri, grădini şi pieţe 6.969 tone, deşeuri stradale 7.882 tone şi deşeuri
generate şi necolectate 46.869 tone.
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Tabel 3-1: Evoluţia cantităţilor de deşeuri municipale generate în Judeţul Bacău, tone

Crt.

Deşeuri municipale
generate

1.

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

1.2.

Deseuri colectate in amestec de
la populatie
Deseuri asimilabile colectate in
amestec (comert, industrie,
institutii)

1.3.

Deseuri municipale (menajere si
asimilabile) colectate separat

1.1.

2

Deseuri din gradini si
parcuri

3

Deseuri din piete

4

Deseuri stradale

Deseuri menajere generate
5
si necolectate
TOTAL DESEURI GENERATE
(1+2+3+4+5)

Codul
deseuril
or

Date
statistice
APM BC

Date
statistice
APM BC

Date
statistice
APM BC

Date
prognoză
AF

Date
statistice
APM BC

2006

2007

136.662

132.190

145.499

157.624

135.397

167.742

101022

183572

83.837

90.614

89405

115.144

94.782

122.303

66218

137769

51.852

40.226

44208

42.480

39.987

45.439

33763

45803

973

1.350

11886

7.001

4.300

3537

4.334

3.480

4369

6647

4404

11.567

3.100

2997

3.125

3.489

3150

5385

3175

11.677

12.000

3295

12.096

7.882

12.193

6770

12290

82.093

74.550

57129

52.065

46.869

45.638

38924

30941

249.000

226.140

212.457

229.244

197.117

233.092

158746

234382

2008

Date
prognoză
AF

Date
statistice
APM BC

2009

20 03 01

Date
prognoză
AF
2010

20 03 01
20 01

628

1042

15 01

20 02
20 03
02
20 03
03
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În anul 2010 cantitatea de deseuri municipale generată în Judetul Bacău,
comparativ cu anul 2009 a scăzut cu aproximativ 25% ajungand la 101.022
tone. Din analiza datelor rezultă că această diferentă se datorează în principal
scăderii cantitătii de deseuri menajere generată de populatie.
În graficele 3-1 si 3-2 este reprezentată grafic evolutia cantitătilor de deseuri
municipale generate în perioada 2005-2010, conform datelor furnizate de APM
Bacău.
Figură 3-1: Evolutie deseuri total municipale generate

2005
2006
Tone

2007
2008
2009
2010

An

Figură 3-2: Evolutie deseuri provenite din servicii municipale
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Deseuri din gradini si
parcuri
tone

Deseuri din piete
Deseuri stradale

an

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 3-3:Cantităţi deşeuri municipale generate in 2009, date furnizat de APM
versus prognoza AF

Figură 3-4:Cantităţi deşeuri municipale generate in 2010, date furnizat de APM
versus prognoza AF
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Această diferenţa se datorează:
•

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 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
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3.4

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, 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. De exemplu, in municipiul Bacău şi oraşul Buhuşi, populaţia
plăteşte autorităţii publice locale taxele de salubritate şi din sumele colectate
autorităţile plătesc atât operatorul de salubritate cât şi operatorul depozitului. În
alte localităţi (de exemplu Onesti), 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 Oneşti2 şi mai mult, pentru municipiile Oneşti şi Bacău, tarifele de
salubrizare sunt de două ori mai mari decât în oraşul Dărmăneşti
În mediul rural, tarifele percepute sunt mai mici sau similare acelora din mediul
urban.

5

Taxă calculate având în vedere coeficientul normal de generare de deşeuri de 0.833 m³/persoană/an
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4

Integrarea infrastructurii existente în Proiectul SIMDS
În această sectiune sunt prezentate rezultatele analizei situaţiei instalaţiilor de
deşeuri din punct de vedere al contractelor în vigoare şi al modului de integrare
al acestora în montajul instituţional al Proiectului SIMDS.

4.1

Integrarea infrastructurii PHARE în Proiectul SIMDS
În ceea ce priveşte elementele de infrastructură, respectiv construcţiile realizate
prin programe Phare („infrastructura Phare”) precum staţiile de transfer,
compostare, sortare etc., soluţia general acceptată este aceea a integrării
acestor Proiecte Phare în Proiectul SIMDS care se implementează în judeţ.
Având în vedere faptul că situaţiile sunt foarte diverse, se va proceda în funcţie
de situaţia concretă a fiecărui proiect şi de hotărârile autorităţilor locale
implicate, fiind necesară o analiză de la caz la caz pe baza unui set complet de
informaţii detaliind următoarele elemente:
•

problemele legate de proprietate;

•

aspectele contractuale şi operaţionale (mai ales în situaţia în care
infrastructura realizată prin proiectele Phare este exploatată de
operatori privaţi);

•

condiţiile tehnice şi financiare (durata de viaţă, amortizările şi înlocuirile,
costurile de operare şi veniturile) care să asigure sustenabilitatea
proiectelor, mai ales în cazul extinderilor capacităţilor existente sau
creşterii fluxurilor de deşeuri.

Există în integrarea proiectelor Phare două situaţii:
i.

proiecte Phare care privesc exclusiv activităţile de colectare şi
transport la nivelul uneia sau mai multor unităţi administrativ-teritoriale.
Aceasta îşi poate păstra forma de gestiune (de exemplu comuna
Helegiu care are serviciul organizat în gestiune directă sau comunele
Casin si Manastirea Casin care au un contract de delegare atribuit
operatorului Colsel S.R.L.) fie pe perioada nedeterminată (Helegiu), fie
pe perioada cât este obligată de condiţionalităţile Phare (Caşin şi
Mănăstirea Caşin);

ii.

proiecte Phare care privesc mai multe unităţi administrativ-teritoriale
partenere şi care au avut ca rezultat construcţiile pe care le denumim
„infrastructura Phare” (de regulă staţii de sortare, transfer,
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compostare), pe lângă echipamentele de colectare şi transport
achiziţionate prin respectivele proiecte.
În acest al doilea caz, trebuie să precizăm că anexată la cererea de finanţare
se transmitea şi o declaraţie de parteneriat a UAT-urilor care participau la
respectivul Proiect Phare. Condiţiile Phare nu impuneau existenţa unei ADI
(la data respectivă nereglementată de legislaţia română), ci parteneriatul putea
fi înţeles şi ca un simplu acord de asociere care nu dădea naştere unor asociaţii
cu personalitate juridică. Acesta este cazul tuturor proiectelor Phare din judeţul
Bacău cu excepţia celui de la Caşin – Mănăstirea Caşin unde s-a constituit o
ADI a cărei membrii sunt cele două comune.
Existenţa unei ADI care să regrupeze localităţile partenere Phare sau
beneficiare de infrastructura Phare este obligatorie în cazurile în care acestea
atribuie direct (vom prezenta mai jos condiţiile impuse de lege pentru ca o astfel
de atribuire directă să fie legală) un contract de delegare către un operator
creat de ele, sub formă de operator regional3. În ceea ce priveşte aceste
asociaţii de dezvoltare intercomunitară (le vom denumi „ADI Phare” pentru a le
deosebi de ADIS), acolo unde acestea există sau unde este necesară crearea
lor în vederea atribuirii directe a unui contract de delegare comun către un
operator regional, este posibil din punct de vedere legal ca acestea să-şi
continue activitatea acoperind întreaga zonă de colectare-transfer aferentă.
Având în vedere că în unele montaje instituţionale din acele zone din jud.
Bacău unde au fost implementate Proiecte Phare s-a optat pentru înfiinţarea de
Operatori Regionali şi atribuirea directă a contractelor de delegare a
gestiunii către aceştia, elementele instituţionale cheie în cazul acestor montaje
sunt:
•

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) Phare

•

Operatorul Regional

•

Contractul de Delegare a gestiunii activităţilor componente ale
serviciului de salubrizare pe care le furnizează Operatorul Regional,
contract unic pentru întreaga zona Phare, încheiat de ADI Phare in

3

Conform art. 2 lit. g1 din Legea nr. 51/2006 : „operator regional - societate comercială cu
capital social integral al unităţilor administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, înfiinţată în baza
hotărârilor autorităţilor deliberative ale acestora; operatorul regional asigură atât gestiunea
propriu-zisă a serviciului/activităţii de utilităţi publice pe raza de competenţă a unităţilor
administrativ-teritoriale asociate, inclusiv administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemelor
de utilităţi publice aferente acestora, cât şi implementarea programelor de investiţii publice de
interes zonal sau regional realizate în comun în cadrul asociaţiei, destinate înfiinţării,
modernizării şi/sau, după caz, dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor
servicii/activităţi”
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numele si pe seama membrilor săi, atribuit direct cu respectarea
cumulativă a condiţiilor obligatorii impuse de art. 311 din Legea nr.
51/2006.
Precizăm că în condiţiile în care există ADIS la nivelul întregului judeţ Bacău
(pentru implementarea Proiectului SIMDS / POS Mediu) este imperios
necesară delimitarea între activităţile componente ale serviciului de salubrizare
pentru care acele localităţi care sunt membre în ambele asociaţii acordă
mandat ADI Phare şi ADIS.
Recomandări privind integrarea şi armonizarea montajelor Phare din
zonele Comăneşti şi Moineşti cu Proiectul SIMDS.
Zona 4 Comăneşti
Cele două probleme majore din zona 4 Comăneşti pot fi sintetizate astfel:
a) Situaţia oraşului Slănic Moldova
Conform proiectului Phare si Aplicatiei de Finantare POS Mediu, orasul Slănic
Moldova este arondat statiei de transfer si sortare de la Comănesti (zona 4).
Tinând cont de faptul că:
•

orasul Slănic Moldova a decis iesirea din proiectul Phare (pe baza HCL
nr. 13 din data de 23 Martie 2012) prin urmare nu mai poate fi deservit
de instalatiile de deseuri realizate prin acest proiect si

•

orasul Slănic Moldova se află la o distantă mai mică de instalatiile de
deseuri (statii transfer, sortare si compostare) realizate prin proiectul
POS Mediu de la Onesti comparativ cu instalatiile de deseuri de la
Comănesti

s-a decis de către autoritătie publice locale si judetene, cu informarea în
prealabil a Autoritătii de Management POS Mediu, modificarea zonării realizate
la nivelul Aplicatiei de Finatare, respectiv
•

Orasul Slănic Moldova nu va mai face parte din Zona 4 -Comănesti, ci
va fi arondat Zonei 3 – Onesti

b) Regularizarea montajului instituţional Phare din restul zonei
Comăneşti
Această regularizare se va efectua conform recomandărilor prezentate în
Raportul privind opţinule legale, instituţionale, tehnice şi financiare pentru
operarea instalaţiilor prin:
-

Înfiintarea ADI Phare de către toate UAT din zona 4 Comăneşti;
26
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-

Clarificarea situaţiei contractuale (între cele două contracte existente pentru
oraşul Comăneşti);

-

Modificarea prin acte adiţionale a contractului de delegare comun şi a
actului constitutiv al operatorului regional pentru a fi aduse în conformitate
cu normele legale imperative aplicabile.

Având în vedere că toate UAT din zona 4 Comăneşti au fost de la început
partenere în Proiectul Phare prin care s-a finanţat realizarea infrastructurii care
va deservi întreaga zonă, acestea vor fi deservite de instalaţiile de deşeuri
realizate prin acest proiect până la data îndeplinirii obligaţiilor asumate prin
Memorandumul de Finanţare aferent Proiectului PHARE.
Odată cu îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Memorandumul de Finanţare
aferent Proiectului PHARE precum şi cu data încetării contractului de delegare
încheiat cu operatorul ECO VALEA MUNTELUI S.R.L., localităţile Dărmăneşti,
Asău, Agăş, Brusturoasa, Dofteana, Palanca şi Ghimeş-Făget, vor beneficia de
servicii de salubrizare astfel:
activitatea de colectare şi transport a deşeurilor de pe raza acestor
unităţi administrativ-teritoriale va fi preluată de operatorul judeţean
desemnat de ADIS.
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.
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.

Zona 5 Moineşti
Având în vedere că nu există în prezent vreun operator regional sau vreun
montaj institutional implementat prin Proiectul Phare Moineşti, opţiunile pentru
integrarea în Proiectului SIMDS sunt:
−

pe de o parte delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi transport în
această zonă prin licitaţie, de către ADIS odată cu celelalte UAT din
judetul Bacău;

−

pe de altă parte delegarea operării staţiei de sortare Phare din zona
Moineşti prin licitaţie publică organizată de ADIS, deoarece nu poate fi
menţinută situaţia actuală în care un serviciu propriu fără personalitate
27
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juridică din aparatul primăriei Moineşti exploatează staţia de sortare (un
astfel de operator nu poate deservi alte UAT decât municipiul Moineşti).
Operarea staţiei de sortare de la Moineşti va fi delegată:
o

împreună cu infrastructura realizată prin Proiectul SIMDS, prin
aceeaşi procedură de licitaţie organizată de către ADIS,
aceluiaşi operator desemnat câştigător, prin acelaşi contract de
delegare

Din punct de vedere legal şi instituţional armonizarea cu montajul institutional
din proiectul Phare este necesară deoarece întreaga zonă Moineşti va fi
deservită de staţia de sortare Moineşti realizată prin acest Proiect Phare.

4.2

Integrarea infrastructurii ISPA în Proiectul SIMDS
Situaţia existentă în ceea ce priveşte operarea instalaţiilor de deşeuri realizate
prin proiectul ISPA:
Pentru delegarea gestiunii activităţilor componente ale serviciului de salubrizare
din zona ISPA, prin Documentul de Poziţie şi prin documentele aferente
Proiectului SIMDS s-a decis că acestea vor fi delegate unor operatori
desemnaţi prin proceduri de licitaţie publică organizate de ADIS şi Primăria
Bacău astfel:
1. un operator pentru exploatarea celulei 1 a depozitului conform din
comuna Nicolae Bălcescu, precum şi a staţiilor de sortare şi compostare
aferente (prin urmare activităţile de sortare, organizare a prelucrării,
neutralizării şi valorificării materiale a deşeurilor şi înfiinţare şi
administrare de depozite);
2. un operator de colectare şi transport a deşeurilor pentru cele 23 de
localităţi partenere ale Proiectul ISPA, care se preconizează a fi încheiat
în anul 2013, pentru o perioadă de 8 ani.
În ceea ce priveşte celula 1 a depozitului conform (situat în comuna Nicolae
Bălcescu, pe acelaşi amplasament cu staţiile de sortare şi compostare), din
informaţiile furnizate de beneficiarul proiectului rezultă că această primă celulă
a depozitului este în prezent operată de un serviciu din cadrul primăriei mun.
Bacău. (nelicenţiat ANRSC), fiind demarată procedura pentru atribuirea
contractului de delegare a operării depozitului şi staţiilor de sortare şi
compostare. Conform Documentului de Poziţie, această procedură de licitaţie
este organizată de Consiliul Local Bacău. ADIS va monitoriza „condiţiile”
acestui contract de delegare.
Integrarea proiectului ISPA în Proiectul SIMDS
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Din punct de vedere tehnic, la momentul realizării studiului de fezabilitate şi al
Aplicaţiei de Finanţare, instalaţiile de deseuri realizate in cadrul proiectului ISPA
au fost prevăzute ca instalaţii la nivel zonal sau judeţean, astfel:
•

Celula 1 a depozitului – extinderea ariei de acoperire astfel încât să
deservească întreg judeţul Bacău ceea ce va însemna creşterea
cantităţii de deşeuri depozitate şi scăderea astfel a duratei de viaţa a
celulei 1

•

Staţia de compostare – extinderea ariei de acoperire astfel încât să
deservească toată partea de est a judeţului Bacău, respectiv zonele 1 şi
2. Astfel, pe lângă Municipiul Bacau si cele 22 de comune partenere în
cadrul proiectului ISPA, staţia va tratata deşeuri verzi (deşeuri din
parcuri şi grădini şi deşeuri din pieţe) colectate din alte 31 UAT-uri:
o

Zona 1 oraşul Buhuşi şi comunele: Blăgesti, Colonesti,
Dămienesti, Izvoru Berheciului, Lipova, Negri, Odobesti,
Plopana, Rosiori, Secuieni, Parincea, Filipeni, Ungureni, Sascut,
Valea Seaca, Orbeni, Parava

o

Zona 2, comunele: Vultureni, Corbasca, Dealu Morii, Găiceana,
Glăvăneşti, Huruieşti, Motoşeni, Pânceşti, Podu Turcului,
Răchitoasa, Stănisesti, Tătărăşti, Onceşti.

Pentru a asigura tratarea întregii cantităţi de deşeuri verzi colectate în
partea de est a judeţului, la nivelul studiului de fezabilitate s-a estimat o
creştere a capacităţii proiectate de la 2.200 t/an la 5.000 t/an.
•

Statia de sortare - extinderea ariei de acoperire astfel încât să
deservească toată partea de est a judeţului Bacău, respectiv zonele 1 şi
2. Astfel, pe lângă Municipiul Bacău si cele 22 de comune partenere în
cadrul proiectului ISPA, staţia va tratata deşeuri reciclabile colectate din
alte 31 UAT-uri:
o

Zona 1 oraşul Buhuşi şi comunele: Blăgesti, Colonesti,
Dămienesti, Izvoru Berheciului, Lipova, Negri, Odobesti,
Plopana, Rosiori, Secuieni, Parincea, Filipeni, Ungureni, Sascut,
Valea Seaca, Orbeni, Parava

o

Zona 2, comunele: Vultureni, Corbasca, Dealu Morii, Găiceana,
Glăvăneşti, Huruieşti, Motoşeni, Pânceşti, Podu Turcului,
Răchitoasa, Stăniseşti, Tătărăşti, Onceşti.

Pentru a asigura tratarea întregii cantităţi de deşeuri reciclabile colectate în
partea de est a judeţului, la nivelul studiului de fezabilitate s-a estimat o
creştere a capacităţii proiectate a staţiei de sortare de la 12.000 t/an la 36.000
t/an prin creşterea numărului de schimburi angajaţi de la 1 la 3.
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Toate aceste opţiuni au fost agreate de beneficiarul proiectul ISPA, Consiliul
Local al Municipiului Bacău şi conform procedurilor ISPA, Comisia Europeană
şi Banca Europeană de Investiţii a fost notificată. Astfel, toate aceste schimbări
au fost incluse în Documentaţia de atribuire pentru delegarea serviciului de
operare a instalaţiilor de deşeuri realizate prin proiectul ISPA.
Prin Proiectul SIMDS finanţat prin Axa 2 POS Mediu va fi construită celula 2 a
depozitului existent. Ulterior, atunci când aceasta va fi dată în funcţiune, va fi
exploatată împreună cu restul instalatiilor existente pe amplasament, de acelaşi
operator căruia i se va delega, prin procedura organizată de ADIS la nivelul
întregului judeţ, gestiunea tuturor activităţilor realizate prin infrastructura
realizată prin POS Mediu (respectiv alte staţii de transfer, sortare şi
compostare)

.

30

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNIGTARA PENTRU
SALUBRIZARE BACAU

Studiu de oportunitate pentru delegarea serviciului gestiunii de operare a instalatiilor de
deseuri

5
5.1

Fezabilitatea tehnică a delegării gestiunii
Prezentare generală investitii POS Mediu
Componentele principale ale „Sistemului Integrat de Management al Deşeurilor
Solide în Judeţul Bacău” sunt următoarele:
Colectarea si transportul deseurilor municipale
Prin implementarea noului sistem de gestionare a deseurilor este prevăzută
colectarea separată a deseurilor reciclabile, a deseurilor biodegradabile si a
fluxurilor speciale de deseuri, respectiv: deseuri menajere periculoase, deseuri
voluminoase, deseuri din echipamente electrice si electronice, deseuri din
constructii si demolări. În acest sens, prin POS Mediu s-a finantat
achizitionarea echipamentelor de colectare necesare pentru colectarea
separată a deseurilor reciclabile si biodegradabile.
Sistemul propus pentru colectarea deseurilor în judetul Bacău este următorul:
•

Colectarea şi transportul deşeurilor reziduale:
- în zona RURALĂ: colectare din poartă în poartă, fiecare gospodărie
va primi euro pubele de 120 l;
-

•

zona URBANĂ: pentru blocurile de locuinţe se va implementa
sistemul de colectare prin puncte de colectare dotate cu euro
containere de 1.100 l . Pentru zona de locuinţe individuale din
URBAN, fiecare gospodărie va primi euro pubele de 120 l –
colectarea din poartă în poartă.

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

Un euro container de 1.100 l, culoare albastră pentru
deşeurile de hârtie/carton

o

Un euro container de 1.100 l, culoare galbenă pentru
deşeurile de plastic şi metal

o

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
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container tip clopot) pentru deşeurile de hârtie/carton, plastic/metal şi
sticlă.
•

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. Se vor distribui pubele de 120 l pentru colectarea
deşeurilor biodegradabile – colectare din poart în poartă

Staţii de transfer
Având în vedere distanţele mari din judeţ şi topografia dificilă judeţul a fost
împărţit în 5 zone. Trei din ele ( zonele 2, 3 si 5 vor fi echipate cu cate o statie
de transfer iar UAT-urile arondate Zonei 1 vor transporta deseurile direct la
depozitul din Bacău (vezi următoarea figură).
În anexa 1 a documentului sunt listate UAT-rile arondate fiecărei din cele 5
zone.
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1. 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

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

Statie 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
judetului). În viitor statia de sortare va prelua deseurile reciclabile
colectate separat din zonele 1 si 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 3 orase
(Onesti, Slănic Moldova şi TG.Ocna) şi 16 comune reprezentand
136,000 locuitori. 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 schimb) realizată prin
proiect PHARE CES – deserveşte în prezent oraşele Comăneşti si
Dărmănesti şi 6 comune. Începând cu anul 2015, pe măsură ce
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contractele de delegare încheiate de localităţile Dărmăneşti, Asău, ,
Brusturoasa, Dofteana, Palanca şi Ghimeş-Făget cu operatorul S.C.
ECO VALEA MUNTELUI S.R.L. vor înceta, staţia de sortare va deservi
doar oraşul Comăneşti.
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 în viitor să deservească în plus 14 comune,
respectiv zona 5. 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 20152016, odată cu încetarea contractului încheiat cu ECO Valea Muntelui.

Localitătile arondate fiecărei statii de sortare sunt listate în Anexa 1 a
documentului.
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 si 5) este prevăzută realizarea
unei noi staţii de compostare la Onesti cu o capacitate de 8.500 t/an pentru
tratarea deşeurilor biodegradabile şi alte tipuri de deşeuri verzi si deşeuri
biodegradabile din piete.
Depozitarea deşeurilor
2. Construirea celei de a doua celule a depozitului de deşeuri existent în

Bacău. Acest depozit va deservi intregului 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

3. Închiderea depozitelor neconforme de deşeuri conform prevederilor

legale in vigoare:

-

Depozite neconforme la: Oneşti, Moineşti, Comăneşti, Buhuşi,
Tg. Ocna şi Dărmăneşti
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5.2

Descrierea serviciului
În cadrul contractului de delegare de gestiune, delegatul va desfăşura
următoarele servicii:
A. Operarea, întretinerea si repararea statiei de transfer si a instalatiilor si
echipamentelor sale situate pe amplasamentul de la Găiceana
B. Operarea, întretinerea si repararea statiei de transfer si a instalatiilor si
echipamentelor sale situate pe amplasamentul de la Beresti Tazlău
C. Operarea, întretinerea si repararea statiei de sortare si a instalatiilor si
echipamentelor sale situate pe amplasamentul de la Moinesti
D. Operarea, întretinerea si repararea instalatiilor de deseuri si a
instalatiilor si echipamentelor sale situate pe amplasamentul Onesti:
statie transfer, statie sortare si statie compostare
E. Operarea, întretinerea si repararea celulei 2 a depozitului judetean de
la Bacău precum si a instalatiilor de deseuri existente pe acelasi
amplasament: statie de sortare, statie de compostare, punct verde
(centru de colectare deseuri). De asemenea noul operator judetean va
fi responsabil de construirea, operarea si intretinerea celulelor 3 si 4 a
depozitului si de inchiderea si monitorizarea post inchidere a celulelor
2,3 si 4.
F. transferului deseurilor municipale de la cele 3 statii de transfer fie la
depozitul conform de la Bacău fie la statiile de sortare/compostare
după caz (informatii privind transferul deseurilor sunt prezentate în
sectiunile următoare)

5.2.1

Operarea statiei de transfer Găiceana
Staţia de transfer de la Găiceana, are o capacitate de circa 5.000 t/an si este
o statie de transfer simplă fără sistem pentru compactarea deşeurilor. Statia
de transfer deserveste UAT arondate zonei 2, respectiv:
UAT deservite de statia de transfer Găiceana – ZONA 2
RURAL

Populatie*

Denumire UAT
Vultureni

2.015

Corbasca

4.537

Dealu Morii

2.722

Gaiceana

3.009

Glavanesti

3.208
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Huruiesti

2.501

Motoseni

3.384

Pancesti

3.772

Podu Turcului

4.387

Rachitoasa

5.000

Stanisesti

4.342

Tatarasti

2.335

Oncesti
1.587
*conform datelor furnizate de INSSE în urma recensământului din anul 2011
Prin intermediul statiei de transfer de la Găiceana, pe lângă deseurile
reziduale vor fi transferate si deseurile reciclabile colectate separat, astfel:
o

Deseurile reziduale menajere si asimilabile colectate din zona
2 vor fi transferate prin intermediului statiei de transfer la
depozitul judetean de la Bacău;

o

Deseurile reciclabile colectate de la populatie si persoane
juridice din zona 2 vor fi transferate prin intermediul statiei de
transfer la statia de sortare situată la Bacău (pe acelasi
amplasament cu depozitul judetean);

o

Deseurile verzi (deseuri din parcuri, gradini si piete) colectate
din spatiile publice si de la persoanele juridice din zona 2 vor fi
transferate prin intermediul statiei de transfer la statia de
compostare situată la Bacău (pe acelasi amplasament cu
depozitul judetean).

Pentru operarea staţiei de transfer fără compactare, Delegatul va respecta
toate prevederile în vigoare privind gestionarea deseurilor, asigurând minim
următorul ciclu de operaţii:
•

recepţia deşeurilor la intrarea în staţie
-

cântărirea cantităţilor de deşeurilor

-

verificarea documentelor de însoţire, identificarea sursei de
provenienţă;

-

inspecţia vizuală a deşeurilor pentru identificarea eventualelor
componente periculoase; inspecţia vizuală se face atât la
recepţia deşeurilor (intrarea vehiculelor care transportă
deşeurile în containere, remorci sau basculante) cât şi în timpul
descărcării propriu-zise;
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•

-

înregistrarea transportului de deşeuri

-

acceptarea sau respingerea transportului de deşeuri în functie
de compoziţia acestora

descărcarea şi încărcarea deşeurilor
-

•

direcţionarea maşinilor către rampa de descărcarea a
deşeurilor în containerele de 40 de m3 .. Descărcarea deseurilor
se va efectua în containerul corespunzător în functie de tipul de
deseu respectiv, deseurile reziduale în containerele de 40 m3
alocate acestui tip de deseuri iar deseurile reciclabile, pe
fiecare fractie colectată separat (plastic si metal, sticlă, hârtie si
carton) în containere separate. Containerele de 40 m3 vor fi
etichetate corespunzătăr în functie de tipul de deseu pe care îl
va transporta.

preluarea deşeurilor. Odată încărcate cu deşeuri containerele de 40 de
m3 vor fi transferate în zona de aşteptare de pe platformă sau vor fi
preluate direct de către vehicule de transport specializate

Tabel 5-1: Parametrii principali statie transfer Găiceana
Parametrii

Valoare

Numarul total de zile de functionare statie pe an

312 zile

Capacitatea medie de functionare a statiei

5.000 t/an

Capacitatea maxima pe zi de lucru

23 t/zi

Capacitate container transfer

40 m3

Densitate deseuri încărcate în container

200 kg/m3

Capacitate teoretică container

8 -10 t

Suprafata totala ocupata de statia de transfer

5.552 m2

Toate instalatiile, echipamentele şi bunurile concesionate de catre Delegatar
în vederea execuţiei serviciului, precum şi cele achiziţionate de Delegat în
acelasi scop, chiar dacă nu au fost prevăzute expres în Caietul de Sarcini,
sunt considerate bunuri de retur care revin de drept, la expirarea contractului,
gratuite si libere de orice sarcini, unitătilor administrativ-teritoriale sau
Judetului, dupa caz, si sunt integrate în domeniul public al acestora.
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5.2.2

Operarea statiei de transfer Beresti Tazlău
Staţia de transfer de la Beresti Tazlău, are o capacitate de circa 17.000 t/an si
este o statie de transfer simplă fără sistem pentru compactarea deşeurilor.
Statie de transfer deserveste UAT arondate zonei 5, respectiv
UAT deservite de statia de transfer Beresti Tazlău – ZONA 5

Denumire UAT
URBAN

RURAL

Populatie*

Moinesti

20.855

Strugari

2.376

Balcani

7.084

Pirjol

5.404

Scorteni

2.537

Ardeoani

2.124

Sanduleni

3.787

Beresti-Tazlau

5.174

Livezi

4.859

Berzunti

4.497

Solont

3.208

Zemes

4.187

Magiresti

3.883

Poduri

6.747

Asău

6.520

Agas

5.651

Palanca

3.261

Brusturoasa

3.086

Ghimes Făget

5.063

*conform datelor furnizate de INSSE în urma recensământului din anul 2011
Pentru operarea staţiei de transfer fără compactare, Delegatul va respecta
toate prevederile în vigoare în sectorul deseurilor, asigurând minim următorul
ciclu de operaţii:
•

recepţia deşeurilor la intrarea în staţie
-

cântărirea cantităţilor de deşeurilor

-

verificarea documentelor de însoţire, identificarea sursei de
provenienţă;

-

inspecţia vizuală a deşeurilor pentru identificarea eventualelor
componente periculoase; inspecţia vizuală se face atât la
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recepţia deşeurilor (intrarea vehiculelor care transportă
deşeurile în containere, remorci sau basculante) cât şi în timpul
descărcării propriu-zise;

•

-

înregistrarea transportului de deşeuri

-

acceptarea sau respingerea transportului de deşeuri în functie
de compoziţia acestora

descărcarea şi încărcarea deşeurilor
-

•

direcţionarea maşinilor către rampa de descărcarea a
deşeurilor în containerele de 40 de m3 .. Descărcarea deseurilor
se va efectua în containerul corespunzător în functie de tipul de
deseu respectiv, deseurile reziduale în containerele de 40 m3
alocate acestui tip de deseuri, deseurile reciclabile, pe fiecare
fractie colectată separat (plastic si metal, sticlă, hârtie si carton)
în containere separate iar deseurile organice descărcate de
asemenea separat. Containerele de 40 m3 vor fi etichetate
corespunzătăr în functie de tipul de deseu pe care îl va
transporta.

preluarea deşeurilor. Odată încărcate cu deşeuri containerele de 40 de
m3 vor fi transferate în zona de aşteptare de pe platformă sau vor fi
preluate direct de către vehicule de transport specializate

Tabel 5-2: Parametrii principali statie transfer Beresti Tazlău
Parametrii

Valoare

Numarul total de zile de functionare statie pe an

312 zile

Capacitatea medie de functionare a statiei

17.000 t/an

Capacitatea medie de lucru

82 t/zi

Capacitate container transfer

40 m3

Densitate deseuri încărcate în container

200kg/m3

Capacitate teoretică container

8 -10 t

Suprafata totala ocupata de statia de transfer

8.472 m2

Toate instalatiile, echipamentele si bunurile concesionate de catre Delegatar
în vederea execuţiei serviciului, precum şi cele achiziţionate de Delegat în
acelaşi scop, chiar dacă nu au fost prevăzute expres în Caietul de Sarcini,
sunt considerate bunuri de care revin de drept, la expirarea contractului,
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gratuite si libere de orice sarcini, unitătilor administrativ-teritoriale sau
Judetului, dupa caz, si sunt integrate în domeniul public al acestora.

5.2.3

Operarea instalatiilor de deseuri amplasament Onesti
Pe amplasamentul de la Onesti s-au construit prin POS Mediu, 3 instalatii de
deseuri, respectiv o statie de transfer, o statie de sortare si o statie de
compostare.

5.2.3.1

Operarea statiei de transfer
Statia de transfer are o capacitate de circa 35.000 tone si este o statie de
transfer echipată cu un sistem pentru compactarea deşeurilor. Statie de
transfer deserveste UAT arondate zonei 3., respectiv:
UAT deservite de statia de transfer Onesti – ZONA 3

Denumire UAT

URBAN

RURAL

Populatie

Onesti

36004

Slanic Moldova

4056

Tg. Ocna

10602

Dărmăneşti

11.508

Barsanesti

4.477

Dofteana

9015

Urechesti

3.217

Bogdanesti

2.515

Buciumi

2.808

Caiuti

5.100

Casin

3.300

Cotofanesti

3.079

Gura Vaii

4.544

Helegiu

6.314

Manastirea Casin

4.607

Oituz

7.927

Pargaresti

4.330

Stefan cel Mare

4.556

Tg Trotus

4.836

În statia de transfer vor fi manipulate doar deseuri reziduale care vor fi
transferate la depozitul judetean de la Bacău
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Pentru operarea staţiei de transfer cu compactare, Delegatul va respecta
toate prevederile în vigoare în sectorul deseurilor, asigurând minim următorul
ciclu de operaţii:
•

•

recepţia deşeurilor la intrarea în staţie
-

cântărirea cantităţilor de deşeurilor

-

verificarea documentelor de însoţire, identificarea sursei de
provenienţă;

-

inspecţia vizuală a deşeurilor pentru identificarea eventualelor
componente periculoase; inspecţia vizuală se face atât la
recepţia deşeurilor (intrarea vehiculelor care transportă
deşeurile în containere, remorci sau basculante) cât şi în timpul
descărcării propriu-zise;

-

înregistrarea transportului de deşeuri

-

acceptarea sau respingerea transportului de deşeuri în functie
de compoziţia acestora

descărcarea şi încărcarea deşeurilor
-

descărcarea deşeurilor în gura pâlniei de preluare a deşeurilor
cu care este dotat mecanismul hidraulic pentru compactare
ataşat containerului de mare capacitate

•

compactarea deşeurilor

•

preluarea deşeurilor. Odată încărcate cu deşeuri containerele de 30 de
m3 vor fi transferate în zona de aşteptare de pe platformă sau vor fi
preluate direct de către vehicule de transport specializate

Tabel 5-3: Parametrii principali statie transfer Onesti
Parametrii

Valoare

Numarul total de zile de functionare statie pe an

312 zile

Capacitatea medie de functionare a statiei

35.000 t/an

Capacitatea maxima pe zi de lucru

167 t/zi

Capacitate container transfer

30 m3

Capacitate teoretică container

16 t
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5.2.3.2

Operarea statiei de sortare
În staţia de sortare nu vor ajunge decât deşeurile colectate separat, respectiv
deşeurile de hârtie şi carton, deşeurile metalice, deşeurile de plastic şi
deşeurile de sticlă colectate de la populatia si persoanele juridice arondate
zonei 3.
UAT deservite de statia de sortare Onesti – ZONA 3

Denumire UAT

URBAN

RURAL

Denumire UAT

Onesti

36004

Slanic Moldova

4056

Dărmăneşti

11508

Tg. Ocna

10602

Barsanesti

4.477

Dofteana

9015

Urechesti

3.217

Bogdanesti

2.515

Buciumi

2.808

Caiuti

5.100

Casin

3.300

Cotofanesti

3.079

Gura Vaii

4.544

Helegiu

6.314

Manastirea Casin

4.607

Oituz

7.927

Pargaresti

4.330

Stefan cel Mare

4.556

Tg Trotus

4.836

Pentru operarea staţiei de sortare, Delegatul va respecta toate prevederile în
vigoare în sectorul deseurilor, asigurând minim următorul ciclu de operaţii:
•

recepţia deşeurilor la intrarea în staţie
- cântărirea cantităţilor de deşeurilor
- verificarea documentelor de însoţire, identificarea sursei de
provenienţă;
- inspecţia vizuală a deşeurilor pentru identificarea eventualelor
componente periculoase; inspecţia vizuală se face atât la recepţia
deşeurilor (intrarea vehiculelor care transportă deşeurile în
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containere, remorci sau basculante) cât şi în timpul descărcării
propriu-zise;
- înregistrarea transportului de deşeuri
- acceptarea sau respingerea transportului de deşeuri în functie de
compoziţia acestora
•

stocarea temporara a deşeurilor înaintea sortării

•

descărcarea deşeurilor (cu excepţia deşeurilor de sticlă) în rampa de
alimentare a liniei de sortare
- separarea metalelor feroase cu separator magnetic;
- sortarea manuală a deşeurilor reciclabile pe tip de material şi
depozitarea în containere speciale dispuse în apropierea posturilor
de sortare, amplasate de o parte şi de alta a liniei de sortare;
- deşeurile de sticlă nu vor fi introduse în staţia de sortare, acestea
urmând a fi preluate direct de agenţi economici autorizaţi pentru
valorificarea sticlei;

•

balotarea deşeurilor reciclabile (hartie, carton, plastic, metal). Aici
deşeurile sunt presate până la atingerea unei densităţi adecvate
transportului economic

•

deşeurile reziduale sunt colectate în containere, care după umplere se
vor transporta la depozitul conform prin intermediul staţiei de transfer
de la Onesti

•

valorificarea materialelor reciclabile sortate.

Tabel 5-4: Parametrii principali statie sortare Onesti
Parametrii

Valoare

Numarul total de zile de functionare statie pe an

312 zile

Capacitatea medie de functionare a statiei

14.000 t/an

Capacitatea medie zilnică

46 t/zi

Cantitatea de deseuri reciclabile

35 t/zi

Schimburi de lucru

1 schimb/zi

Delegatul va asigura si operarea corespunzatoare a statiei sortare, asigurând
parametrii necesari desfăsurării în bune conditii a procesului de sortare a
deseurilor reciclabile. De asemenea, Delegatul trebuie să identifice piata
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pentru reciclabile si să asigure valorificarea întregii cantităti de deseuri
reciclabile obtinută în urma sortării.

5.2.3.3

Operarea statiei de compostare a deseurilor
Statia de compostare are o capacitate de circa 8.500 tone si deserveste UAT
arondate zonelor 3, 4 si 5, respectiv:
•

Deşeuri menajere biodegradabile colectate separat de la populatie,
deseuri biodegradabile din piete, cantine, restaurante şi alte tipuri de
deseuri biodegradabile asimilabile celor menajere colectate separat
din zonele 3, 4 si 5

•

Deşeuri verzi din parcuri si gradini colectate separat din zonele 3, 4 si
5

Delegatul va asigura si operarea corespunzatoare a statiei de compostare,
asigurând parametrii necesari desfăsurării în bune conditii a procesului de
descompunere aerob, atât în faza de descompunere intensă, cât si în faza de
maturare.

Tabel 5-5: Parametrii principali statie compostare Onesti
Parametrii

Valoare

Numarul total de zile de functionare statie pe an

312 zile

Capacitatea medie de functionare a statiei

8.500 t/an

Capacitatea medie zilnică a zonei de compostare 27 t/zi
intensa
Capacitatea medie zilnică a zonei de maturare

22 t/zi

Timp compostare intensa

4 săptămâni

Timp maturare compost

12 săptămâni

Delegatul trebuie să identifice piata pentru compost si să asigure valorificarea
întregii cantităti de compost obtinută

5.2.4

Operarea statiei de sortare Moinesti
În staţia de sortare nu vor ajunge decât deşeurile colectate separat, respectiv
deşeurile de hârtie şi carton, deşeurile metalice, deşeurile de plastic şi
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deşeurile de sticlă colectate de la populatia si persoanele juridice arondate
zonei 5.
UAT deservite de statia de sortare Moinesti – ZONA 5

Denumire UAT
URBAN

RURAL

Populatie*

Moinesti

20.855

Strugari

2.376

Balcani

7.084

Pirjol

5.404

Scorteni

2.537

Ardeoani

2.124

Sanduleni

3.787

Beresti-Tazlau

5.174

Livezi

4.859

Berzunti

4.497

Solont

3.208

Zemes

4.187

Magiresti

3.883

Poduri

6.747

Asău

6.520

Agas

5.651

Brusturoasa

3.261

Palanca

3.086

Ghimeş Făget

5.063

Statia de sortare de la Moinesti a fost dată în functionare în anul 2010, în
prezent fiind operată de „SERVICIUL DE COLECTARE SELECTIVĂ A
DEŞEURILOR” - serviciu public fără personalitate juridică din cadrul primăriei.
Delegatarul pune la dispozitia operatorului statiei de sortare clădirea staţiei de
sortare cu toate utilităţile necesare desfăsurării activităţii, echipamentele liniei
de sortare, un incarcator frontal.
Delegatul va asigura si operarea corespunzatoare a statiei sortare, asigurând
parametrii necesari desfăsurării în bune conditii a procesului de sortare a
deseurilor reciclabile. De asemenea, Delegatul trebuie să identifice piata
pentru reciclabile si să asigure valorificarea întregii cantităti de deseuri
reciclabile obtinută în urma sortării.
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5.2.5

Operarea instalatiilor de deseuri Bacău
Prin Măsura ISPA s-au realizat următoarele investitii:
•

Prima celulă a depozitului judetean din cele 4 proiectate

•

Statie de sortare

•

Statie de compostare

•

Punct verde (centru de colectare)

•

Concasor

Prin POS Mediu s-a finantat construirea celulei 2 a depozitului judetean.
Delegatul va prelua operarea intregului amplasament de la Bacău după
epuizarea primei celule a depozitului, dată la care va înceta contractul
operatorului, în prezent în curs de atribuire.
Delegatul va fi responsabil atât pentru operarea depozitului, dar si pentru
operarea statiei de compostare si sortare si a punctului verde aflate pe
amplasament.
Delegatul va asigura operarea depozitului, conform prevederilor legislative în
vigoare privind depozitarea deseurilor, asigurand receptia deseurilor, evidenta
deseurilor, compactarea deseurilor depozitate, acoperirea perioadică,
monitorizarea, epurarea levigatului si a apelor uzate rezultate pe
amplasament, gestionarea corespunzatoare a concentratului rezultat în urma
procesului de epurare cu osmozaă invers.
Delegatul va asigura închiderea celulei 2 a depozitului conform, la epuizare,
ca şi monitorizarea post-închidere. Delegatul va construi şi va opera celula 3,
respectiv celula 4, pe acelaşi
amplasament. Delegatul va asigura
funcţionalitatea celulei 3, respectiv a celulei 4 în timp util astfel încât să fie
asigurată continuitatea serviciului.
Delegatul va asigura si operarea corespunzatoare a statiei de compostare,
asigurând parametrii necesari desfăsurării în bune conditii a procesului de
descompunere aerob, atât în faza de descompunere intensă, cât si în faza de
maturare. De asemenea, delegatul trebuie să identifice piata pentru compost
si să asigure valorificarea întregii cantităti de compost obtinută.
Delegatul va fi responsabili sa mentina toate facilitatile si utilijale puse la
dispozitie la parametrii corespunzatori de functionare.
Toate instalatiile, echipamentele si bunurile concesionate de catre Delegatar
in vederea executiei serviciului, precum si cele achizitionate de Delegatul in
acelasi scop, chiar daca nu au fost prevazute expres in Caietul de Sarcini sunt
considerate bunuri de retur la incheierea sau terminarea contractului.
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6

Fezabilitatea economică a delegării gestiunii
Fezabilitatea economică a delegării gestiunii 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 salubrizare va urmări să se realizeze un raport calitate/cost
cât mai 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.
Totodată, se impune aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 198/2005 privind
constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi
dezvoltare (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 practicate de operatorii instalatiilor 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).
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, respectiv colectare si transport, transfer,
sortare, compostare si depozitare. Estimarea s-a făcut pentru perioada 2011 2032, având ca an de referinţă anul 2010. Acestea au fost actualizate pentru
anul de referintă 2012, iar cantitătile au fost recalculate în conformitate cu
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ultimele prognoze privind evolutia populatiei si a dezvoltării economice a
judetului Bacău.4
Perioada analizată în Studiul de fezabilitate a fost până în 2032, considerând
20 ani durata de viaţă a depozitului. Din cauza scăderii populaţiei judeţului şi a
scăderii nivelului de trai cauzată de criza economică, se poate estima că
durata de viaţă a depozitului, la aceeaşi capacitate, va creşte , fapt pentru
care a fost extinsă perioada de analiză, până în 2037, prin extrapolarea
ipotezelor folosite. Durata estimata de viata pentru celulele 2, 3 si 4 este de 23
ani, intre 2015 si 2037.
Plecînd de la aceste estimări, s-au determinat costurile pentru fiecare
instalatie ce constituie obiectul delegării pentru operarea instalatiilor, având în
vedere urmatoarele categorii de ipoteze:

4

-

s-au considerat numai instalatiile ce vor fi operate de acest operator;

-

operatorul va gestiona instalatiile de deseuri construite prin proiectul
POS Mediu (statia de transfer de la Gaiceana, statia de transfer de la
Beresti Tazlau, statiile de transfer, sortare si compostare de la Onesti
si celula 2 a depozitului conform), statia de sortare de la Moinesti
construita prin programul Phare CES si instalatiile de deseuri existente
pe acelasi amplasament cu depozitul (statie sortare, statie
compostare, punct verde). Operatorul va fi responsabil de constructia
si operarea celulor 3 si 4 ale depozitului, precum si monitorizarea post
inchidere a celulelor 2,3 si 4.;

-

au fost recalculate cantitătile de deseuri tratate în fiecare instalatie, pe
baza prognozei de generare a deseurilor muncipale revizuite;

-

pentru valorificarea materialelor reciclabile s-au aplicat ipotezele din
aplicatia de finantare si s-au aplicat la cantitătile recalculate;

-

pentru vanzare de compost s-a considerat 45% din cantitatea intrata
(ipoteza din aplicatie) si pretul unitar din aplicatie;

-

estimările au fost realizate în preturi constante în lei, pentru
exprimarea în Euro a fost utilizat cursul euro / leu din contractul de
finantare;

-

a fost determinată redeventa minimă ce va fi plătită de către operator
către CJ Bacău, CL Moinesti si CL Bacău pe baza estimării nevoilor de
înlocuire a echipamentelor achizitionate în cadrul proiectelor SIMDS,
Phare, respectiv ISPA, conform planului de reinvestiri din aplicatia de
finantare;

Sursa DJS Bacău - Anuarul statistic al Judeţului Bacău – 2012
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-

perioada de analiză a fost determinată plecând de la durata de viată a
celulei 2 (12 ani), a celulei 3 (9 ani) şi a celulei 4 (2 ani), deci un total
de 23 ani; aceasta va fi si durata contractului de delegare;

-

s-a considerat o cotă de profit de 5% pentru operator.

În determinarea costurilor au fost parcursi următorii pasi:

a) au fost determinate costurile pentru depozitare, pentru celula 2,
considerând costurile variabile, pe tona de deseu si costurile fixe
plecând de la aplicatia de finantare. Au fost adăugate costurile cu
închiderea celulei 2 si monitorizarea post-închidere, redeventa ce se
va plăti CJ Bacău pentru a asigura sumele necesare în Fondul IID si
cotă de profit de 5%;
Tabelul următor prezintă costurile estimate de depozitare pentru prima
perioada, când este exploatată celula 2 construită prin POS Mediu.

Similar au fost estimate costurile pentru perioada a doua, pentru operarea
celulelor 3 şi 4 (al doilea tabel)
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Tabel 6-1 Estimarea costurilor pentru depozitul conform, celula 2
Perioada

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Total deseuri primite in
depozit

Tone

130.996

109.912

110.886

111.887

111.554

112.609

113.700

114.829

116.003

117.220

118.482

119.786

Costuri de operare (fixe),
cf AF

lei/an

3.077.837

3.104.714

3.132.398

3.160.912

3.190.281

3.220.531

3.251.689

3.283.782

3.316.838

3.350.885

3.385.953

3.419.813

Costuri operare
(variabile) , cf. AF

lei/Tona

20,20

22,71

22,88

23,05

23,23

23,41

23,58

23,75

23,92

24,09

24,26

24,43

Redeventa

lei/an

2.127.666

2.127.666

2.127.666

2.127.666

2.127.666

2.127.666

2.127.666

2.127.666

2.127.666

2.127.666

2.127.666

2.127.666

Profit
Costuri inchidere si
monitorizare,
deschidere celula
urmatoare

lei/an

286.220

280.057

283.473

286.984

289.107

292.862

296.646

300.546

304.573

308.728

313.018

317.326

lei/an

1.442.753

1.442.753

1.442.753

1.442.753

1.442.753

1.442.753

1.442.753

1.442.753

1.442.753

1.442.753

1.442.753

1.442.753

TOTAL costuri O&M
depozit

lei/an

9.581.041

9.451.614

9.523.348

9.597.080

9.641.663

9.720.519

9.799.976

9.881.880

9.966.450

10.053.708

10.143.798

10.234.262

total pe tona

lei/tona

73,14

85,99

85,88

85,77

86,43

86,32

86,19

86,06

85,92

85,77

85,61

85,44

Estimarea costurilor pentru depozitul conform, celulele 3 si 4
Perioada

Anul 13

Anul 14

Anul 15

Anul 16

Anul 17

Anul 18

Anul 19

Anul 20

Anul 21

Anul 22

Anul 23

Total deseuri primite in depozit

Tone

121.132

122.521

123.947

125.407

126.901

128.428

129.991

131.132

132.419

133.333

134.252

Costuri de operare (fixe), cf AF

lei/an

3.459.278

3.497.598

3.537.068

3.577.723

3.619.596

3.662.726

3.707.150

3.752.906

3.800.036

3.848.579

3.898.578

Costuri operare (variabile) , cf. AF

lei/Tona

22,47

22,65

22,83

23,02

23,20

23,39

23,58

23,77

23,96

24,16

24,35

Redeventa

lei/an

2.034.652

2.034.652

2.034.652

2.034.652

2.034.652

2.034.652

2.034.652

2.034.652

2.034.652

2.034.652

2.034.652

Profit

lei/an

309.076

313.653

318.365

323.214

328.202

333.329

338.605

343.488

348.649

353.468

358.396

Costuri inchidere si monitorizare

lei/an

1.442.753

1.442.753

1.442.753

1.442.753

1.442.753

1.442.753

1.442.753

1.442.753

1.442.753

1.442.753

1.442.753

TOTAL costuri O&M depozit

lei/an

9.968.006

10.064.115

10.163.077

10.264.890

10.369.640

10.477.318

10.588.110

10.690.651

10.799.024

10.900.229

11.003.720

total pe tona (incluzand inchiderea
cel 3 si cel 4)

lei/tona

82,29

82,14

82,00

81,85

81,71

81,58

81,45

81,53

81,55

81,75

81,96

51

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNIGTARA PENTRU SALUBRIZARE BACAU

Studiu de oportunitate pentru delegarea serviciului gestiunii de operare a instalatiilor
de deseuri

b) au fost determinate costurile pe fluxurile de deseuri:

- colectate în amestec, care merg la statiile de transfer si apoi la
depozit;

- colectate separat – reciclabile, care merg la statiile de sortare;
- colectate separat – biodegradabile, care merg la statiile de
compostare.
Astfel au fost determinate costurile fiecărei instalatii ce va face obiectul
contractului de concesiune; aceste costuri sunt formate din costuri fixe (salarii,
întretinere echipamente si utilaje, alte costuri administrative – max. 10% din
costurile directe) si costuri variabile, care depind de cantitătile prelucrate
(salarii, energie si combustibil, alte costuri materiale). Aceste costuri au fost
determinate pentru anul 2012 ca an de bază, cu o crestere in termeni reali
pentru salarii si energie si combustibil
Plecînd de la costurile estimate pentru 2012 au fost realizate proiectiile pentru
perioada delegării serviciului (23 ani, incepand cu 2015) utilizând ipotezele din
aplicatia de finantare, si anume: salariile vor avea o crestere, în termeni reali,
de 3% pe an iar costurile cu energia si combustibilii vor avea o crestere, în
termeni reali, de 1% pe an.
Investitiile obligatorii ce vor fi solicitate operatorului, in cadrul complexului
Onesti, au fost incluse in calcul ca suma anuala echivalenta cu amortizarea
acestora. Pentru acestea a fost utilizata suma estimata in analiza costbeneficiu si anume echivalentul a 21.661 euro/an.
Pasul următor a constat în determinarea unui cost mediu pe tonă (prin medie
ponderată) pentru fiecare tip de statie: transfer, sortare, compostare. Au fost
adăugate redeventa ce va fi plătită CJ Bacău, CL Moinesti, respectiv CL
Bacău si cota de profit (5%).
Tabelele de mai jos prezintă estimarea costurilor pentru statii.
Desi estimarea costurilor s-a realizat plecând de la fiecare instalatie în parte,
contractul va include toate instalatiile si analiza se face per total, operatorul
beneficiind, astfel, de efectele economiei in trepte (de scară).
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Tabel 6-2 Estimarea costurilor de operare pentru instalatii
Costuri operare statii de transfer
Statii de
transfer
+transfer la
depozit
Cantităti intrate în
statii
Total costuri
operare
Transport la
depozit- total
Amortizare
investitii
obligatorii
Redeventa (CJ
Bacău)

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

52.228,37

52.931,00

53.316,30

53.712,61

53.718,04

54.138,51

54.574,77

55.027,11

55.497,90

55.987,72

56.496,76

57.023,35

lei

772.023

787.477

801.807

816.553

829.807

845.408

861.482

878.043

895.116

912.717

930.861

949.557

lei

432.721

441.382

448.067

454.966

459.013

466.355

470.107

473.999

478.051

482.268

486.652

491.188

tone

lei

88.886

88.886

88.886

88.886

88.886

88.886

88.886

88.886

88.886

Anul 10

88.886

Anul 11

88.886

Anul 12

88.886

lei

302.577

302.577

302.577

302.577

302.577

302.577

302.577

302.577

302.577

302.577

302.577

302.577

Profit

lei

60.237

61.443

62.494

63.576

64.441

65.588

66.579

67.602

68.658

69.749

70.876

72.037

Total costuri
O&M ST

lei

1.681.765

1.703.830

1.726.558

1.744.724

1.768.814

1.789.632

1.811.107

1.833.288

1.856.197

1.879.851

1.904.245

Total pe tona

lei/
tona

31,77

31,96

32,14

32,48

32,67

32,79

32,91

33,03

33,15

33,27

33,39

TOTAL
Statie transfer:

1.656.445

31,72

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 10

Anul 11

Anul 12

1.833.288

1.856.197

1.879.851

1.904.245

4.735.477

4.768.128

4.801.966

4.836.932

4.871.936

6.493.507

6.546.585

6.601.416

6.658.163

6.716.784

6.776.180

118,98

118,97

118,95

118,92

118,89

118,83

Total cost
transfer+transport
la depozit

lei

1.656.445

1.681.765

1.703.830

1.726.558

1.744.724

1.768.814

1.789.632

1.811.107

Cost depozitare

lei

3.819.977

4.551.667

4.579.006

4.607.192

4.642.868

4.673.302

4.703.876

Total

lei

5.476.421

6.233.432

6.282.836

6.333.750

6.387.592

6.442.116

Total pe tona

lei/
tona

104,86

117,77

117,84

117,92

118,91

118,99

Anul 9
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Statii de transfer +transfer la depozit
(continuare)

Cantităti intrate în statii

tone

Anul 13

Anul 14

Anul 15

Anul 16

Anul 17

Anul 18

Anul 19

Anul 20

Anul 21

Anul 22

Anul 23

57.567,87

58.130,71

58.710,15

59.304,16

59.913,07

60.534,78

61.172,01

61.619,01

62.151,49

62.422,08

62.692,84
1.189.635

Total costuri operare

lei

968.821

988.671

1.009.114

1.030.157

1.051.819

1.074.106

1.097.050

1.119.621

1.143.211

1.166.118

Transport la depozit- total

lei

495.879

500.730

505.726

510.848

516.100

521.462

526.959

530.792

535.395

537.598

Amortizare investitii obligatorii

lei

88.886

88.886

88.886

88.886

88.886

88.886

88.886

88.886

88.886

88.886

539.799
88.886

Redeventa (CJ Bacău)

lei

302.577

302.577

302.577

302.577

302.577

302.577

302.577

302.577

302.577

302.577

302.577

Profit

lei

73.235

74.470

75.742

77.050

78.396

79.778

81.200

82.521

83.930

85.186

86.472

Total costuri O&M ST

lei

1.955.334

1.982.045

2.009.519

2.037.778

2.066.810

2.096.672

2.124.396

2.154.000

2.180.364

2.207.368

Total pe tona

lei/
tona

33,64

33,76

33,88

34,01

34,14

34,28

34,48

34,66

34,93

35,21

TOTAL
Statie transfer:

1.929.398

33,52

Anul 13

Anul 14

Anul 15

Anul 16

Anul 17

Anul 18

Anul 19

Anul 20

Anul 21

Anul 22

Anul 23

Total cost transfer+transport la depozit

lei

1.929.398

1.955.334

1.982.045

2.009.519

2.037.778

2.066.810

2.096.672

2.124.396

2.154.000

2.180.364

2.207.368

Cost depozitare

lei

4.737.274

4.774.973

4.813.971

4.854.217

4.895.747

4.938.508

4.982.629

5.023.552

5.068.589

5.103.122

5.138.510

Total

lei

6.666.672

6.730.307

6.796.016

6.863.736

6.933.526

7.005.317

7.079.301

7.147.948

7.222.589

7.283.486

7.345.878

Total pe tona

lei/
tona

115,81

115,78

115,76

115,74

115,73

115,72

115,73

116,00

116,21

116,68

117,17
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Costuri operare statii sortare
Statii Sortare
Total cantitati intrate in
statii (numai op inst OP2)
Total costuri operare
Amortizare investitii
obligatorii
Redeventa
(platita la CJ Bc)

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Tone

52.332,09

52.737,11

53.027,40

53.329,08

56.336,18

56.684,40

57.050,53

57.434,89

57.841,63

58.268,91

58.719,50

59.190,06

Lei

2.139.673

2.184.532

2.228.385

2.273.875

2.380.093

2.431.096

2.484.154

2.539.361

2.596.909

2.656.851

2.719.362

2.784.465

Anul 11

Anul 12

Lei
Lei

Redeventa (platita la CL Bc )
Redeventa (platita la CL
Moinesti)
Profit

Lei

Total costuri O&M SS

Lei
lei/
tona

Total pe tona

Anul 10

433.355

433.355

433.355

433.355

433.355

433.355

433.355

433.355

433.355

433.355

492.420

433.355

492.420

433.355

492.420

492.420

492.420

492.420

492.420

492.420

492.420

492.420

492.420

492.420

92.200

92.200

92.200

92.200

92.200

92.200

92.200

92.200

92.200

92.200

92.200

92.200

106.984

109.227

111.419

113.694

119.005

121.555

124.208

126.968

129.845

132.843

135.968

139.223

3.264.632

3.311.733

3.357.779

3.405.543

3.517.073

3.570.625

3.626.337

3.684.305

3.744.729

3.807.669

3.873.305

3.941.663

62,38

62,80

63,32

63,86

62,43

62,99

63,56

64,15

64,74

65,35

65,96

66,59

tabelul cuprinde numai costurile de operare ale statiilor
Anul 1

Total statii sortare

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Total costuri statii de sortare

Lei

3.264.632

3.311.733

3.357.779

3.405.543

3.517.073

3.570.625

3.626.337

3.684.305

3.744.729

3.807.669

3.873.305

3.941.663

Cantitati reziduuri

Tone

17.416,98

17.569,22

17.676,98

17.788,97

18.913,09

19.042,41

19.178,37

19.321,10

19.472,12

19.630,77

19.798,06

19.972,76

Cost depozitare reziduuri

Lei

1.826.262

2.069.043

2.083.070

2.097.662

2.248.949

2.265.918

2.281.913

2.298.635

2.316.187

2.334.528

2.353.751

2.373.397

Total costuri

Lei
lei/
tona
lei/
tona
lei/
tona

5.090.894

5.380.777

5.440.849

5.503.205

5.766.022

5.836.543

5.908.250

5.982.939

6.060.916

6.142.197

6.227.056

6.315.060

97,28

102,03

102,60

103,19

102,35

102,97

103,56

104,17

104,78

105,41

106,05

106,69

118,94

119,05

119,12

119,19

120,01

120,08

120,16

120,25

120,34

120,43

120,53

120,63

(21,66)

(17,02)

(16,51)

(16,00)

(17,66)

(17,12)

(16,60)

(16,08)

(15,55)

(15,02)

(14,48)

(13,94)

lei/
78,35 78,95
Cost pe tona intrată ajustat
tona
73,49
78,22
78,78
79,36
79,53
80,12
80,72
Costul ajustat reprezintă costul total pe tona intrată ajustat cu 20% din valoarea veniturilor din valorificarea reciclabilelor; acesta stă la baza tarifului pentru sortare.

81,33

81,94

82,57

Cost pe tona intrata
Venit pe tona intrata
Cost net pe tona intrata
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Anul 13

Continuare

Anul 14

Anul 15

Anul 16

Anul 17

Anul 18

Anul 19

Anul 20

Anul 21

Anul 22

Anul 23

Statii Sortare
Total cantitati intrate in statii
(numai op inst OP2)

tone

59.681,05

60.192,94

60.722,28

61.267,89

61.830,15

62.407,84

63.002,95

63.376,12

63.811,46

64.106,60

64.402,89

Total costuri operare

lei

2.852.284

2.922.946

2.996.475

3.072.957

3.152.524

3.235.265

3.321.371

3.403.266

3.489.889

3.574.582

3.662.016

Amortizare investitii obligatorii
Redeventa
(platita la CJ Bc)

lei
433.355

433.355

433.355

433.355

433.355

433.355

433.355

433.355

433.355

433.355

433.355
492.420

lei

Redeventa (platita la CL Bc )

492.420

492.420

492.420

492.420

492.420

492.420

492.420

492.420

492.420

492.420

Redeventa (platita la CL Moinesti)

92.200

92.200

92.200

92.200

92.200

92.200

92.200

92.200

92.200

92.200

92.200

Profit

lei

Total costuri O&M SS

lei
lei/
tona

Total pe tona

142.614

146.147

149.824

153.648

157.626

161.763

166.069

170.163

174.494

178.729

183.101

4.012.873

4.087.068

4.164.274

4.244.580

4.328.125

4.415.003

4.505.415

4.591.404

4.682.358

4.771.286

4.863.092

67,24

67,90

68,58

69,28

70,00

70,74

71,51

72,45

73,38

74,43

75,51

tabelul cuprinde numai costurile de operare ale statiilor

Total statii sortare

Anul 13

Anul 14

Anul 15

Anul 16

Anul 17

Anul 18

Anul 19

Anul 20

Anul 21

Anul 22

Anul 23

Total costuri statii de sortare

lei

4.012.873

4.087.068

4.164.274

4.244.580

4.328.125

4.415.003

4.505.415

4.591.404

4.682.358

4.771.286

4.863.092

Cantitati reziduuri

tone

20.155,04

20.345,08

20.541,62

20.744,20

20.952,96

21.167,43

21.388,36

21.526,74

21.688,89

21.795,90

21.903,30

Cost depozitare reziduuri

lei

2.334.064

2.355.531

2.377.804

2.400.889

2.424.811

2.449.576

2.475.227

2.497.152

2.520.454

2.543.173

2.566.465

Total costuri

6.346.936

6.442.599

6.542.078

6.645.470

6.752.937

6.864.579

6.980.642

7.088.556

7.202.812

7.314.459

7.429.557

106,35

107,03

107,74

108,47

109,22

110,00

110,80

111,85

112,88

114,10

115,36

120,63

120,73

120,84

120,95

121,06

121,17

121,29

121,40

121,46

121,55

121,55

Cost net pe tona intrata

lei
lei/
tona
lei/
tona
lei/
tona

(14,28)

(13,70)

(13,10)

(12,48)

(11,84)

(11,18)

(10,49)

(9,55)

(8,59)

(7,45)

(6,19)

Cost pe tona intrată ajustat

lei/
tona

82,22

82,89

83,57

84,28

85,01

85,76

86,54

87,57

88,58

89,79

91,05

Cost pe tona intrata
Venit pe tona intrata
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Costuri operare statii de compostare
Statii compostare
Total cantitati
intrate in statii
Total costuri
operare
Amortizare
investitii
obligatorii
Redeventa
(platita la CJ Bc)
Profit
Total costuri
O&M SS
Total pe tona

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

13.473,05

13.572,50

13.673,70

13.776,42

937.659

948.301

959.246

lei

48.151

48.151

lei

46.883

47.415

1.032.693
76,65

tone
lei

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

13.745,18

13.850,49

13.957,73

14.066,92

14.178,45

970.500

980.103

991.973

1.004.182

1.016.743

48.151

48.151

48.151

48.151

48.151

47.962

48.525

49.005

49.599

50.209

1.043.867

1.055.359

1.067.175

1.077.259

1.089.722

76,91

77,18

77,46

78,37

78,68

Anul 10

Anul 11

Anul 12

14.292,04

14.408,04

14.526,15

1.029.669

1.042.968

1.056.654

1.070.735

48.151

48.151

48.151

48.151

48.151

50.837

51.483

52.148

52.833

53.537

1.102.542

1.115.730

1.129.303

1.143.267

1.157.637

1.172.422

78,99

79,32

79,65

79,99

80,35

80,71

lei

lei
lei/
tona

tabelul cuprinde numai costurile de operare ale statiilor

Total
Total costuri statii
de compostare

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

lei

1.032.693

1.043.867

1.055.359

1.067.175

1.077.259

1.089.722

1.102.542

1.115.730

1.129.303

1.143.267

1.157.637

1.172.422

Cantitati reziduuri
Cost depozitare
reziduuri

tone

1.347,31

1.357,25

1.367,37

1.377,64

1.374,52

1.385,05

1.395,77

1.406,69

1.417,85

1.429,20

1.440,80

1.452,62

lei

141.272

159.837

161.132

162.451

163.443

164.811

166.074

167.354

168.651

169.964

171.294

172.617

Total costuri
Cost pe tona
intrata
Venit pe tona
intrata
Cost net pe tona
intrata

lei
lei/
tona
lei/
tona
lei/
tona

1.173.965

1.203.704

1.216.491

1.229.626

1.240.702

1.254.533

1.268.616

1.283.085

1.297.954

1.313.230

1.328.932

1.345.039

87,13

88,69

88,97

89,26

90,26

90,58

90,89

91,21

91,54

91,89

92,24

92,59

9,54

9,07

9,09

9,11

9,13

9,00

9,03

9,06

9,08

9,11

9,14

9,17

77,59

79,62

79,88

80,14

81,13

81,57

81,86

82,16

82,46

82,77

83,10

83,42
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Anul 13

Continuare

Anul 14

Anul 15

Anul 16

Anul 17

Anul 18

Anul 19

Anul 20

Anul 21

Anul 22

Anul 23

Statii compostare
Total cantitati intrate in statii

tone

14.646,40

14.768,83

14.893,11

15.019,26

15.147,29

15.277,21

15.409,08

15.526,36

15.646,42

15.767,84

15.890,22

Total costuri operare
Amortizare investitii
obligatorii
Redeventa
(platita la CJ Bc)

lei

1.085.221

1.100.125

1.115.453

1.131.218

1.147.432

1.164.107

1.181.258

1.198.619

1.216.492

1.234.866

1.253.749

lei
lei

48.151

48.151

48.151

48.151

48.151

48.151

48.151

48.151

48.151

48.151

48.151

Profit

lei

54.261

55.006

55.773

56.561

57.372

58.205

59.063

59.931

60.825

61.743

62.687

Total costuri O&M SS

lei
lei/
tona

1.187.633

1.203.282

1.219.377

1.235.930

1.252.954

1.270.463

1.288.472

1.306.701

1.325.467

1.344.760

1.364.587

81,09

81,47

81,88

82,29

82,72

83,16

83,62

84,16

84,71

85,28

85,88

Anul 14

Anul 15

Anul 16

Anul 17

Anul 18

Anul 19

Anul 20

Anul 21

Anul 22

Anul 23

Total pe tona

tabelul cuprinde numai costurile de operare ale statiilor

Total

Anul 13

Total costuri statii de
compostare

lei

1.187.633

1.203.282

1.219.377

1.235.930

1.252.954

1.270.463

1.288.472

1.306.701

1.325.467

1.344.760

1.364.587

Cantitati reziduuri

tone

1.464,64

1.476,88

1.489,31

1.501,93

1.514,73

1.527,72

1.540,91

1.552,64

1.564,64

1.576,78

1.589,02

Cost depozitare reziduuri

lei

169.613

170.992

172.396

173.830

175.294

176.794

178.326

180.109

181.826

183.981

186.190

Total costuri

lei
lei/
tona
lei/
tona
lei/
tona

1.357.246

1.374.274

1.391.772

1.409.759

1.428.248

1.447.257

1.466.797

1.486.810

1.507.293

1.528.741

1.550.776

92,67

93,05

93,45

93,86

94,29

94,73

95,19

95,76

96,33

96,95

97,59

26,31

9,54

9,07

9,09

9,11

9,13

9,00

9,03

9,06

9,08

9,11

66,35

83,51

84,38

84,78

85,18

85,60

86,19

86,73

87,28

87,87

88,48

Cost pe tona intrata
Venit pe tona intrata
Cost net pe tona intrata
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Analiza consolidată a costurilor este prezentată in tabelul următor:
Tabel 6-3 Estimarea costurilor serviciilor concesionate (lei)
Perioada din contract

anul 1

anul 2

anul 3

anul 4

anul 5

anul 6

anul 7

anul 8

anul 9

anul 10

anul 11

anul 12

Cantităti estimate intrate in statiile de
transfer (trasfer si depozitare) - tone

52.228

52.931

53.316

53.713

53.718

54.139

54.575

55.027

55.498

55.988

56.497

57.023

Costuri generale de operare statii de
transfer (transfer si depozitare) - lei
Cost unitar mediu statii de transfer
(lei/tona)
Cantitati estimate reciclabile (intrate
in statia de sortare) - tone
Costuri generale de operare statii de
sortare ajustate (lei)
Cost unitar mediu statii de sortare
(lei/tona)
Cantitati estimate biodegradabile
(intrate in statia de compostare) tone
Costuri generale de operare statii de
compostare (lei)
Cost unitar mediu statii compostare
(lei / tona)
Cantitati la depozit (tone)

5.476.421

6.233.432

6.282.836

6.333.750

6.387.592

6.442.116

6.493.507

6.546.585

6.601.416

6.658.163

6.716.784

6.776.180

104,86

117,77

117,84

117,92

118,91

118,99

118,98

118,97

118,95

118,92

118,89

118,83

52.332

52.737

53.027

53.329

56.336

56.684

57.051

57.435

57.842

58.269

58.720

59.190

3.846.040

4.125.154

4.177.561

4.231.944

4.413.872

4.475.165

4.537.159

4.601.643

4.668.815

4.738.729

4.811.596

4.887.069

4.979.417

5.022.490

5.053.153

5.085.046

5.408.598

5.445.512

5.484.362

5.525.184

5.568.406

5.613.871

5.661.837

5.711.963

(21,66)

(17,02)

(16,51)

(16,00)

(17,66)

(17,12)

(16,60)

(16,08)

(15,55)

(15,02)

(14,48)

(13,94)

13.473

13.572

13.674

13.776

13.745

13.850

13.958

14.067

14.178

14.292

14.408

14.526

1.173.965

1.203.704

1.216.491

1.229.626

1.240.702

1.254.533

1.268.616

1.283.085

1.297.954

1.313.230

1.328.932

1.345.039

122.150

123.350

124.585

125.845

123.754

125.055

126.391

127.762

129.179

130.632

132.132

133.671

Costuri generale depozit (lei)

78,07

79,60

79,85

80,12

81,26

81,55

81,83

82,13

82,43

82,75

83,06

83,39

Cost unitar depozit (lei / tona)

130.996

109.912

110.886

111.887

111.554

112.609

113.700

114.829

116.003

117.220

118.482

119.786
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Perioada din contract (continuare)

anul 13

anul 14

anul 15

anul 16

anul 17

anul 18

anul 19

anul 20

anul 21

anul 22

anul 23

Cantităti estimate instarte in statiile de
transfer (trasfer si depozitare) - tone

57.568

58.131

58.710

59.304

59.913

60.535

61.172

61.619

62.151

62.422

62.693

Costuri generale de operare statii de
transfer (transfer si depozitare) - lei
Cost unitar mediu statii de transfer
(lei/tona)
Cantitati estimate reciclabile (intrate in
statia de sortare) - tone
Costuri generale de operare statii de
sortare ajustate (lei)
Cost unitar mediu statii de sortare
(lei/tona)
Cantitati estimate biodegradabile
(intrate in statia de compostare) - tone
Costuri generale de operare statii de
compostare (lei)
Cost unitar mediu statii compostare (lei
/ tona)
Cantitati la depozit (tone)

6.666.672

6.730.307

6.796.016

6.863.736

6.933.526

7.005.317

7.079.301

7.147.948

7.222.589

7.283.486

7.345.878

115,81

115,78

115,76

115,74

115,73

115,72

115,73

116,00

116,21

116,68

117,17

59.681

60.193

60.722

61.268

61.830

62.408

63.003

63.376

63.811

64.107

64.403

4.918.946

5.001.524

5.087.354

5.176.619

5.269.520

5.366.146

5.466.781

5.558.797

5.663.223

5.763.185

5.871.167

5.711.963

5.764.299

5.818.896

5.875.402

5.933.667

5.993.733

6.055.444

6.119.037

6.158.355

6.205.097

6.233.561

82,42

83,09

83,78

84,49

85,23

85,99

86,77

87,71

88,75

89,90

91,16

14.646

14.769

14.893

15.019

15.147

15.277

15.409

15.526

15.646

15.768

15.890

1.357.246

1.374.274

1.391.772

1.409.759

1.428.248

1.447.257

1.466.797

1.486.810

1.507.293

1.528.741

1.550.776

133.671

135.250

136.868

138.519

140.203

141.920

143.671

145.457

146.912

148.394

150.015

Costuri generale depozit (lei)

92,67

93,05

93,45

93,86

94,29

94,73

95,19

95,76

96,33

96,95

97,59

Cost unitar depozit (lei / tona)

121.132

122.521

123.947

125.407

126.901

128.428

129.991

131.132

132.419

133.333

134.252
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Costurile pentru statiile de transfer includ si costul pentru eliminare.
Costurile pentru statiile de sortare si de compostare cuprind si costurile pentru eliminarea
reziduurilor. În cazul statiilor de sortare, costurile sunt ajustate cu valoarea a 20% din
veniturile obtinute de operator din valorificarea reciclabilelor. În cazul statiilor de compostare
nu sunt incluse veniturile obtinute de către operatorul statiilor din valorificarea compostului.
c) au fost estimate veniturile pe care operatorul le va obtine din vânzarea subproduselor (a
materialelor reciclabile, respectiv a compostului).
Calculul veniturilor din valorificarea subproduselor a avut la baza estimările cantitătilor ce vor
putea fi valorificate actualizate si preturile unitare din aplicatia de finantare.
Tabelul următor prezintă estimările acestor venituri:
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Tabel 6-4 Estimarea veniturilor din valorificarea subproduselor
venit estimat –
statii de sortare

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

32.280,45

32.545,78

32.742,36

32.947,15

34.983,61

35.221,13

35.471,59

35.735,25

36.014,88

36.309,61

36.620,99

36.946,83

venit mediu pe tona vândută

tone
lei/
tona

192,82

192,90

192,91

192,92

193,25

193,26

193,27

193,27

193,27

193,26

193,26

193,25

total venit statii de sortare, din care

lei

6.224.271

6.278.112

6.316.442

6.356.307

6.760.748

6.806.890

6.855.452

6.906.480

6.960.507

7.017.339

7.077.296

7.139.954

venit operator POS Mediu

lei

6.224.271

6.278.112

6.316.442

6.356.307

6.760.748

6.806.890

6.855.452

6.906.480

6.960.507

7.017.339

7.077.296

7.139.954

52.332,09
52.737,11
53.027,40
cantităti intrate operator POS Mediu
tone
venit mediu pe tona intrată operator
lei/
POS Mediu
tona
118,94
119,05
119,12
venit mediu pe tona intrată operator
lei/
POS Mediu - ajustat
tona
95,15
95,24
95,29
Venitul ajustat reprezinta venitul diminuat cu 20% ce a fost deja scăzut din costuri

53.329,08

56.336,18

56.684,40

57.050,53

57.434,89

57.841,63

58.268,91

58.719,50

59.190,06

119,19

120,01

120,08

120,16

120,25

120,34

120,43

120,53

120,63

95,35

96,01

96,07

96,13

96,20

96,27

96,34

96,42

96,50

total cantitati vândute

venit estimat –
statii de sortare

Anul 13

Anul 14

Anul 15

Anul 16

Anul 17

Anul 18

Anul 19

Anul 20

Anul 21

Anul 22

Anul 23

37.287,45

37.643,20

38.011,79

38.392,14

38.784,52

39.187,79

39.603,63

39.855,23

40.159,47

40.328,27

40.497,32

193,24

193,23

193,21

193,19

193,17

193,15

193,13

193,15

193,14

193,21

193,29

7.205.373

7.273.620

7.344.253

7.417.084

7.492.166

7.569.305

7.648.796

7.697.943

7.756.371

7.791.951

7.827.624

7.205.373

7.273.620

7.344.253

7.417.084

7.492.166

7.569.305

7.648.796

7.697.943

7.756.371

7.791.951

7.827.624

59.681,05

60.192,94

60.722,28

61.267,89

61.830,15

62.407,84

63.002,95

63.376,12

63.811,46

64.106,60

64.402,89

120,73

120,84

120,95

121,06

121,17

121,29

121,40

121,46

121,55

121,55

121,54

96,59

96,67

96,76

96,85

96,94

97,03

97,12

97,17

97,24

97,24

97,23

(continuare)
total cantitati vândute

tone

venit mediu pe tona vândută

lei/
tona

total venit statii de sortare, din care

lei

venit operator POS Mediu

lei

cantităti intrate operator POS Mediu

tone

venit mediu pe tona intrată operator
POS Mediu
venit mediu pe tona intrată operator
POS Mediu - ajustat

lei/
tona
lei/
tona
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venit estimat –
statii de compostare

total cantitati vândute
venit mediu pe tona vândută
total venit statii de
compostare, din care
venit operator POS Mediu
cantităti intrate operator POS
Mediu
venit mediu pe tona intrată
operator POS Mediu

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

tone
lei/
tona

1.984,48

2.003,98

2.024,04

2.044,52

2.010,54

2.031,68

2.053,38

2.075,66

2.098,67

2.122,29

2.146,66

2.171,66

61,55

61,55

61,55

61,55

61,55

61,55

61,55

61,55

61,55

61,55

61,55

lei

122.150

123.350

124.585

125.845

123.754

125.055

126.391

127.762

129.179

130.632

132.132

133.671

lei

122.150

123.350

124.585

125.845

123.754

125.055

126.391

127.762

129.179

130.632

132.132

133.671

tone
lei/
tona

13.473,05

13.572,50

13.673,70

13.776,42

13.745,18

13.850,49

13.957,73

14.066,92

14.178,45

14.292,04

14.408,04

14.526,15

9,07

9,09

9,11

9,13

9,00

9,03

9,06

9,08

9,11

9,14

9,17

9,20

venit estimat –
statii de compostare (continuare)

Anul 13
total cantitati vândute
venit mediu pe tona vândută
total venit statii de
compostare, din care
venit operator POS Mediu
cantităti intrate operator POS
Mediu
venit mediu pe tona intrată
operator POS Mediu

Anul 14

Anul 15

Anul 16

Anul 17

Anul 18

Anul 19

Anul 20

Anul 21

Anul 22

Anul 23

tone
lei/
tona

2.197,30

2.223,60

2.250,42

2.277,77

2.305,67

2.334,12

2.363,14

2.386,78

2.410,85

2.437,18

2.463,73

61,55

61,55

61,55

61,55

61,55

61,55

61,55

61,55

61,55

61,55

lei

135.250

136.868

138.519

140.203

141.920

143.671

145.457

146.912

148.394

150.015

151.649

lei

135.250

136.868

138.519

140.203

141.920

143.671

145.457

146.912

148.394

150.015

151.649

tone
lei/
tona

14.646,40

14.768,83

14.893,11

15.019,26

15.147,29

15.277,21

15.409,08

15.526,36

15.646,42

15.767,84

15.890,22

9,23

9,27

9,30

9,33

9,37

9,40

9,44

9,46

9,48

9,51

9,54
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Tabelul următor prezintă costul mediu pe tonă pe fiecare tip de instalatie:
Tabel 6-5 Costul mediu pe tonă pentru fiecare tip de instalatie

Lei/tonă
Cost mediu pe tonă
intrată în instalatie
Statii de transfer
(include si
eliminarea)
Statii de sortare
Statii de compostare
Depozit (celula 2, 3
si 4 )

Venit mediu pe tonă
intrată în instalatie

116,78
82,97
92,71

96,47
9,25

83,25

Cost mediu net

116,78
(13,49)
83,46
83,25

Notă: costul pentru statiile de transfer nu includ si eliminarea

Pentru a analiza fezabilitatea economică a concesiunii s-a luat în consideratie valoarea
actuală a costurilor totale pe toată perioada (VNA). Aceasta s-a determinat prin însumarea
costurilor pentru fiecare an în parte actualizate la anul 2013. Rata de actualizare utilizată
este 5% în termeni reali (rata de actualizare utilizată în aplicatia de finantare).
VNA costuri = 282.181.213 lei (din care 193.120.629 lei în anii 1-12).
Un alt indicator utilizat pentru analiza fezabilitătii economice, de data asta static, este costul
mediu anual:
CMA =

21.934.562 lei (pentru anii 1-12 CMA = 22.893.591 lei) .

Acesti indicatori vor fi comparati cu venitul mediu anual estimat si cu valoarea actuală a
veniturilor totale.
In estimarea veniturilor s-a plecat de la următoarele ipoteze:
-

pentru populatia UAT-urilor de la care ADIS primeste taxa pentru salubrizare, ADIS
va aloca, în medie, operatorului serviciului de colectare si transport un procent de
56% din total (procentul include si TVA aferentă acestui serviciu);

-

operatorul va primii în instalatiile operate de el cantităti din tot judetul, mai putin zona
4, pentru care va primi doar cantităţile pentru depozitare;

-

restul sumei va fi plătit operatorului de instalatii POS Mediu, pe baza cantitătilor
intrate în fiecare statie si a tarifelor cuprinse în tabelul 6-6;

-

pentru agentii economici si institutii, operatorul serviciului de colectare si transport va
plăti operatorului de instalatii POS Mediu serviciile respective, pe baza cantitătilor
intrate în fiecare statie si a acelorasi tarife;

-

operatorul va obtine venituri din valorificarea subproduselor, asa cum s-a arătat în
tabelul 6-4;
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In tabelul 6-7 avem estimarea veniturilor ce vor fi realizate de către operator din furnizarea
serviciului.
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Tabel 6-6 Tarifele aferente serviciilor ce vor fi delegate
Tarif (lei/tonă)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

104,86

117,77

117,84

117,92

118,91

118,99

118,98

118,97

118,95

118,92

118,89

118,83

Statii de sortare

73,49

78,22

78,78

79,36

78,35

78,95

79,53

80,12

80,72

81,33

81,94

82,57

Statii de compostare

87,13

88,69

88,97

89,26

90,26

90,58

90,89

91,21

91,54

91,89

92,24

92,59

Depozit

73,14

85,99

85,88

85,77

86,43

86,32

86,19

86,06

85,92

85,77

85,61

85,44

Tarif (lei/tonă)
(continuare)

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Statii de transfer, incluzând
eliminarea

115,81

115,78

115,76

115,74

115,73

115,72

115,73

116,00

116,21

116,68

117,17

Statii de sortare

82,22

82,89

83,57

84,28

85,01

85,76

86,54

87,57

88,58

89,79

91,05

Statii de compostare

66,35

83,51

84,38

84,78

85,18

85,60

86,19

86,73

87,28

87,87

88,48

Depozit

82,29

82,14

82,00

81,85

81,71

81,58

81,45

81,53

81,55

81,75

81,96

Statii de transfer, incluzând
eliminarea
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Tabel 6-7 Estimarea veniturilor aferente serviciului ce va fi concesionat, lei
Perioada din contract

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Venituri de la populatie
(prin ADIS)

8.692.677

10.986.278

10.734.797

11.086.448

11.795.568

12.159.495

12.628.852

13.350.386

13.707.194

14.073.539

14.449.675

14.835.863

Venituri de la ag.
economici

4.333.233

4.837.267

4.880.762

4.924.830

5.007.902

5.053.430

5.095.935

5.097.942

5.148.921

5.200.411

5.252.415

5.304.939

Venituri din
valorificarea
subproduselor

5.101.567

5.145.840

5.177.738

5.210.891

5.532.352

5.570.567

5.610.752

5.652.946

5.697.584

5.744.503

5.793.969

5.845.634

TOTAL venituri

18.127.476

20.969.384

20.793.297

21.222.169

22.335.823

22.783.492

23.335.538

24.101.274

24.553.700

25.018.453

25.496.058

25.986.436

Perioada din contract
(continuare)

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Venituri de la populatie (prin
ADIS)

15.232.373

15.639.480

16.057.467

16.486.626

16.927.255

17.379.660

17.844.157

18.321.068

18.810.724

19.313.468

19.829.648

Venituri de la ag. economici

5.357.988

5.411.568

5.465.684

5.520.341

5.575.544

5.631.299

5.687.612

5.744.489

5.801.933

5.859.953

5.918.552

Venituri din valorificarea
subproduselor

5.845.634

5.899.548

5.955.764

6.013.921

6.073.870

6.135.653

6.199.115

6.264.494

6.305.267

6.353.491

6.383.575

TOTAL venituri

26.435.995

26.950.596

27.478.916

28.020.888

28.576.669

29.146.613

29.730.884

30.330.050

30.917.925

31.526.912

32.131.776

67

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNIGTARA PENTRU SALUBRIZARE BACAU

Studiu de oportunitate pentru delegarea serviciului gestiunii de operare a instalatiilor de deseuri

Din tabelul de mai sus rezulta un venit actual total VNA venituri = 312.227.772 lei si un venit
mediu anual de VMA = 25.911.753 lei, pentru intreaga perioada a delegarii, de 23 ani. Acest
venit mediu anual este echivalentul unei cifre medii de afaceri de aprox. 6.314.550 euro (la
cursul de 1 euro=4,1035, cursul utilizat in Contractul de finantare).
Tabelul următor sintetizează acesti indicatori si demostrează fezabilitatea economică a
concesiunii:
Anii 1- 23
Indicator

lei
Venituri

Costuri

VNA

312.227.772

282.181.213

Valoare medie anuala

25.911.753

20.710.411

Daca se considera numai durata de viata a celulei 2:
Anii 1- 12
Indicator

lei
Venituri

Costuri

VNA

199.668.521

193.120.639

Valoare medie anuala

22.893.591

21.934.562

După cum se poate observa, indicatorii privind veniturile sunt mai mari decât cei privind
costurile, deci concesiunea este fezabilă din punct de vedere economic.
Diferenţa între costurile anuale estimate şi venitul anual estimat poate acoperi anumite riscuri.
Acest ecart depinde în mare măsură de valorificarea subproduselor, dar si de gradul de
colectare a taxei de salubritate de catre UAT-uri si virarea sumelor aferente la ADIS.
Dupa cum se poate observa din tabelul referitor la prima perioada, daca delegarea s-ar face
doar pe perioada de viata a celulei 2, veniturile ar acoperi costurile, dar marja ce ar putea
acoperi riscurile este foarte mica. In cazul in care gradul de colectare a taxei ar scadea sub
91%, aceasta marja ar fi aproximativ egala cu zero. In afara de aceasta, Consiliul Judetean ar
trebui sa gaseasca surse de finantare pentru a avea utilizabile celulele 3, respectiv 4 cand va fi
necesar. Delegarea serviciului pe intreaga durata de viata a depozitului conform (incluzand
celulele 3 si 4, ce vor fi realizate tot de operator) asigura fezabilitatea economica a concesiunii,
inclusiv riscurile prezentate in sectiunea 6.3.

6.2

Matricea riscurilor pentru costul comparativ de referinţă

Riscurile identificate ca avînd impact asupra costului comparativ de referinţă sunt prezentate in
tabelul următor:
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Tabel 6-88 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

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

Venituri sub
previziunile
financiare

Evoluţii economice
neprevăzute în
economia locală

Venituri sub
previziunile
financiare

Piată a
reciclabilelor
insuficient
dezvoltată, similar
pentru compost

Venituri sub
previziunile
financiare

O schimbare
demografică sau
socio-economică
afectează cererea
pentru serviciile
prestate

Venituri sub
previziunile
financiare

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

1

2

Înrăutăţirea
condiţiilor
economice
locale

Schimbări
demografice
3

4

5

x

x

X

X

X

X

Riscuri legislative / politice
Schimbări
legislative
generale
6

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

Depăşirea
costurilor
x

69

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNIGTARA PENTRU SALUBRIZARE
BACAU

Studiu de oportunitate pentru delegarea serviciului gestiunii de operare a instalatiilor de deseuri

7

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
scăderea
veniturilor

Modificări în
evoluţia cursului de
schimb peste cele
prognozate

Creşterea
costurilor

9

x

X

Riscuri financiare
10

11

Evoluţia
cursului de
schimb
Modificări de
taxe şi
impozite

Modificări de taxe
şi impozite

Modificări
ale
veniturilor
prognozate

X

x

Riscuri de operare şi întreţinere
Resurse de
intrare

12

13

14

Întreţinere şi
reparaţii

Condiţii
neprevăzute

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

Reparaţii mai dese
sau mai scumpe

Creşterea
costurilor

Condiţii
neprevăzute fac
operarea
instalatiilor si
valorificarea
subproduselor mai
dificilă

Creşterea
costurilor,

Conditii
neprevăzute fac ca
operatorul de C&T
să nu ducă
cantitătile si
compozitia de
deseuri
preconizată

Creşterea
costurilor,

Venituri mai
mici

Venituri mai
mici

x

X

X

X
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Lipsa
angajamentului părţilor

15

Lipsa de
experienţă în astfel
de mecanisme

Întărzieri in
plăţi şi
nerespectar
ea
obligaţiilor

X

Riscuri tehnologice
Schimbări
majore în
tehnologie

16

6.3

Tehnologii noi ce
presupun alte tipuri
de instalarii

Creșterea
costurilor
Scăderea
veniturilor

X

Cuantificarea financiară a riscurilor

Riscurile cu impact în fezabiltatea economică a delegării se cuantifică; valoarea rezultată pentru
întreaga perioadă a delegării stând la baza determinării unui cost mediu anual suplimentar (fie
prin cresterea efectivă a costurilor, fie prin diminuarea corespunzatoare a veniturilor din
valorificarea reciclabilelor si a compostului).
Dintre riscurile identificate, riscurile cu cel mai mare impact asupra fezabilităţii economice a
delegării sunt cele legate de:
-

esec în valorificarea subproduselor din statia de sortare (vânzarea de materiale
reciclabile), respectiv din statia de compostare (vânzarea compostului);

-

necolectarea volumului de taxe estimat (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).

O analiză de sezitivitate realizată arată că o scădere a valorificării subproduselor duce la o
scădere a venitului mediu anual din operare după cum se arată în tabelul următor:

Varianta

Venit mediu anual (lei)

Varianta de bază

25.911.753

Scădere
cu
subproduselor

10%

a

valorificării

25.331.255

Scădere
cu
subproduselor

20%

a

valorificării

24.750.756

Scădere
cu
subproduselor

30%

a

valorificării

24.170.257
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După cum se vede din tabel, o scădere cu 10% a veniturilor din vânzarea de subproduse ar
duce la scăderea veniturilor din operare cu 2,3% anual, iar critică devine doar imposibilitatea
totală a valorificării compostului si scăderea cu 85% a veniturilor din valorificarea reciclabilelor.
O alta analiza de senzitivitate a fost realizata prin scaderea gradului de colectare a taxei de
salubritate de la populatie. Scaderea gradului de colectare a sumelor respective sub 65% ar
deveni critica pentru fezabilitatea delegarii.
Daca se analizeaza impactul combinat al celor doua variabile, atunci scaderea cu 65% a
veniturilor din subproduse si scaderea colectarii la un grad de 75% ar fi valorile critice.
Totusi, daca se reia analiza doar pentru o durata a contractului de 12 ani, atunci chiar o scadere
a veniturilor, din orice sursa, sub 10% ar duce la o situatie critica.

6.4

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.
Costul comparativ de referinţă a fost calculat în două scenarii:
Scenariul 1 : delegarea gestiunii serviciilor pe o perioada de 12 ani, construcţia celulei 3 şi 4 a
depozitului de către Consiliul Judeţean Bacău, selectarea unui nou operator pentru anii 13 – 23;
în acest caz CCR brut (determinat ca valoarea actualizată a costurilor totale impărţită la
numărul de ani considerat in previziuni) este de 16.093.385 lei / an.
Rata de actualizare folosită este de 5% (rata de actualizare folosită in aplicaţia de finanţare).
Acestui CCR brut îi adăugăm riscul determinat (2,3% pe an). Rezultă un CCR de
lei/an, calculat in preturi constante ale anulului de baza (2012).

16.468.362

Scenariul 2 : delegarea gestiunii serviciilor pe întreaga perioada de 23 ani, construcția celulelor
3 și 4 de către operator, redevența ce va fi plătită CJ Bacău nu va include sumele necesare
construcției acestor celule. In acest caz CCR brut (determinat ca valoarea actualizată a
costurilor totale impărţită la numărul de ani considerat in previziuni) este de 12.268.748 lei / an.
Rata de actualizare folosită este de 5% (rata de actualizare folosită in aplicaţia de finanţare).
Acestui CCR brut îi adăugăm riscul determinat (2,3% pe an). Rezultă un CCR de 13.554.610
lei/an, calculat in preturi constante ale anulului de baza (2012).
CCR este un indicator util în analiza opțiunilor privind delegarea. Astfel, din comparația valorilor
acestui indicator rezultă ca scenariul 2 este cel recomandat:
Scenariul

CCR
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Scenariul 1 : celula 3 și 4 construite de către
delegatar, durata contractului 12 ani

16.468.362 lei/an

Scenariul 2: celula 3 și 4 construite de către 13.554.610 lei/an
delegat, durata contratului 23 ani

După cum se observă din tabel, CCR scenariu 2 < CCR scenariu 1, ceea ce recomandă
scenariul 2 ca având un cost mai mic pentru delegatar.

6.5

Prezentarea structurii delegării şi a mecanismului de plată
Pentru asigurarea finanţării serviciilor de salubrizare în cadrul SIMDS, Documentul de poziţie
prevede că 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 si tratare pana, inclusiv, la eliminarea acestora
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/depozitare şi
transfer a deşeurilor de la staţiile de transfer/sortare/compostare la depozitul conform
si de depozitare la depozitul conform.

Pentru agentii economici, UAT-urile vor aproba tariful ce va fi plătit operatorului, tarif care care
va fi unic pentru toate localitătile.
Modul de determinare a taxei pentru populatie, respectiv a tarifului pentru agentii economici,
este prezentat in tabelul de mai jos:
Tabel 6-9: Determinarea taxei de salubritate pentru populatie si a tarifului pentru agentii
economici si institutii

Anul

Tarif agenti
economici si
institutii
conform
Contract
Finantare
(lei/tonă)

Tarif
agenti
economici
si institutii
(lei/mc,
densitate
3
350kg/m ),
fara TVA

Tarif
populatie,
cf.
Contract
Finantare
(lei/tonă)

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

2015
2016
2017
2018
2019

262,0
268,0
273,0
280,0
289,0

91,7
93,8
95,6
98,0
101,2

251,0
258,9
266,4
273,4
279,9

7,15
7,46
7,75
8,04
8,23

2,94
3,03
3,12
3,28
3,36

8,87
9,25
9,61
9,97
10,20

3,64
3,76
3,87
4,07
4,16
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2020
296,0
103,6
287,4
8,54
3,45
10,58
2021
306,0
107,1
293,9
8,82
3,62
10,93
2022
316,0
110,6
300,6
9,11
3,70
11,29
2023
320,0
112,0
306,7
9,38
3,77
11,64
2024
328,0
114,8
312,8
9,57
3,94
11,87
2025
332,0
116,2
319,0
9,86
4,02
12,22
336,0
117,6
325,4
10,15
4,10
12,59
2026
2027
341,0
119,4
331,6
10,45
4,28
12,95
2028
341,0
119,4
338,0
10,75
4,36
13,33
2029
341,0
119,4
341,1
10,95
4,40
13,58
2030
341,0
119,4
341,1
10,95
4,50
13,58
2031
341,0
119,4
341,1
11,05
4,50
13,70
341,0
119,4
341,1
11,15
4,50
13,83
2032
341,0
119,4
2033
341,1
11,15
4,50
13,83
341,0
119,4
2034
341,1
11,15
4,50
13,83
341,0
119,4
2035
341,1
11,15
4,50
13,83
341,0
119,4
2036
341,1
11,15
4,50
13,83
341,0
119,4
341,1
11,15
4,50
13,83
2037
Nota: aceste tarife si taxe sunt determinate in termeni reali, putand fi ajustate cu inflatia.

4,28
4,48
4,59
4,68
4,89
4,98
5,08
5,30
5,41
5,46
5,58
5,58
5,58
5,58
5,58
5,58
5,58
5,58
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Pentru localitătile deservite de către operatorul judeţean de colectare si transport contractat de
ADIS, serviciile specializate ale UAT-urilor vor colecta această taxă, pe care o vor vira către
ADIS intr-un cont separat, destinat sistemului integrat de management al deseurillor.
Contractul de delegare a gestiunii serviciului se încheie între ADIS si operatorii de deseuri.
ADIS va fi mandatat de Consiliile Locale pentru a semna în numele şi pe seama acestora
contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare privind transferul, sortarea,
compostarea si depozitarea deseurilor.
În schema de mai jos este prezentat mecanismul financiar care va sta la baza functionării
sistemului integrat de gestionare a deseurilor, exceptie facand localitatile din Zona 1 ISPA.
TAXA
POPULATIA
JUDETULUI
BACAU

APL JUDETUL
BACAU

Transfer sume
pentru plata op.
C&T și instalații
AGENȚI
ECONOMICI/I
NSTITUȚII

TARIF

OPERATOR 1
colectare și
transport

**

REDEVENTA CL
Moinești – SS
(proiect Phare)

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

• SS (Onesti,

REDEVENTA CJ
Bacau pentru
echipamente de
C&T

REDEVENTA
CL BACAU –
Depozit, SS,
SC

TARIF

ADIS

TARIF
REDEVENTA CL
Moinesti pentru
echipamente de
C&T

CONTRACTE
EXISTENTE

Moinesti, 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
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*** Redeventa aferentă instalatiilor de deseuri construite prin POS Mediu. Intr-o primă etapă
redeventa va fi platită pentru ST Găiceana, Beresti Tazlau si Onesti, SS si SC Onesti,
urmând ca după epuizarea celulei 1 să fie plătită si pentru celula 2 a depozitului conform.
LEGENDA
Flux financiar populatie operatori POS Mediu
Flux financiar operatori de salubrizare existenti operatori POS Mediu
Flux financiar agenti economici/instutii operatori POS Mediu
Flux financiar operator instalații POS Mediu operator depozit ISPA
ST – statie de transfer
SS – statie de sortare
SC – statie de compostare

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
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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

Schema functionala a sistemului de taxe si tarife pentru Municipiul Bacau

UTILIZATORI
CASNICI DIN
MUNICIPIUL
BACAU

TAXA

Transfer
sume
pentru
plata op.
instalații

MUNICIPIU
L BACAU

TARIF

TARIF

ADIS

TARIF
UTILIZATORI
NONCASNICI DIN
MUNICIPIUL
BACAU

OPERATOR

colectare și
transport Zona
ISPA

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 ISPA si Operator 3 ISPA
Flux financiar Municipiul Bacau - operator 2 POS Mediu
Flux financiar utilizatori non-casnici - operatori ISPA si operator POS Mediu
Din sumele încasate de ADIS de la populație, prin intermediul UAT-urilor din zona de deservită
de operatorul regional de colectare și transport, ADIS va utiliza, în medie, aproximativ 56%
pentru plata operatorului serviciului de colectare si transport si 44% pentru instalatii. ADIS va
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plăti operatorul serviciilor de transfer, sortare, compostare si depozitare, pe baza tarifelor
prezentate în tabelul 6-6 si a cantitătilor primite în respectivele instalatii.
În cazul agentilor economici si a institutiilor, operatorul serviciului de colectare si transport va
încasa tariful de la acestia si va plăti operatorului instalatiilor, pe baza acelorasi tarife.

Perioada I (anii 1 la 12)
Odată cu deschiderea celulei 2 a depozitului, operatorul instalatii va primi în operare atât celula
2 a depozitului conform cât si instalatiile ce se află pe amplasamentul acesteia, respectiv statia
de sortare, statia de compostare, concasorul pentru deseuri din constructii si demolări si punctul
verde.
În această periodă operatorul va primi sumele cuvenite pe baza facturilor emise ce vor contine
cantitătile primite în statii si tariful corespunzător de la:
•

ADIS, pentru populatia UAT-urilor pentru care colectarea si transportul sunt realizate de
către operatorul judetean selectat competitiv în cadrul proiectului POS Mediu

•

Operatorul judetean de colectare si transport doar pentru cantitătile de deseuri generate
de agentii economici si institutiile din zonele deservite de acesta

•

De la operatorii existenti doar pentru cantitătie de deseuri generate de populatie, agenti
economici si institutii din afara zonei de acoperire a Operatorului judetean dar de pe
teritoriul judetului Bacău.

În această perioadă, operatorul instalatiilor concesionate va plăti redeventă către proprietarii
instalatiilor, respectiv CJ Bacău, CL Bacau si CL Moinesti (v. sectiunea 7.4).
Totodată operatorul va trebui să constituie fondul pentru închiderea si monitorizarea postînchidere a celulei 2 a depozitului conform și să își prevadă fonduri pentru construirea celulei 3.
Operatorul instalațiilor va trebui să asigure funcționarea în bune condiții a acestora, inclusiv prin
realizarea înlocuirilor și reparațiilor capitale necesare.
Perioada II (anii 13 la 23)
În această perioada mecanismul financiar va fi similar cu cel din perioada I. Operatorul va
încasa sumele, pe baza facturilor emise ce vor conține cantitățile primite în instalații, de la:
•

ADIS, pentru populație (ipoteză: toate contractele de delegare a serviciilor de colectare
și transport vor fi încheiate prin ADIS)

•

Operatorii de colectare și transport doar pentru cantitătile de deseuri generate de agentii
economici si institutiile din zonele deservite de aceștia.

În această perioadă, operatorul instalatiilor concesionate va plăti redeventă către proprietarii
instalatiilor, respectiv CJ Bacău, CL Bacău si CL Moinesti (v. sectiunea 7.4).
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Totodată operatorul va trebui să constituie fondul pentru închiderea si monitorizarea postînchidere a celulei 3, respectiv a celulei 4 a depozitului conform și să își prevadă fonduri pentru
construirea celulei 4.
Operatorul instalațiilor va trebui să asigure funcționarea în bune condiții a acestora, inclusiv prin
realizarea înlocuirilor și reparațiilor capitale necesare. În cazul schimbării tehnologiilor,
investițiile ce presupun înlocuirea în totalitate a instalațiilor existente, deci al bunurilor de retur
incluse în aceast contract de delegare, vor fi realizate de către proprietarii acestor bunuri
(respectiv Consiliul Județean).

6.6

Matricea riscurilor pentru delegarea gestiunii

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 delegatul serviciului de colectare şi transport este indicată
în tabelele de mai jos.
Tabel 6-10: Matricea riscurilor pentru delegare
Matricea riscurilor pentru delegare
Nr.
crt.

Descrierea Riscurilor

Autoritate
contractanta
(Delegatar)

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

X

Valabilitatea Serviciilor

Disponibilitatea de a presta serviciile
scade sub standardele specificate

X
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Matricea riscurilor pentru delegare
Autoritate
contractanta
(Delegatar)

Nr.
crt.

Descrierea Riscurilor

4

Performanţe în prestarea Serviciilor

Promptitudinea, ritmul
serviciilor
prestate
standardele cerute
5

6

X

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

X

Estimarea Erorilor

Materiale şi Echipamente

X

Lipsa Personalului

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

X

Instruirea Personalului

Lipsa unui personal instruit
corespunzător duce la o reducere a
performanţtelor şi disponibilităţii
serviciilor
9

Contractor
(Delegat)

şi calitatea
scad
sub

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

Împărţită

X

Personalul Delegatarului

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

X
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Matricea riscurilor pentru delegare
Nr.
crt.

Descrierea Riscurilor

10

Variaţii

Autoritate
contractanta
(Delegatar)

Împărţită

Contractor
(Delegat)

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
12

X

Plângeri ale unor terţi

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

X

Inflaţie

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

X
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Matricea riscurilor pentru delegare
Nr.
crt.

Descrierea Riscurilor

Autoritate
contractanta
(Delegatar)

Împărţită

Contractor
(Delegat)

Riscuri Financiare :
22

Sustenabilitate

Câştigurile obţinute din taxarea
utilizatorilor sunt insuficiente pentru a
acoperi
toate
plăţile
datorate
Delegatului conform Contractului
16

X

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

Taxa pe Valoarea Adaugată

Schimbări în statutul serviciului din
punctul de vedere al TVA
21

X

X

Costul Asigurării

Costul asigurării creşte mai rapid decât
a preconizat Delegatul.

X
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Matricea riscurilor pentru delegare
Nr.
crt.

Descrierea Riscurilor

Autoritate
contractanta
(Delegatar)

Împărţită

Contractor
(Delegat)

Riscuri Legislative:
22

Schimbări Specifice în Legislaţie

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

Terminare Voluntară

Urmările financiare oricărei lichidări
voluntare, cauzată de Delegatar
25

X

X

Lipsa Delegatului

Urmările financiare ale oricărei lichidări
determinate de desfiinţarea
Delegatului
26

Forţa Majoră

Urmările financiare ale oricărei lichidări
determinate de o situaţie de forţă
majoră

6.7

X

X

Concluzii privind fezabilitatea economică a delegării gestiunii

Delegarea serviciilor publice analizate trebuie să conducă la reducerea riscurilor de natura
economica aferente CJ Bacau si ADIS, prin transferarea responsabilitatilor privind operarea si
realizarea investitiilor ulterioare necesare. Acest deziderat se poate realiza doar in conditiile in
care operatorii delegaţi vor obtine profit din activitatea pe care o vor intreprinde.
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In cadrul Studiului de Fezabilitate si a Aplicatiei de Finantare exista elaborata o Analiza-Cost
Beneficiu detaliata, care demonstreaza capacitatea SIMDS de a genera sursele financiare
necesare investitiilor viitoare, pe cele aferente obligatiilor de plata a redeventelor dar si sursele
de constituire a profiturilor operatorilor.
Principiul delegarii, indiferent de analiza financiara sau de estimarile economice statistice,
consta in :
•

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 desfasoară activitatea nu trebuie să genereze riscuri asupra
Autorităţii Contractante.

Sub altă formulare, delegarea reprezinta un proces juridic prin care autoritatea contractantă îşi
rezervă toate garanţiile necesare, iar riscul economic de operare este transferat operatorului.
Principiul financiar general este reprezentat de dimensionarea corecta a fiecarui 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 gestiunii

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

7.1

Accesibilitatea Delegării

Accesibilitatea delegării se referă la
a) evaluarea situaţiilor în care Autoritatea contractantă nu reuşeşte să colecteze veniturile sau
acestea nu acoperă integral costul serviciului delegat (accesibilitatea pentru Autoritatea
Contractanta);
b) situaţia în care valoarea contractului de delegare (tariful ce îl va încasa Delegatul pentru
serviile 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 ADIS. 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.
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Mecanismul propus asigură o gestionare simplă, delegatul semnează un singur contract de
delegare cu ADIS. Mecanismul nu implică costuri suplimentare nici din partea delegataruluii nici
din partea delegatuluii.
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 Autoritate Contractantă.

7.2

Previzionarea tratamentului contabil

Nefiind vorba de un proiect de investiţii, contractul referindu-se numai la delegarea serviciului
de operare a instalatiilor de tratare si eliminare a deseurilor, nu se analizează delimitarea între
clasarea bilanţieră şi extra-bilanţieră a activelor. În acest caz, sectiunea acopera 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 catre Delegat în vederea funcţionării şi dezvoltării serviciului
de salubrizare vor cuprinde cel puţin:
•

inchiderea celulei 2, respectiv a celulelor 3 si 4, la epuizarea acestora;

•

construirea celulei 3, respectiv a celulei 4, astfel încât să fie asigurată continuitatea
serviciului;

•

în cazul in care operatorul pentru activitătile de tratare si eliminare a deseurilor (transfer,
sortare, compostare, transport la depozit si depozitare) determina, pe parcursul derularii
contractului, ca si necesara achizitia unor echipamente in afara celor puse la dispozitie de
catre delegatar (existente sau realizate prin proiect), acestea vor fi achizitionate pe
cheltuiala sa de catre operator si vor deveni bunuri de retur;

•

investitii de înlocuire a echipamentelor si instalatiilor pentru care se termină durata normată
de functionare în timpul derulării contractului;

•

realizarea unor campanii anuale de informare, conştientizare şi educare a populatiei din
zona deservita si a agentilor economici, în privinta protectiei mediului prin reciclarea /
valorificarea deseurilor cat si in procesul de gestionare a deşeurilor. Campaniile vor avea ca
obiectiv, printre altele si popularizarea utilizării compostului rezultat din statia de
compostare. Campaniile de informare vor trebui să identifice si să sensibilizeze operatorii
economici ce recuperează si reciclează materialele rezultate din statia de sortare;

•

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.

Regimul bunurilor
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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.
Delegatii vor 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.
Delegatii vor 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 activitatilor privind tratarea si
depozitarea deseurilor municipale (transfer, sortare, compostare, transport la depozit si
depozitare) se estimeaza costuri totale pe o perioada de 23 ani de cca. 476,340 milioane lei, la
un cost mediu anual de 20,710 milioane lei; acestea cuprind 20% din veniturile realizate din
vanzarea subproduselor de la statia de sortare, dar nu cuprind veniturile realizate din vanzarea
compostului. Veniturile din vânzarea subproduselor de la statiile de sortare si de la statiile de
compostare neincluse în valoarea de mai sus se estimează la o valoare totală pentru 23 ani de
circa 120,778 milioane lei.
Astfel rezulta valoarea totala a contractului de delegare de 595.970.322 lei si o valoare medie
anuala de 25.911.753 lei pentru o perioada de 23 ani.

7.4

Redeventa

Asa cum s-a prezentat anterior, operatorul va trebui să plătească o redeventă proprietarilor
instalatiilor, după cum urmează:
•

Consiliului Judetean Bacău ( pentru instalatiile realizate prin POS Mediu: statie transfer
Găiceana, statie transfer Beresti Tazlău, statii tranfer, sortare si compostare Onesti,
celula 2 depozit Bacău)

•

Consiliului Local Bacău (pentru instalatiile realizate prin Măsura ISPA: statie de sortare,
statie compostare, concasor, punct verde)

•

Consiliului Local Moinesti (pentru statia de sortare realizată prin programul Phare CES).
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Aceste sume vor constitui surse pentru fondul IID de la nivelul fiecărei APL mentionate (CJ
Bacău, CL Bacău , respectiv CL Moinesti).
Tabelul următor prezintă modul de determinare si valoarea redeventei.
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Tabel 7-1: Baza de calcul a redeventei:
Redeventa datorată CJ Bacău:
perioada

anul 1

anul2

anul 3

anul 4

anul 5

anul 6

anul 7

anul 8

anul 9

anul 10

anul 11

anul 12

ST - total

302.577

302.577

302.577

302.577

302.577

302.577

302.577

302.577

302.577

302.577

302.577

302.577

SC - total

48.151

48.151

48.151

48.151

48.151

48.151

48.151

48.151

48.151

48.151

48.151

48.151

SS - total

433.355

433.355

433.355

433.355

433.355

433.355

433.355

433.355

433.355

433.355

433.355

433.355

Depozit

2.127.666

2.127.666

2.127.666

2.127.666

2.127.666

2.127.666

2.127.666

2.127.666

2.127.666

2.127.666

2.127.666

2.127.666

total

2.911.748

2.911.748

2.911.748

2.911.748

2.911.748

2.911.748

2.911.748

2.911.748

2.911.748

2.911.748

2.911.748

2.911.748

Pentru anii 13 -23, valorile rămân aceleași cu ale anului 12.
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Tabel 7-2

Valoarea redeventei

a) Redeventa datorată CJ Bacău (lei):
an1

perioada contract (ani)

an 2

an3

an 4

an 5

an6

an 7

an8

an9

an10

an11

an 12

suma anuala pt inlocuiri (lei)
suma total (lei)

2.911.748 2.911.748 2.911.748 2.911.748 2.911.748 2.911.748 2.911.748

2.911.748

2.911.748

2.911.748 2.911.748 2.911.748

2.911.748 2.911.748 2.911.748 2.911.748 2.911.748 2.911.748 2.911.748

2.911.748

2.911.748

2.911.748 2.911.748 2.911.748

b) Redeventa datorată CL Bacău (lei):
perioada contract
(ani)
suma anuala pt
inlocuiri (lei)
suma total (lei)

anul 1

anul 2

anul 3

anul 4

anul 5

anul 6

anul 7

anul 8

anul 9

anul 10

anul 11

anul 12

492.420

492.420

492.420

492.420

492.420

492.420

492.420

492.420

492.420

492.420

492.420

492.420

492.420

492.420

492.420

492.420

492.420

492.420

492.420

492.420

492.420

492.420

492.420

492.420

c) Redeventa datorată CL Moinesti (lei):
perioada contract
(ani)
suma anuala pt
inlocuiri (lei)
suma total (lei)

anul 1

anul 2

anul 3

anul 4

anul 5

anul 6

anul 7

anul 8

anul 19

anul 10

anul 11

anul 12

92.200

92.200

92.200

92.200

92.200

92.200

92.200

92.200

92.200

92.200

92.200

92.200

92.200

92.200

92.200

92.200

92.200

92.200

92.200

92.200

92.200

92.200

92.200

92.200

Pentru anii 13 -23, valorile rămân aceleași cu ale anului 12.
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8

Aspecte referitoare la mediu

În vederea autorizatiei de construire pentru proiectul ”Sistem integrat de management al
deseurilor solide în Judetul Bacău„, Consiliul Judetean Bacău în calitate de titular al lucrărilor a
obtinut decizia de mediu 4008 emisă în data de 29.10.2010 de către Agentia Regională de
Protectia Mediului Bacău. Deciza de mediu certifică conformitatea proiectului cu cerintele legale
referitoare la protectia mediului, reprezentând actul de regelementare a autoritătii competente
de mediu.
Pentru operarea instalaţiilor de deşeuri construite în cadrul Sistemului Integrat de Management
al deşeurilor, respectiv pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie este necesară obţinerea unei
autorizaţii de mediu/autorizaţie integrată de mediu.
Astfel, conform legislaţiei în vigoare, se vor demara două proceduri distincte:
•

În cazul investiţiilor realizate pe amplasamentele de la Bereşti Tazlău (staţie transfer),
Găiceana (staţie transfer) şi Oneşti (staţii transfer, sortare şi compostare) este necesară
obţinerea unei autorizaţii de mediu
“autorizaţie de mediu- actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru
protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai
unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra
mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune”

•

În cazul depozitului de deşeuri municipale de la Bacau, în conformitate cu prevederile
Directivei 2008/1/CE privind prevenirea si control integrat al poluarii (Anexa I) si ale
OUG 152/2005 aprobată cu modificari prin Legea 84/2006, este instalaţie IPPC fiind
necesară astfel obţinerea unei autorizaţii integrate de mediu.
“autorizaţie integrată de mediu- actul administrativ emis de autoritatea competentă
pentru protecţia mediului, care acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o
instalaţie, în anumite condiţii, care să garanteze că instalaţia corespunde prevederilor
privind prevenirea şi controlul integrat al poluării; autorizaţia poate fi emisă pentru una
sau mai multe instalaţii ori părţi ale acesteia, situate pe acelaşi amplasament şi
exploatate de acelaşi operator.”

Procedurile de mediu se vor declansa odată cu finalizarea lucrărilor de constructii, autorizatiile
de mediu urmând a fi emise în numele operatorului instalatiilor de deseuri.
Pentru statia de sortare de la Moinesti s-a emis autorizatie de mediu nr. 59 în data de 10 Mai
2010 de către Agentia Regională de Protectia Mediului Bacău.
Pe toata perioada derulării contractului de delegare de gestiune, operatorul va
implementa condiţionările ce se stabilesc prin acte normative emise de autorităţile de
mediu competente, respectând programe de conformare la cerinţele de mediu.

90

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNIGTARA PENTRU SALUBRIZARE
BACAU

Studiu de oportunitate pentru delegarea serviciului gestiunii de operare a instalatiilor de deseuri

Un criteriu de selectie pentru selectarea viitorului operator il va reprezenta certificarea
sistemului de management al calitătii conform ISO 9001 si certificarea sistemului de
management al mediului conform ISO 14001, ceea ce va asigura o garantie a calitătii serviciilor
oferite si a protejării mediului.

9 Aspecte sociale
Prin cresterea nivelului calitativ al serviciilor de salubrizare, comunitătile locale vor beneficia de
o îmbunătătire a calitătii mediului si implicit a sănătătii populatiei. De asemenea, organizarea
unui serviciu de salubrizare centralizat în mediul rural va conduce la cresterea gradului de
satisfactie a populatiei cu privire la prestarea acestor servicii.
În vederea delegarii serviciului, se va solicita în cadrul documentatiei de atribuire aferenta
procedurii de delegare cerinta minimă de calificare ca operatorii economici să detină certificat
privind sănătatea si siguranta în muncă, pentru o reducere a riscurilor sociale privitoare la
derularea contractului.
Delegarea serviciilor de operare a instalatiior de deseuri trebuie sa ia în considerare
următoarele aspecte sociale:
•

din tot ciclul managementului integrat al deseurilor, activitatea de colectare este
perceputa direct de catre populatie si legata cel mai strans de nivelul taxei platite
pentru serviciul de salubritate;

•

este importanta aplicarea principiului coeziunii sociale, transpus prin utilizarea
unui tarif unic pe tona de deseuri; acest lucru trebuie inteles de catre UAT-urile
membre ADIS; tariful unic pe tona este transpus in valoarea taxei pe persoana
/luna prin utilizarea indicelui de generare si aceasta conduce la taxe diferentiate
in mediul rural fata de mediul urban si asigura suportabilitatea acesteia;

•

este necesar ca la nivelul populatiei sa se desfasoare un amplu proces de
constientizare privind colectarea separata;

•

conduce la o imbunatatire a conditiilor de viata prin realizarea unui mediu mai
curat.

Taxa de salubritate, din care, in conformitate cu optiunea recomandata de consultant, o
componenta va acoperii activitatile de colectare si transport a deseurilor, respecta, pe de o
parte prevederile contractului de finantare a proiectului POS Mediu si, pe de alta parte,
prevederile legale privind suportabilitatea tarifelor.
Alte aspecte se refera la crearea de noi locuri de munca in cadrul societăţii delegatului dar in
comunitatile locale unde se afla localizate noile instalatii.
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10

Aspecte institutionale

10.1 Tipul Delegării
Modul recomandat pentru gestionarea serviciului de salubritate în Judetul Bacãu este
gestiunea delegată.
Conform Legii nr.51/2006, modificată şi completată, gestiunea delegata “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
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 tină cont de
prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractelor de achizitie publică din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, potrivit cărora autoritatea contractantă
aplică atât criterii de calificare si selectie cât si criterii de atribuire a contractului, după cum
urmează:
1. CRITERII DE CALIFICARE SI SELECTIE REFERITOARE NUMAI LA:
a) situatia personală a candidatului sau a ofertantului;
b) capacitatea de exercitare a activitătii profesionale;
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c) situatia economică si financiară;
d) capacitatea tehnică si/sau profesională;
e) standarde de asigurare a calitătii;
f) standarde de protectie a mediului.
2. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICĂ POATE FI
NUMAI:
a) Fie oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic;
b) Fie, în mod exclusiv, pretul cel mai scăzut.
În ceea ce priveste 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 redeventei;
c) gradul de preluare a riscului de către delegat;
d) planurile de finantare si dezvoltare prezentate;
e) nivelul calitativ, tehnic si functional al solutiilor tehnice propuse;
f) modul de asigurare a protectiei mediului;
g) modul de rezolvare a unor probleme sociale;
h) termenele de realizare a unor investitii;
i) durata delegării.
În plus, recomandam introducerea în Fisa de Date a Documentatiei de Atribuire, în functie de
specificul fiecărui crtieriu de calificare si selectie, a urmatoarelor cerinte:
•

capabilitatea ofertantului, mai ales experienta similară în domeniu;

•

garantiile profesionale (recomandări);

•

garantii financiare pe care le poate aduce ofertantul;

•

indicatori de performantă prezentati;

Conform Legii nr. 101/2006, operatorii serviciului de salubrizare care participă la procedurile
organizate pentru delegarea gestiunii serviciului trebuie să facă dovada competentei tehnicoorganizatorice, a celei privind calificarea personalului si a asigurării unei dotări tehnico-materiale
adecvate, prin care să garanteze capacitatea de a presta serviciul la nivelul parametrilor
cantitativi si calitativi prevăzuti în regulamentul serviciului de salubrizare si pentru toate tipurile
de activităti contractate.
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Operatorii îsi pot desfăsura activitatea numai pe baza licentei emise de A.N.R.S.C., prestarea
activitătilor specifice serviciului de salubrizare fără licentă sau cu licentă expirată, indiferent de
tipul de gestiune adoptat, fiind interzisă.

11

Conditii 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 părtilor contractante
În ceea ce priveşte denumirile părţilor contractante facem următoarele precizări:
•

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
Activităţile acestui serviciu de salubrizare, care fac obiectul contractului de delegăre a gestiunii
sunt:
•

Operarea statiei de transfer situată pe amplasamentul de la Găiceana;

•

Operarea statiei de transfer situată pe amplasamentul de la Beresti Tazlău;

•

Operarea statiei de sortare situată pe amplasamentul de la Moinesti;

•

Operarea instalatiilor de deseuri situate pe amplasamentul de Onesti, respectiv
statie de transfer, statie de sortare si statie de compostare;

•

Operarea instalatiilor de deseuri situate pe amplasamentul de la Bacău, respectiv
celula 2 a depozitului judetean, statie de sortare si statie de compostare, concasor si
punct verde;

•

Transferul deseurilor de la statiile de transfer fie la depozitul conform fie la statiile de
sortare/compostare.
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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 23 ani (276 luni), cu posibilitatea de
prelungire prin act adiţional, cu:
-

Maxim 2 ani pentru motive de interes general (respectiv o perioadă max. total de 25 ani)
conform art. 14 alin. (2) lit a) din legea specială nr. 101/2006 care se aplică cu prioritate;
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.

Această durată a fost stabilită considerând durata optimă pentru ca operatorul să-şi amortizeze
investiţiile cu perioada normată de amortizare cea mai lungă, dar în acelasi timp să-l stimuleze
să obtină performante care să determine autoritatea contractantă să propună prelungirea
contractului.
În afara celor mentionate mai sus, contractul de delegare va mai cuprinde, cel putin, clauze
referitoare la:
•

Conditiile de încetare a contractului;

•

Obligatiile părtilor contractului;

•

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

•

Redeventa.
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12

Concluzii

În urma studiului a rezultat NECESITATEA delegării serviciului de gestiune pentru operarea
instalatiilor de deseuri, aceasta fiind o condiţie esentiala pentru îmbunătăţirea protecţiei
mediului şi a sănătătii populaţiei. Se apreciază că delegarea gestiuni acestor activităţi asigură
posibilitatea dezvoltării şi modernizării sistemului de salubrizare, creează cadrul concurenţial al
activităţii, stimulează investiţiile şi asigură participarea cetăţenilor la îmbunătăţirea activităţii de
salubrizare.
Se pot trage urmatoarele concluzii:
a. Delegarea gestiunii activităţii de operarea a instalaţiilor de deseuri este pe deplin
realizabilă;
b. Contractul de delegare a gestiunii răspunde pe deplin cerinţelor şi politicilor
autorităţilor publice care se află în plin process de absorbţie a fondurilor europene
pentru dezvoltarea infrastructurii de mediu, venind în întâmpinarea cerinţelor instituţiilor
finanţatoare;
c. Concesionarea este singura modalitate legala si realizabila tehnic prin care se poate
asigura delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare pe componentele sale
mentionate mai sus;
d. Contractul de delegarea a gestiuniii poate fi finanţat integral de către beneficiarii finali ai
serviciilor prin fluxul financiar stabilit de către ADIS Bacău, costurile pe care trebuie să le
suporte cetăţenii fiind sub pragul critic stabilit de legislaţia română în domeniu.
Ulterior aprobării de către primăriile din localităţile delegatare şi de către ADIS Bacău a
prezentului Studiu de oportunitate, se vor aproba următoarele documente :
•

Documentatia de atribuire aferentă activităţilor ce urmeaza a fi delegate;

•

Regulamentul serviciului public de salubrizare
Presedinte ADIS ,
Dragos BENEA

Director executiv ADIS,
Bogdan SETO

Departament tehnic ADIS,
Claudiu ILISANU
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Anexa 1 – Lista UAT din zona de deservire a operatorului judetean arondate fiecărei zone
ZONA 1 BACĂU – transport deseuri direct la depozitul
conform Bacău

Statie sortare

Statie
compostare

Localitate
Bacau

Bacau

Bacau

Buhuşi

Bacau

Bacau

Beresti-Bistrita

Bacau

Bacau

Buhoci

Bacau

Bacau

Cleja

Bacau

Bacau

Faraoani

Bacau

Bacau

Filipesti

Bacau

Bacau

Garleni

Bacau

Bacau

Gioseni

Bacau

Bacau

Hemeius

Bacau

Bacau

Horgesti

Bacau

Bacau

Itesti

Bacau

Bacau

Letea Veche

Bacau

Bacau

Luizi Calugara

Bacau

Bacau

Magura

Bacau

Bacau

Margineni

Bacau

Bacau

Nicolae Balcescu

Bacau

Bacau

Prajesti

Bacau

Bacau

Racaciuni

Bacau

Bacau

Racova

Bacau

Bacau

URBAN

RURAL
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Sarata

Bacau

Bacau

Saucesti

Bacau

Bacau

Tamasi

Bacau

Bacau

Traian

Bacau

Bacau

Blagesti

Bacau

Bacau

Colonesti

Bacau

Bacau

Damienesti

Bacau

Bacau

Izvoru Berheciului

Bacau

Bacau

Lipova

Bacau

Bacau

Negri

Bacau

Bacau

Odobesti

Bacau

Bacau

Plopana

Bacau

Bacau

Rosiori

Bacau

Bacau

Secuieni

Bacau

Bacau

Parincea

Bacau

Bacau

Filipeni

Bacau

Bacau

Ungureni

Bacau

Bacau

Sascut

Bacau

Bacau

Valea Seaca

Bacau

Bacau

Orbeni

Bacau

Bacau

Parava

Bacau

Bacau
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ZONA 2 – transportul deseurilor la statia de transfer Găiceana
Localitate
RURAL

Vultureni
Corbasca
Dealu Morii
Gaiceana
Glavanesti
Huruiesti
Motoseni
Pancesti
Podu Turcului
Rachitoasa
Stanisesti

Statie
sortare*

Statie
compostare**

Bacau

Bacau

Bacau

Bacau

Bacau

Bacau

Bacau

Bacau

Bacau

Bacau

Bacau

Bacau

Bacau

Bacau

Bacau

Bacau

Bacau

Bacau

Bacau

Bacau

Bacau

Bacau

Tatarasti

Bacau

Bacau

Oncesti

Bacau

Bacau

*deseurile reciclabile generate din această zonă vor fi transportate la statia de sortare de la
Bacău prin intermediul statiei de transfer de la Găiceana
**deseurile biodegradabile din parcuri si gradini generate din această zonă vor fi transportate la
statia de compostare de la Bacău prin intermediul statiei de transfer de la Găiceana
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ZONA 3 – transportul deşeurilor de la staţia de
transfer Oneşti
Localitate
URBAN

RURAL

Statie
sortare

Statie
compostare

Oneşti

Oneşti

Oneşti

Slănic Moldova

Oneşti

Oneşti

Dărmăneşti

Oneşti

Oneşti

Tg. Ocna

Oneşti

Oneşti

Urecheşti

Oneşti

Oneşti

Dofteana

Oneşti

Oneşti

Caşin

Oneşti

Oneşti

Mănăstirea Caşin

Oneşti

Oneşti

Helegiu

Oneşti

Oneşti

Bârsăneşti

Oneşti

Oneşti

Buciumi

Oneşti

Oneşti

Căiuţi

Oneşti

Oneşti

Coţofeneşti

Oneşti

Oneşti

Pârgăreşti

Oneşti

Oneşti

Ştefan cel Mare

Oneşti

Oneşti

Târgu Trotuş

Oneşti

Oneşti

Bogdăneşti

Oneşti

Oneşti

Gura Văii

Oneşti

Oneşti

Oituz

Oneşti

Oneşti
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ZONA 4 – transportul deseurilor la statia de transfer Comăneşti
Localitate
URBAN

Comăneşti

Statie
sortare

Statie
compostare*

Comăneşti

Onesti

*deseurile biodegradabile generate din această zonă vor fi transportate la statia de compostare
de la Onesti prin intermediul statiei de transfer de la Comănesti.

ZONA 5 – transportul deseurilor la statia de
transfer Beresti Tazlau
Localitate
URBAN

RURAL

Statie
sortare

Statie
compostare*

Moineşti

Moineşti

Onesti

Strugari

Moineşti

Onesti

Balcani

Moineşti

Onesti

Pirjol

Moineşti

Onesti

Scorteni

Moineşti

Onesti

Ardeoani

Moineşti

Onesti

Sanduleni

Moineşti

Onesti

Beresti-Tazlau

Moineşti

Onesti

Livezi

Moineşti

Onesti

Berzunti

Moineşti

Onesti

Solont

Moineşti

Onesti

Zemes

Moineşti

Onesti

Magiresti

Moineşti

Onesti

Poduri

Moineşti

Onesti
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ZONA 5 – transportul deseurilor la statia de
transfer Beresti Tazlau
Localitate

Statie
sortare

Statie
compostare*

Asau

Moineşti

Onesti

Agas

Moineşti

Onesti

Brusturoasa

Moineşti

Onesti

Ghimes-Faget

Moineşti

Onesti

Palanca

Moineşti

Onesti

*deseurile biodegradabile generate din această zonă vor fi transportate la statia de compostare
de la Onesti prin intermediul statiei de transfer de la Beresti Tazlau.
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Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
pentru Salubrizare Bacău

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE
PENTRU DELEGAREA

GESTIUNII SERVICIULUI DE OPERARE A
INSTALAŢIILOR DE DEŞEURI ÎN JUDEŢUL
BACĂU
SECTIUNEA I - FISA DE DATE A ACHIZITIEI

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Denumire oficiala: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău
Adresa: Calea Mărăşeşti nr. 2
Localitate: Bacău

Cod

Tara: România

postal:
600017
Punct(e) de contact: Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău
In atentia: Constantin Bogdan SETO, Director
Executiv
E-mail:

Telefon:0234537570

Fax: 0234537570

Adresa/ele de internet (daca este cazul):
Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL): www.csjbacau.ro
Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Alte informatii pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior


□ Altele: completati anexa A.I

Caietul de sarcini, documentatia specifica (pentru concesiuni) si/sau documentele suplimentare (inclusiv
documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior


□ Altele: completati anexa A.II

Ofertele/proiectele sau solicitarile/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior


□ Altele: completati anexa A.III

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor
Zile : 9 (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor)

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE
PRINCIPALE)

□ Minister sau orice alta autoritate nationala sau

□ Servicii publice generale

federala, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale
ale acestora

□ Aparare

□ Agentie/birou national sau federal

□ Ordine si siguranta publica

□ Colectivitate teritoriala

□ Mediu

□ Agentie/birou regional sau local

□ Afaceri economice si financiare

□ Organism de drept public

□ Sanatate

□

Institutie/agentie

europeana

sau

organizatie

□ Constructii si amenajari teritoriale

europeana
□ Protectie sociala
□ Recreere, cultura si religie
□ Educatie


Altele

(precizati):

intercomunitară

Asociaţia

constituită

de

de
către

dezvoltare
unităţile

 Altele (precizati): administraţie publică

administrativ-teritoriale din cuprinsul Judeţului Bacău

locală

-

înfiinţarea,

conform Legii 215/2001 şi Legii 51/2006

reglementarea,

finanţarea,

organizarea,
exploatarea,

monitorizarea şi gestionarea în comun a
serviciilor

de

competenţă

salubrizare
a

unităţilor

pe

raza

de

administrativ-

teritoriale membre
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

da  nu □

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Contract de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalaţiilor de deşeuri în
judeţul Bacău
II.1.2) Tipul contractului si locul de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deşeurilor şi a apelor uzate, salubrizare şi servicii similare;
Locul principal de prestare(aria): Judetul Bacau; amplasamente situate pe teritoriile administrative ale
municipiilor Bacău, Moineşti şi Oneşti, comunelor Bereşti-Tazlău şi Găiceana

Cod NUTS: RO211
a)

Lucrari

B) Produse

c) Servicii

□

□



Executare
□
Proiectare si executare
□
Executarea, prin orice
mijloace, a unei lucrari,
conform cerintelor
specificate de autoritatea
contractanta
□

Cumparare
□
Leasing
□
Inchiriere
□
Inchiriere cu optiune de
cumparare
□
O
combinatie
intre
acestea
□
Locul principal de livrare
........................
Cod NUTS □□□□□□

Categoria serviciilor: nr. 16
(Servicii
de
eliminare
a
deşeurilor şi a apelor uzate,
salubrizare şi servicii similare).

Locul principal de
executare
........................
Cod NUTS □□□□□□
II.1.3) Procedura implica

Locul principal de prestare
Judetul Bacau
Cod NUTS RO211

Un contract de achizitii publice



Punerea in aplicare a unui sistem de achizitie dinamic (SAD)

□

Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru (dupa caz): Nu este cazul.

□

II.1.5) Descrierea succinta a contractului
Servicii de operare a instalaţiilor de deşeuri aferente sistemului integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul
Bacău, respectiv:
- celula 2 a depozitului conform de deşeuri Bacău (comuna Nicolae Bălcescu) şi staţie de sortare, staţie de
compostare şi centru de colectare deşeuri reciclabile, aflate în acelaşi amplasament
- staţie de transfer, staţie de sortare şi staţie de compostare situate în municipiul Oneşti
- staţia de sortare situată în municipiul Moineşti
- staţie de transfer situată în comuna Bereşti Tazlău
- staţie de transfer situată în comuna Găiceana.
.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
Vocabular principal
Obiect principal

90500000-2 Servicii privind deşeurile
menajere şi deşeurile

Obiect(e) suplimentar(e)

90531000-8 Servicii de gestionare a
rampelor de gunoi
90513000-6 Servicii de tratare şi
eliminare de deşeuri menajere şi
deşeuri nepericuloase
90514000-3 Servicii de reciclare a
deseurilor
menajere90513200-8
Servicii de eliminare a deşeurilor
urbane solide
77120000-7 Servicii de compostare

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice (GPA)

da  nu □

II.1.8) Impartire in loturi (pentru precizari privind loturile utilizati

da □ nu 

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)

da □ nu 

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate optiunile)
Serviciile concesionate de către Autoritatea Contractantă (denumite în continuare „Serviciile”) au ca obiect
operarea instalaţiilor de deşeuri aferente sistemului integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Bacău.
În cadrul contractului de delegare de gestiune, delegatul va desfăşura următoarele servicii:
- Operarea si întretinerea statiei de transfer si a instalatiilor si echipamentelor sale situate pe amplasamentul de la
Găiceana
- Operarea si întretinerea statiei de transfer si a instalatiilor si echipamentelor sale situate pe amplasamentul de la
Beresti Tazlău
- Operarea si întretinerea statiei de sortare si a instalatiilor si echipamentelor sale situate pe amplasamentul de la
Moinesti
- Operarea si întretinerea statiei de transfer, statiei de sortare si statiei de compostare si a instalatiilor si
echipamentelor acestora situate pe amplasamentul de la Onesti
- Operarea si întretinerea celulei 2 a depozitului judetean de la Bacău, precum si a instalatiilor de deseuri
existente pe acelasi amplasament: statie de sortare, statie de compostare, centru de colectare deseuri reciclabile
- Executia si operarea celulelor 3 si 4 ale depozitului judetean Bacau
- Inchiderea si monitorizarea celulelor 2, 3 si 4 ale depozitului judetean Bacau
- Transferul deseurilor municipale de la statiile de transfer Găiceana, Bereşti Tazlău şi Oneşti fie la depozitul
conform de la Bacău, fie la statiile de sortare/compostare, după caz.

Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 595.970.319

Moneda: Ron

Corespunzatoare unei sume medii anuale de 25.911.753 lei.
Valoarea redevenţei plătibile de către Concesionar pe parcursul celor 23 ani de derulare a contractului va fi de
3.496.368 lei pe an.
Valoarea estimata nu include urmatoarele servicii:

•serviciile privind deseurile din constructii si demolari;
•serviciile privind deseurile voluminoase si DEEE-urile;
•serviciile privind tratarea/eliminarea namolului;
•serviciile suplimentare ce vor fi solicitate de catre beneficiari
II.2.2) Optiuni (dupa caz)

da  nu □

Daca da, valoarea se va completa in mod obligatoriu numai ca interval valoric
Daca da, descrierea acestor optiuni: Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a suplimenta cantitatea sau obiectul
Serviciilor, în conformitate cu reglementările aplicabile şi condiţiile contractuale. Contractul poate fi prelungit conform art. 14
din Legea nr. 101/2006.
Numarul de prelungiri posibile (dupa caz): 1
II.2.3) Procentul minim de servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz, in cazul
contractelor de concesiuni): 10%

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
Durata in luni: 276 (de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor)

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
II.4.1. Ajustarea pretului contractului
da  nu □
Daca DA, se va preciza modul de ajustare a pretului contractului (in ce conditii, cand, cum, formula de ajustare
aplicabila)
Conform art 6 alin.(1) lit l) din Legea 101/2006, ajustarea sau modificarea tarifelor se face in conformitate cu
normele metodologice aprobate de ANRSC. Prin urmare, tarifele pot fi ajustate/modificate ca urmare a îndeplinirii
următoarelor condiţii, astfel:
a)

Ajustarea solicitată de delegat va fi aprobată/ realizata de delegatar pentru a se asigura corelarea nivelului tarifelor
stabilite anterior cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie;

b)

Parametrul de ajustare poate fi indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică, evoluţia
cursului de schimb leu/euro sau alt parametru de ajustare stabilit potrivit prevederilor din contractul de delegare a
gestiunii;

c)

Pe parcursul primului an de operare ajustarea poate fi solicitata și aprobata o singura data , dar nu mai devreme de
10 luni de la începerea contractului. În următorii ani, cu îndeplinirea condiţiilor impuse prin Ordinul Preşedintelui
ANRSC nr. 109/2007;

d)

Modificarea tarifului solicitată de Delegat va fi aprobată/ realizata de delegatar numai după primul an de derulare a
contractului şi numai în cazul în care:


intervine o majorare a unuia sau mai multe elemente de cost din structura tarifelor cu mai mult de 5%, pe o
perioada de 3 luni consecutive;



modificarea cantităţilor ori modificarea condiţiilor de prestare a activităţii;



ca urmare a adăugării unui nou element de cost în structura/tarifelor;



ca urmare a prevederile legislative care conduc la creşterea cheltuielilor de protecţie a mediului şi de securitate
şi sănătate în muncă;

Tariful se actualizeaza cu formula:
Tn+1=Tn x IPC (t1-t2)/100;
Unde
Tn+1 este tariful perioadei n1+, adica cel nou;
Tn = este tariful actual;
IPC(t1-t2) se obtine de la INS, sub forma de fisier excel sau de numar, exprimat in procente;
Se va utiliza IPC total (Indicele Preturilor de Consum) comunicat de www.insse.ro;
Perioada curenta= luna anterioara lunii in care se face calculul, sau la care se doreste actualizarea (adica data la
care calculam Tn+1);
Perioada de referinta=luna la care a fost calculate Tn;

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare

da  nu □

Garantia de participare este de 1.000.000 lei si se poate constitui in lei sau in valuta la cursul de schimb
BNR,valabil in cea de-a 3-a zi calendaristica inainte de data limita de depunere a ofertelor.Garantia de participare
se va constitui prin scrisoare de garanţie bancară, care se prezintă în original, în cuantumul, până la data şi pentru
perioada prevăzute în documentaţia de atribuire. Se va utiliza Formularul 3 sau orice alt model agreat de catre
instit. emitenta, cu conditia respectarii prev. art. 42 alin (1) din H.G. nr. 71/2007. Dovada constituirii garantiei de
participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. În cazul în
care un operator economic depune contestatie, iar contestatia va fi respinsa de catre CNSC sau contestatorul
renunta la contestatie, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare suma de
15.715,97 lei in conditiile art. 278^1, alin (1), lit. e) si alin (2) din OUG34/2006. Perioada de valabilitate a garantiei
de participare:120 zile de la data limita de depunere a ofertelor.In cazul depunerii ofertei in asociere,garantia de
participare trebuie constituita in numele asocierii si sa se mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii
grupului de operatori economici. IMM-urile au dreptul la o reducere de 50%,a garantiei de participare,daca
prezinta delaratia pe proprie raspundere privind incadrarea firmei in categoria IMM-uri, conform Legii 346/2004Formular 5.9. In cazul asocierilor toti membrii asocierii trebuie sa faca parte din categoria IMM-uri pentru a
beneficia de prevederile Legii nr.346/2004.

III.1.1.b) Garantie de buna executie

da  nu □

Garantia de buna executie este de 10% din valoarea contractului pe 12 luni, fara TVA. Valoarea anuală a
contractului va fi calculată ca produsul dintre tariful (lei/tonă) ofertat şi cantitatea de deşeuri estimată care trebuie
gestionată anual, respectiv 198.370 tone în primul an de contract.
Modul de constituire (conform art. 90 din HG 925/2006):
a)

garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate
bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, Formular 9

sau
b)

retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. În acest caz, concesionarul are obligatia de a
deschide un cont la o banca agreata de ambele parti iar suma initiala depusa de catre concesionar în contul astfel
deschis va fi de cel putin 0,5% din valoarea anuală a contractului (primul an) fara TVA. Pe parcursul îndeplinirii
contractului, concedentul urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele
datorate si cuvenite concesionarului pâna la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie în
documentatia de atribuire. Concedentul va înstiinta concesionarul despre varsamântul efectuat, precum si despre
destinatia lui.
IMM-urile, au dreptul la o reducere de 50%, a garantiei de buna executie, daca prezinta declaratia pe proprie
raspundere privind incadrarea firmei in categoria IMM-uri, conform Legii nr. 346/2004, privind stimularea infiintarii si
dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii actualizata.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Plata Concesionarului va fi asigurată din sumele încasate la bugetele locale ale autoritatilor locale membre ADIS, cu titlu de
taxă de salubrizare, de la operatorii de salubritate si operatori economici generatori de deseuri.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Daca este cazul, oferta
va include Formularul D3 - Acord de asociere si Formular 4.3 - Informatii privind asocierea si Formularul
4.4 - Declaratia privind asociatii
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
da  nu □
Ofertantul trebuie să fie autorizat să presteze serviciile incluse în acest contract, în conformitate cu prevederile
legii 51/2006, art. 38.
III.1.5. Legislatia aplicabila
a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune
de servicii;
c) Hotărârea de Guvern nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
d) Ordin ANRMAP NR. 314 din 12.10.2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitaţii cu
ofertă independentă;
e) Ordin ANRMAP nr. 302 din 01.06.2011 privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al
şedinţei de deschidere a ofertelor şi Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
f) Ordin ANRMAP nr. 509 din 14.09.2011 privind formularea criteriilor de calificare şi selecţie;
g) Regulamentul (UE) NR. 459/2012 al Comisiei din 29 mai 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr.
715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei privind
emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 6).
h) Regulamentul privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice al ANRSC

publicat in Monitorul oficial partea 1 numarul 531-06-08-2007
i) Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice (Legea nr. 51/2006), cu modificarile si completarile ulterioare
j) Legea serviciului de salubrizare al localităţilor (Legea nr. 101/2006), cu modificarile si completarile ulterioare
k) Alte reglementari aplicabile în domeniul achiziţiilor publice www.anrmap.ro.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul
comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului:
Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta in original.
Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni, pentru persoanele fizice/juridice romane se
permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu
originalul”, iar pentru persoanele fizice/juridice straine, documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie
lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba româna.
În cazul în care persoana care semnează declaraţiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al
operatorului economic, se va ataşa o împuternicire pentru aceasta pentru prezenta procedura de atribuire.
Cerinta 1: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si
irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire- Operatorul economic/fiecare membru al asocierii si sustinatorii ofertantilor(daca
exista) vor depune urmatoarele:
- Declaratie pe proprie raspundere a ofertantului (Formularul 5.2 din Sectiunea 3 Formulare).
- Cazier judiciar al ofertantului / Cazier judiciar al administratorului, in termen de valabilitate la data limita de
depunere a ofertelor, inclusiv pentru tertul sustinator. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are
obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depusa si de tertul
sustinator,daca este cazul.
Cerinta 2:Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006
Conditie de calificare: Neincadrarea ofertantului in oricare dintre situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr.
34/2006.
Modalitatea de indeplinire:
- Declaratie pe proprie raspundere a ofertantului (Formular nr.5.3 - Declaratie privind neîncadrarea în situatiile
prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/20062 din Sectiunea 3 Formulare)
- Prezentarea de Certificate privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre
stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, sanatate si fond de somaj, din
care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul
limita de depunere a ofertelor (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este
rezident). In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la
data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin (4) din HG
nr.925/2006. Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale
catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care

operatorii economici prezinta inlesniri la plata de tipul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele
competente in domeniu. In acest caz, ofertantul va prezenta toate documentele care dovedesc plata la zi a acestor
esalonari/compensari.
Certificatele privind plata datoriilor catre bugetele locale si bugetele de stat, precum si documentele doveditoare
privind inlesinirile la plata se pot prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu
originalul”.
In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c1) si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depusa si
de tertul sustinator, daca este cazul.
NOTA:In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura
celor solicitate sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181, autoritatea
contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista
prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei
autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Cerinta 3 - Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa indeplineasca si sa cunoasca conditiile prevazute de
legislatie pentru a participa la procedura.
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere a ofertantului (Formular nr. 5.5 - Declaratie privind
participarea la licitatie cu oferta independenta, Sectiunea 3
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant sau de fiecare membru al asocierii (dupa caz).
Cerinta 4 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1
Documente de confirmare: Declaratie pe proprie raspundere a ofertantului (Formular nr. 5.4 - Declaratie privind
1
neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 69 din OUG nr. 34/2006, Sectiunea 3)
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste
organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele:
Dragos Benea - presedinte ADIS Bacau;
Bogdan Seto - director ADIS Bacau;
Dumitru Braneanu - director adjunct ADIS Bacau;
Isabela Adam - director adjunct ADIS Bacau;
Ciprian Fantaza, Nina Chiper, Dorina Popoutanu, Leonard Padureanu - membri in Consilul Director ADIS Bacau;
Medianu Laurentiu-Florin; Vieru Valentin; Apostu Ionel; Merlusca Doru; Diaconu Victor; Radulescu Constantin;
Iliescu Constantin; Coman Mihai; Tulpan Dumitru; Simon Gheorghe; Corbu Arthur-Alexandru; Andrusca Anicolae;
Atonoaie Sorin; Mihalache Ion; Durlan Iulian; Flintoaca-Cojocea Gabriela; Adragai Costel; Ciobotaru Vasilica;
Ivancescu Gheorghe; Cadar Gheorghe; Carlan Gheorghe ; Harbu Cezar; Banu Vasile; Abdula Stefanel; Haineala
Valentin-Vasile; Bichescu Ioan; Tinei Silviu; Miftode Ciprian; Ciuche Ioan; Palade Benone Emil; Craciun Gioni; Cada
Ionica; Apreotesei Gabriel; Sava Silviu Stelian; Gal Eugen; Galatanu Ionel; Osolos Ion; Baban Gheorghe; Popa
Neculai; Palistan Adrian;Dediu Costel; Rosu Sorin; Gheorghita Marius-Gabriel; Fodor Costica; Horchidan Dorinel;
Tomozei Constantin; Iscu Gheorghe; Bucur Liviu; Vinerica Pantaza; Petraru Ionel; Branza Ion; Bostan Cristinel
Costel; Avram Cristina; David Dumitru Cosmin; David Vicentiu, Silisteanu Costel, Gavrila Mina Mircea; Vlasie Ion;
Ababei Ionel, Sidor Vasile; Bibire Vasile, Dumbraveanu Claudia-Marinela; Pravat Ion, Frunza Florica, Berza Dorel –
membri AGA-ADIS ai autoritatilor contractante implicate in procedura.
In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 69

1

din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depusa atât de catre

subcontractant, cât si de tertul sustinator, daca este cazul.
Nota: Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor de calificare solicitate, ofertantul are dreptul de a prezenta initial
doar o declaratie pe propria raspundere (Formular 5.18 – Sectiunea 3, conform art.11, alin.4 din HG nr.925/2006),
semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste toate cerintele de calificare astfel cum au
fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa
mentioneze succint, dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte – daca au fost solicitate, diverse
valori/cantitati sau alte asemenea. In cazul in care uzeaza de acest drept prevazut mai sus, ofertantul are obligatia
de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare, care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de
calificare atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul precizat in
respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.
Cerinta 5. Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Conditie de calificare: Ofertantul nu are dreptul:
- sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor
ofertelor in cauza;
- sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub
sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat;
- sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub
sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa indeplineasca si sa cunoasca conditiile prevazute de
legislatie pentru a participa la procedura.
Documente de confirmare: Declaratie privind calitatea de participant la procedura (Formular 5.1. - Sectiunea 3)
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant sau de fiecare membru al asocierii (dupa caz).
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta in original.
Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni, pentru persoanele fizice/juridice române se permite
depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu
originalul”, iar pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie
lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba româna.
In cazul ofertei comune se accepta indeplinirea conditiei individual de catre fiecare membru al asocierii, pentru
partea din contract pe care o realizeaza.
Pentru persoanele fizice/juridice române
Cerinta 1: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul judetului în care este
înregistrat operatorul economic, informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie reale/actuale la data limita de
depunere a ofertelor, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic, denumirea completa, sediul
social, persoanele autorizate /administratori, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati,
domeniul principal de activitate, domenii de activitate secundare. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent
în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC (in cazul unei asocieri, se va demonstra pentru partea pe
care o va realiza in cadrul contractului). Activitatea solicitata trebuie sa fie autorizata conform art. 15 din Legea nr.
359/2004;
Nota : Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va
solicita ofertantului castigator sa prezinte, pentru conformitate, Certificatul constatator emis de O.N.R.C. in
original/copie legalizata, in cazul in care acesta a fost prezentat in copie cu mentiunea “conform cu originalul”.

Cerinta 2: Conditie de calificare: Deţinerea Licenţei clasa I pentru următoarele activităţi specifice serviciului public
de salubrizare care fac obiectul contractului: - sortarea deşeurilor municipale; - depozitarea controlată a deşeurilor
municipale sau înfiinţarea depozitelor de deşeuri menajere şi administrarea acestora; - organizarea prelucrării,
neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor;;
Modalitatea de indeplinire: Prezentarea Licenţei clasa I emisă de A.N.R.S.C. conform art. 10 din HG nr. 745/2007
coroborat cu art. 2 lit g) din Legea nr. 51/2006 (cu modificări şi completări). Vor fi excluşi din procedură ofertanţii
care prezintă licenţă de clasă inferioară sau care sunt în proces de licenţiere.
Important : Nu pot face obiectul subcontractarii operarea Depozitului de deseuri, a statiei de sortare si a statiei de
compostare intrucat titularul licentei nu o poate transfera, acesta având obligatia de a desfasura activitatile specifice
licentei în cadrul organizarii proprii, fara a putea transfera unor terti drepturile si obligatiile care îi revin conform
licentei. Prin urmare, titularul unei licente nu poate acorda dreptul unei terte persoane/subcontractant de a presta
respectivele servicii în baza ei.
Licenta este un document propriu firmei detinatoare, iar transferul sau extinderea ei pentru alt agent (fie el si în
asociere) sunt strict interzise,putând duce si la pierderea licentei de catre detinator

Pentru persoanele fizice/juridice straine
Cerinta 1:Documente de confirmare: Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare
ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va
verifica prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do);
Cerinta 2:Conditie de calificare: Deţinerea Licenţei clasa I pentru următoarele activităţi specifice serviciului public
de salubrizare care fac obiectul contractului: - sortarea deşeurilor municipale; - depozitarea controlată a deşeurilor
municipale sau înfiinţarea depozitelor de deşeuri menajere şi administrarea acestora; - organizarea prelucrării,
neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor;;
Modalitatea de indeplinire: -Prezentarea Licenţei pentru activităţile specifice serviciului public de salubrizare,
emisă de A.N.R.S.C. (conform art 8 din HG nr. 745 din 11 iulie 2007) sau, alternativ, a documentelor prin care
ANRSC recunoaşte şi echivalează o licenţă echivalentă prin aplicarea art. 8 alin. (1) şi (3) din HG 745/2007. Vor fi
excluşi din procedură acei operatori economici, persoane juridice străine, care în ţara de origine nu au
licenţă/autorizaţie/atestat pentru prestarea serviciilor de operare a depozitelor ecologice de deşeuri municipale,
precum şi acei operatori care nu prezintă documentul eliberat de către ANRSC prin care licenţa respectivă este
recunoscută şi echivalată.
Nota: În cazul unei asocieri de operatori economici, cerinţa privind prezentarea Licenţei clasa I pentru activităţile
specifice serviciului public de salubrizare solicitate trebuie să prezentata de fiecare membru din asociere pentru
partea din contract pe care o realizeaza fiecare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e)
necesare pentru evaluarea respectarii
cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta in original.
Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni, pentru persoanele fizice/juridice române se va
permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu
originalul”, iar pentru persoanele fizice/juridice straine, documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie
lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba româna. Daca o
asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza

prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria
intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (Formularul 5.9 din Sectiunea 3 Formulare) cuantumul
cifrei de afaceri se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.
1. Declaratie privind cifra de afaceri (Formular nr. 5.7 – Declaratie
privind cifra de afaceri, Sectiunea 3). Valorile vor fi exprimate in lei
si alta valuta, la cursul mediu anual comunicat de BNR pentru
Cerinta nr. 1:Cifra de afaceri
fiecare an in parte.
2. Fisa de informatii privind cifra de afaceri anuală (Formularul 5.8
Cifra medie de afaceri a Ofertantului in domeniul de din Sectiunea 3)
activitate aferent obiectului contractului (individual
sau asociere de operatori economici) pentru
perioada 2011, 2012 si 2013
trebuie să fie 3. Documente justificative: Demonstrarea situatiei economice si
financiare se realizeaza prin prezentarea bilantului contabil / /
echivalentul a cel puţin 51 milioane lei.
extrase de bilant / raport de audit / raport al cenzorilor / completarea
si/sau depunerea unei declaratii privind media cifrei de afaceri in
activitati ce fac obiectul contractului in ultimii 3 ani financiari / orice
alte documente echivalente.
4. Pentru operatorii economici nerezidenti,
a) in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este
prevazuta de legislatia tarii de origine / tarii in care este stabilit
operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente
edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si
financiare a operatorului economic (Declaratie notariala din care sa
rezulte cifra de afaceri realizata din activitatea de salubrizare in
perioada 2011, 2012 si 2013). Documentele se vor prezenta insotite
de traducere autorizata in limba romana.
b) in cazul in care ofertantul va prezenta bilanturile contabile, iar in
tara de origine nu se emit bilanturi semestriale acesta va prezenta
ultimele trei bilanturi contabile emise anterior datei de depunere a
ofertelor. Documentele se vor prezenta insotite de traducere
autorizata in limba romana.
Daca, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul
economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate,
acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si
financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o
imagine fidela a situatiei economice si financiare si care sa
demonstreze indeplinirea cerintelor minime solicitate.

Cerinta 2: Disponibilitati banesti, resurse reale
negrevate de datorii sau linii de credit confirmate de
banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a
realiza cash-flow, pentru o durata de minim 6 (sase)
luni de derulare a contractului, în valoare de
12.000.000 lei sau echivalent (in alta valuta) ce vor
fi destinate necesităţilor prezentului contract,
indiferent de obligaţiile ce îi revin ofertantului în
cadrul altor contracte

Asigurarea raspunderii civile pentru poluare pe
durata contractului de concesiune de minim 500.000
lei/an

Orice document specific autoritatii competente din Romania sau
tara de origine, prin care sa se demonstreze ca in momentul
semnarii contractului va avea disponibilitate sau acces la active
lichide, linii de creditare sau alte instrumente financiare
suficiente pentru a indeplini fluxul de numerar pentru servicii
potrivit contractului pentru o durata de 6 luni, indiferent de obligaţiile
ce îi revin ofertantului în cadrul altor contracte.
Nota: Pentru conversia în RON, daca situatiile financiare sunt
întocmite în alta moneda, se va lua în considerare cursul valabil
din data publicarii anuntului de participare (www.bnr.ro)
.
Ofertantul va prezenta un Angajament pe propria raspundere ca
va încheia polite de asigurare privind asigurarea raspunderii
civile pentru poluare pe durata contractului de concesiune, de
minim 500.000 lei/an, iar în cazul in care oferta este declarata
câstigatoare, ofertantul va prezenta in original, Polita de asigurare a

Informatii privind tertii sustinatori
Persoana ce asigura sustinerea financiara nu
trebuie sa se afle in nici una din situaţiile care
determina excluderea din procedura de atribuire
conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c1) si
d) si art.69^1 din OUG 34/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare.

acoperirii acestor riscuri .
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si
financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana
(conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de
a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui
angajament ferm al persoanei respective, completat conform
(Formular nr.5.16 - Angajament tert sustinator financiar si
Formular nr.5.16A - Declaratie tert sustinator economic si
financiar, Sectiunea 3), prin care aceasta confirma faptul ca va
pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e)
necesare pentru evaluarea respectarii
cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta in original.
Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni, pentru persoanele fizice/juridice române se va
permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu
originalul”, iar pentru persoanele fizice/juridice straine, documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie
lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba româna.
Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si/sau profesionala
se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii

Cerinta 1 - Experienta similara
1.Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in
ultimii 3 ani impliniti la data termenului limita pentru
depunerea ofertei, in cadrul a cel mult 3 contracte
cumulate, servicii de natura şi complexitatea celor
prevazute in caietul de sarcini, respectiv:
Contracte cu servicii similare prestate cu o valoare
cumulata de cel putin 75 milioane lei sau echivalent
(rezultată exclusiv din activitati de salubrizare
precum cele mentionate la pct. III.2.1.b2)
Valoarea minimă care va fi luată în considerare
este: fie valoarea totală a contractului, în cazul în
care ofertantul a acţionat/ acţionează ca unic
contractant, fie o parte din valoarea totală a
contractului corespunzătoare cu cota sa parte din
participarea la asociere, în cazul în care ofertantul a
fost membru al unei asocieri de operatori economici.

1. Declaraţie privind principalele contracte de

prestări de

servicii derulate în ultimii 3 ani (Formular 5.10 din Secţiunea 3
– Formulare).
2. Lista principalelor contracte de

prestări de servicii

derulate în ultimii 3 ani (Anexa la Formular 5.10 din Secţiunea
3 – Formulare).
3. 4. Formularul 5.11 din Secţiunea 3 – Formulare (Referinţe
privind servicii de operare a instalaţiilor de gestionare a deşeurilor
municipale), pentru fiecare contract menţionat în Formularul 5.10.
5. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor
certificate / documente emise sau contrasemnate de o autoritate
sau de catre clientul privat beneficiar.
Din documentele prezentate trebuie sa reiasa: beneficiarul
contractului; tipul serviciilor prestate; tipuri de deşeuri gestionate;
perioada de derulare a contractului; valoarea contractului; modul
de îndeplinire a obligaţiilor contractuale.
În cazul în care operatorul economic ofertant a acţionat ca
subcontractant în oricare din contractele prezentate ca referinţe în
Formularele 5.10 şi 5.11, se va accepta ca dovadă a implicării o
declaraţie din partea Contractantului General.

Cerinta 2: Informatii referitoare la resursele
umane propuse pentru a fi implicate in contract:
Ofertantul va nominaliza persoanele cu rol important
în îndeplinirea contractului, al căror profil profesional
trebuie să corespundă cerinţelor de mai jos:
1) Manager de contract
-absolvent de studii superioare absolvite cu diploma
de licenta
-minim 5 ani experienţă profesională generală
-minim 3 ani experienţă în servicii de gestionare a
deşeurilor solide
2) Manager amplasament depozit de deşeuri
Bacău
-absolvent de studii superioare absolvite cu diploma
de licenta
-minim 5 ani experienţă profesională generală
-minim 1 an experienţă în administrarea depozitelor

Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului
angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani (Formular
nr. 5.6 - Sectiunea 3).
1. Lista personalului cheie care va fi implicat în execuţia
contractului - Formularul 5.13 (i) din Secţiunea 3 – Formulare
2. Prezentarea următoarelor documente pentru fiecare din
persoanele propuse pentru ocuparea poziţiilor cheie:
-curriculum vitae în formatul prezentat în Formularul 5.13 (ii) din
Secţiunea 3 – Formulare;
-copie (certificată pentru conformitate cu originalul) a diplomei de
absolvire a studiilor superioare;
-copii

(certificate

pentru

conformitate

cu

originalul)

ale

conforme de deşeuri municipale
3) Manager amplasament Oneşti
-minim 5 ani experienţă profesională generală
-minim 3 ani experienţă în servicii de gestionare a
deşeurilor solide
4) Manager staţie de sortare Moineşti
-minim 5 ani experienţă profesională generală
-minim 1 an experienţă în gestionarea deşeurilor
reciclabile colectate selectiv
5) Manager staţie de transfer Găiceana
-minim 5 ani experienţă profesională generală
-minim 3 ani experienţă în servicii de gestionare a
deşeurilor solide

documentelor
recomandări);

care

atestă

experienţa

specifică

(contracte/

-copii (certificate pentru conformitate cu originalul) ale
documentelor care atestă că persoana respectivă este angajat al
ofertantului (permanent sau în baza unui contract pe perioadă
ne/determinată) sau
-declaraţie de disponibilitate – Formular 5.13 (iii) din Secţiunea 3 –
Formulare, în cazul în care persoana respectivă nu este angajat
permanent al ofertantului.
4.Prezentarea declaraţiei privind angajamentul ofertantului privind
asigurarea resurselor umane (Formularul 5.14 din Secţiunea 3 –
Formulare)

6) Manager staţie de transfer Bereşti Tazlău
-minim 5 ani experienţă profesională generală
-minim 3 ani experienţă în servicii de gestionare a
deşeurilor solide
Informatii privind tertul sustinator tehnic:
Capacitatea
tehnica
si/sau
profesionala
a
operatorului economic poate fi sustinuta in
conformitate cu art.190 alin (1), (2) si (3) din OUG
34/2006. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si
profesionala nu trebuie sa se afle in nici una din
situaţiile care determina excluderea din procedura
de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181
lit. a), c1) si d) si art .691 din OUG 34/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Informatii privind subcontractantii / asociatii
Se va prezenta - formularul 4.5., anexa la
formularul 4.5 si acordul de subcontractare
(formularul D3.1).
Ofertantul a carui oferta a fost declarata câstigatoare
are obligatia de a prezenta contractele încheiate cu
subcontractantii nominalizati în oferta, înaintea
semnarii contractului de achizitie publica.
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din
contract pe care acesta urmeaza sa le
subcontracteze, datele de recunoastere ale
subcontractantilor propusi si acordul acestora cazul
unei asocieri se va prezenta formularul nr.4.4,
anexa si un Acord de asociere (formularul D3), care
va trebui legalizat de asocierea câstigatoare, in forma
agreata de asociati, înainte de semnarea
contractului, în care sa se mentioneze ca toti asociatii
îsi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru
îndeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este
împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni
în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în
nume propriu si în numele Asocierii pentru
îndeplinirea contractului.
În cazul asocierii mai multor operatori economici,
cerintele privind eligibilitatea si înregistrarea trebuie
sa fie îndeplinite de fiecare asociat, iar celelalte

In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si
profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta
persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are
obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin
prezentarea unui angajament ferm conform (Formular nr. 5.17 Angajament Ferm privind sustinerea tehnica si profesionala a
ofertantului si dupa caz, Formular nr.5.17A - Declaratie tert
sustinator experienta similara si/sau Formular nr. 5.17 B Declaratie tert sustinator personal/organism tehnic de specialitate,
Sectiunea 3) al persoanei respective, prin care aceasta confirma
faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si
profesionale invocate si va prelua prestarea obligatiilor din
contract.
In cazul subcontractarii se va prezenta - formularul 4.5, anexa la
formularul 4.5 si acordul de subcontractare (formularul D3.1)
În cazul unei asocieri se va prezenta - formularul 4.4, anexa la
formularul 4.4 si un Acord de asociere (formularul D3).

cerinte privind capacitatea tehnica si capacitatea
economico-financiara trebuie sa fie îndeplinite prin
cumul de grupul de asociati.
III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calitatii
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e)
necesare pentru evaluarea respectarii
cerintelor mentionate
Implementarea standardului de management al
calitatii in conformitate cu ISO 9001 sau un
document echivalent.

Implementarea standardului de management de
mediu conform ISO 14001 sau un document
echivalent.

Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta copia unui certificat emis de un organism
independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO
9001 sau echivalent, un sistem de management al calitatii pentru
activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza
dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat
sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa
dovedeasca ca îndeplinesc nivelurile de performanta stabilite de
acesta. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa
indeplineasca aceasta cerinta, pentru partea de contract pe care o
realizeaza.

Ofertantul va prezenta copia unui certificat emis de un organism
independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO
14001 sau echivalent, un sistem de management al calitatii pentru
activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza
dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat
sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa
dovedeasca ca îndeplinesc nivelurile de performanta stabilite de
acesta. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa
indeplineasca aceasta cerinta, pentru partea de contract pe care o
realizeaza.

III.2.4) Contracte rezervate (dupa caz)
Contractul este rezervat unor ateliere protejate
Contractul va fi executat numai in cadrul unor programe de ocuparea fortei de munca protejate

da □ nu 
□
□

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

da □ nu 

Daca da precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile:
Dupa caz, mentionati care profesie (concurs de solutii)
_________________________________________________________________________________________
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile
profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea
serviciilor respective

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) PROCEDURA

da  nu □

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

Offline 

On line □

IV.1.1.b) Tipul procedurii
Licitatie deschisa 

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de
solutii)
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic in ceea ce priveste
 criteriile mentionate in continuare
□ criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la
negociere sau in documentul descriptiv

Intra in
licitatie
Factori de evaluare

Pondere

electronica/re
ofertare SEAP
Nu  Da□

A.. Punctaj tehnic

50%

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul
Calitatea fiecărei propuneri tehnice va fi evaluată în conformitate cu criteriile indicate în Fişa de date
a concesiunii, precum şi cu punctajul detaliat mai jos. Nu vor fi utilizati alti factori de evaluare
Factor de evaluare tehnic 1 - Masuri pentru cresterea cotelor de reciclare si îndeplinirea tintelor
privind reducerea cantitatilor de deseuri depozitate impuse prin Aplicatia de Finantare, altele
decât activitati de informare si constientizare; punctaj maxim posibil: 60 puncte
Factor de evaluare tehnic 2 – Activitati de constientizare si informare pentru primul an de
operare, suplimentare fata de cerintele Caietului de Sarcini punctaj maxim posibil: 40 puncte
Membrii comisiei de evaluare vor acorda fiecărei oferte admisibile un punctaj individual, obţinut prin
însumarea punctajelor parţiale rezultate prin aplicarea algoritmului de calcul de mai jos pentru
fiecare factor de evaluare. Punctajul tehnic total obţinut de ofertă va fi media punctajelor individuale
acordate de membrii comisiei de evaluare.
Factor de evaluare tehnic 1 - Masuri pentru cresterea cotelor de reciclare si îndeplinirea tintelor
privind reducerea cantitatilor de deseuri depozitate impuse prin Aplicatia de Finantare, altele
decât activitati de informare si constientizareP1n = [numar de masuri prezentate in oferta n/numar
maxim de masuri] x 60
Unde,P1n = punctaj masuri de atingere a atintelor oferta n

Factor de evaluare tehnic 2 – Activitati de constientizare si informare pentru primul an de
operare, suplimentare fata de cerintele Caietului de Sarcini
2.1 - Operarea depozitului conform Bacau; - 9 puncte

2.2 - Operarea Statiei de sortare Bacau; - 4puncte
2.3 - Operarea Statiei de compostare Bacau; - 8puncte
2.4 - Operarea Statiei de transfer Onesti; - 1punct
2.5 - Operarea Statiei de sortare Onesti; - 4 puncte
2.6 - Operarea Statiei de compostare Onesti; - 8puncte
2.7 - Operarea Statiei de transfer Beresti Tazlau; - 1 punct
2.8 - Operarea Statiei de transfer Gaiceana; - 1 punct
2.90 - Operarea Statiei de sortare Moinesti; - 4puncte
Ofertantul va trebui sa prezinte in oferta tehnica activitati de constientizare si informare a populatiei
deservite de instalatiile operate pe parcursul primilor 3 ani ai contractului, suplimentare fata de cele
solicitate prin caietul de sarcini.
Pentru oferta care prezinta numarul cel mai mare de activitati de constientizare si informare a populatiei
judetului privind managementul deseurilor pentru primii trei ani de operare (in afara de cele solicitate prin
caietul de sarcini) se va acorda punctajul maxim (40 pct).
Pentru celelalte oferte, astfel:
P2 n = [numar activitati de constientizare si informare prezentat in oferta n/numar activitati de
constientizare si informare maxim] x 40
.

Punctajul tehnic final (acordat de fiecare evaluator în parte) va fi stabilit prin însumarea punctajelor
obţinute pentru cei doi factori de evaluare: Ptehnic,evaluator = Pt1 + Pt2
Punctajul tehnic total obţinut de ofertă va fi calculat ca medie a punctajelor individuale acordate de
membrii comisiei de evaluare:
n

Ptehnic = [∑ Ptehnic, evaluator 1....n] / n
1

B.

Pretul ofertei

50%

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul
Calitatea fiecărei propuneri financiare va fi evaluată în conformitate cu criteriile indicate în Fişa de
date a concesiunii, precum şi cu punctajul detaliat mai jos. Nu vor fi utilizati alti factori de evaluare
Factor de evaluare financiar 1 - Tarif pentru preluarea deşeurilor în vederea depozitării şi a
exploatării instalaţiilor conexe [lei/tonă]; punctaj maxim posibil: 40 puncte
Factor de evaluare financiar 2 - Tarif pentru operarea statiilor de transfer [lei/tonă]; punctaj
maxim posibil: 20 puncte
Factor de evaluare financiar 3 - Tarif pentru preluarea deşeurilor reciclabile colectate selectiv în
vederea sortării [lei/tonă]; punctaj maxim posibil: 20 puncte
Factor de evaluare financiar 4 - Tarif pentru preluarea deşeurilor biodegradabile în vederea
compostării [lei/tonă]; ; punctaj maxim posibil: 20 puncte
Membrii comisiei de evaluare vor acorda fiecărei oferte admisibile un punctaj individual, obţinut prin
însumarea punctajelor parţiale rezultate prin aplicarea algoritmului de calcul de mai jos pentru
fiecare factor de evaluare. Punctajul financiar total obţinut de ofertă va fi media punctajelor
individuale acordate de membrii comisiei de evaluare.
Pentru fiecare factor de evaluare financiară de mai sus - elemente ale propunerii financiare,
punctajul se va acorda astfel:
- Cea mai scăzută valoare a tarifului, cu condiţia acoperirii tuturor costurilor pentru prestarea
serviciilor aferente contractului va primi maximum de puncte acordat pentru tariful respectiv (Pmax).
- Pentru celelalte oferte (cu tarife mai mari), punctajul Pn va fi calculat conform următoarei formule:

Pn = Pmax x Tmin / Tn
unde: Tmin = cel mai mic tarif ofertat ; Tn = tarif ofertat în oferta (n); Pmax = punctaj maxim acordat
pentru tariful respectiv
- Punctajul financiar total al propunerii va fi calculat prin adunarea punctajelor obţinute:
P f = P depozitare + P stocare-transfer + P compostare + P sortare

Punctajul total pentru fiecare ofertă va fi calculat astfel:
Ptotal = Pfinanciar x 50% + Ptehnic x 50%
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
da □ nu 

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta (dupa caz)
_________________________________________________________________________________________

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

da □ nu 

Daca da,
Anunt de intentie

□

Anunt despre profilul cumparatorului □

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
Alte publicari anterioare (dupa caz) □
Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
Anunt de intentie
Numarul si data publicarii in SEAP
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de
participare
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□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□



□

□

□

□

Moneda in care se transmite oferta financiara (in cazul procedurilor online sau offline cu etapa finala de L.E.):
Ron.
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta durata in zile: 120 (de
la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice
-Descrierea Programului de execuţie a serviciilor şi a procedurilor de lucru în prestarea Serviciilor de operare a
instalaţiilor de deşeuri, conform Formularului 6.1(i);
- Listă cu vehiculele, instalaţiile şi echipamentele suplimentare propuse în scopul prestării serviciilor de gestionare a
unităţilor de tratare şi depozitare a deşeurilor- Formularul 6.1(ii);
-Descrierea vehiculelor, instalaţiilor şi echipamentelor conform Formularului 6.1(iii);
-Prezentarea obiectivelor, normelor şi politicii de mediu a ofertantului - Formularul 6.1(iv)
-Prezentarea Sistemului de asigurare a calităţii - Formularul 6.1(v);
-Prezentarea modului de îndeplinire a cerinţelor legale privind sănătatea şi securitatea muncii - Formularul 6.1(vi);
-Prezentarea organizării avute în vedere de ofertant în scopul executării Contractului, inclusiv numărul total al
personalului angajat în prestarea Serviciilor - Formularul 6.2;
-Declaraţie privind respectarea obligaţiilor legale referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii – Formularul 6.3;
-Acte adiţionale la ”Caietul de sarcini” şi ”Condiţiile contractuale”, semnate şi parafate de ofertant (dacă este cazul) Formularul 8.1;
-Orice alte documente pe care ofertantul le consideră necesare şi doreşte să le anexeze (Formularul 8.2);
-Dacă este cazul, Ofertantul poate prezenta dovada deţinerii cu orice titlu (proprietate, concesiune, chirie, comodat,
etc.) pe raza judeţului Bacău, în zone de interes diferite, a unor spaţii administrative adecvate, dotate cu utilităţile
necesare desfăşurării/coordonării tuturor activităţilor de salubrizare care fac obiectul contractului şi a unui spaţiu
amenajat conform normelor în vigoare, destinat spălării/dezinfecţiei utilajelor implicate în executarea contractului.
Dovezile vor fi copii legalizate după titluri, însoţite de documente de prezentare, planuri, fotografii.
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiară trebuie să fie prezentată în RON, cu menţionarea TVA separat, şi trebuie să includă:
•Formular de ofertă (Formularul 7.1), inclusiv Fişa de fundamentare a tarifelor (Anexa la Formularul 7.1);
•Defalcarea costurilor (Formular 7.2).
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei
a) Adresa la care se depun ofertele
Ofertele vor fi depuse la sediul Autorităţii Contractante:
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău – Consiliul Judeţean Bacău, Calea
Mărăşeşti nr. 2, Bacău, jud. Bacău, România - punct de lucru str.I.S.Sturza nr.1 bis, Bacau

Ofertele vor fi înaintate fie prin poştă, recomandat cu confirmare de primire, fie livrate personal la registratura
Autorităţii Contractante din str.I.S Sturza nr.1 bis, care va semna de primire. Ofertele depuse prin alte mijloace
decât cele menţionate nu vor fi luate în considerare.
Ofertele depuse personal de către ofertanţi vor putea fi înregistrate doar în zilele lucrătoare, între orele 08:00 ÷
16:00, de luni până joi inclusiv, iar vineri între orele 08:00 ÷ 14:00.
b) Data limită de depunere a ofertelor
Ofertantul trebuie să ia toate măsurile asfel încât oferta să fie primită şi înregistrată la sediul Autorităţii Contractante
până la data de
. ._________, ora _______(conform anuntului de participare publicat)
Riscurile aferente transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina ofertantului.
Ofertele depuse la o altă adresă a Autorităţii Contractante decât cea indicată la pct. IV.4.3.a, sau după expirarea
termenului limită de depunere a ofertelor, vor fi respinse şi vor fi returnate nedeschise.

c) Număr de exemplare
Oferta va fi depusă într-un exemplar original, marcat în mod clar „Original” şi 3 copii semnate în acelaşi mod ca
originalul, fiecare marcată „Copie”.
d) Prezentarea ofertelor
Documente care insotesc oferta:
- Scrisoare de inaintare (Formular nr.1, Sectiunea 3)
- Imputernicire
- Garantia de participare ( model orientativ Formular nr. 3 - Garantia de participare la procedura de atribuire a
contractului de achizitie publica, Sectiunea 3)
- daca este cazul, Declaratie privind incadrarea in categoria IMM (Formular nr.5.9, Sectiunea 3)
Ofertele (inclusiv anexele la acestea şi documentele doveditoare) vor fi înaintate într-un plic (colet) sigilat, având
înscrise doar următoarele:
1.adresa Autorităţii Contractante, indicată în la pct. IV.4.3.a,
2.denumirea contractului pentru care se depune oferta şi nr. de referinţă SEAP al anunţului de participare la
procedura de atribuire a contractului;
3.precizarea “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE, DATA
.
, ORA
”, se vor consemnma data si ora
deschiderii ofertelor din anuntul de participare
4.numele/denumirea Ofertantului.
Plicul/coletul va conţine in interior cate un plic sigilat si stampilat cu:
- plicul nr.1 : documente de calificare; (ex. original cu opis si 3ex. copii)
- plicul nr.2 : propunere tehnica; (ex. original cu opis , 3ex. copii si in format electronic pe CD)
- plicul nr.3 : propunerea financiara; (ex. original cu opis , 3ex. copii si in format electronic pe CD)
Nota: În cazul în care există discrepanţe între versiunea electronică şi versiunea tipărită, originală, va fi luată în
considerare aceasta din urmă.- plicul nr.4 : formularul de contract însusit cu mentiunea :
„De acord cu propunerea de contract” – semnat si stampilat de ofertant. Operatorii economici pot formula amendamente
cu privire la clauzele specifice ale contractului , cu conditia ca acestea sa nu fie in mod evident dezavantajoase pentru
autoritatea contractanta; In conformitate cu prev. art. 36 alin.(2), lit b din HG nr. 925/2006 oferta este considerate
neconforma daca contine propuneri de modificare a clauzelor contractuale care au fost stabilite prin documentatia de
atribuire, care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta , iar ofertantul, desi a fost informat cu
privire la respective situatie, nu accepta renuntarea la clauzele respective.
Totodata, potrivit prevederilor legale in vigoare, orice operator economic are dreprul de a solicita clarificari cu privire la
continutul documentatiei de atribuire si implicit si cu privire la clauzele contractuale obligatorii.
Astfel, daca in operatoe economic consedera anumite clauze ii sunt in defavoare, va solicita autoritatii contractante
clarificari, inclusive modificarea lor, astfel incat daca aceste clause vor fi amendate/modificate ele sa fie aduse la
cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Prin urmare, clauzele contractuale obligatorii pot fi modificate si aduse la cunostinta tuturor celor interesati pana la data
limita de depunere a ofertelor, in timp ce clauzele specific pot fi negociate/modificate atata timp cat nu se introduce
conditii care ar fi permis atribuirea contractului unui alt operator economic sau daca modificarea nu schimba balanta
economica a contractului in favoarea contractantului.
Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi
deschisa, în cazul în care oferta respectiva este declarata întarziata. Documentele trebuie sa fie tiparite sau scrise cu

cerneala si vor fi semnate si numerotate pe fiecare pagina de reprezentantul/ reprezentantii autorizat/autorizati sa
angajeze ofertantul prin contract. În cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate în acest sens
documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale.
Nota:Plicul 4 va contine si formularele 4.1. si 4.2, completate, semnate si stampilate de catre ofertant.
e) Întocmirea şi semnarea ofertelor
Ofertele trebuie să cuprindă toate documentele specificate la pct. IV.4) din prezenta Fişă de date a concesiunii.
Oferta completă va fi întocmită într-un exemplar original şi 3 (trei) copii, în limba română, marcate clar prin cuvintele
“ORIGINAL” sau “COPIE”. În cazul în care există discrepanţe între acestea, versiunea originală va prevala.
Exemplarul original al Ofertei va fi tipărit şi semnat de persoana / persoanele împuternicite să semneze în numele
Ofertantului, în baza împuternicirii prezentate de către Ofertant, conform Formularului 2 din Secţiunea 3 – Formulare
a documentaţiei de atribuire. Toate paginile în care au fost operate adăugiri sau modificări vor fi semnate de
persoana sau persoanele împuternicite să semneze oferta, în dreptul fiecărei astfel de modificări sau adăugiri, şi vor
purta ştampila ofertantului. Paginile vor fi numerotate consecutiv.
Oferta nu va conţine modificări sau corecturi, cu excepţia cazului în care acestea au fost necesare în urma unor
instrucţiuni ale Autorităţii Contractante sau a unor erori comise de către Ofertant. În astfel de cazuri, modificările vor fi
însoţite de semnătura persoanei / persoanelor împuternicite să semneze oferta.
f) Costuri asociate întocmirii ofertei
Ofertantul va suporta toate cheltuielile aferente pregătirii şi depunerii ofertei sale., precum şi a documentelor care o
însoţesc. Autoritatea Contractantă nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru, şi nu va rambursa cheltuieli suportate
de către Ofertant în legătură cu orice aspect al pregătirii şi depunerii ofertei sale.
g) Sigilarea şi marcarea ofertelor
Ofertantul va sigila originalul şi copiile în plicuri separate,asa cum este mentionat la punctul IV. 4.3.d) marcând
corespunzător plicurile cu “ORIGINAL” şi “COPIE”. Plicurile trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa
ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta este declarată întârziată.
Plicurile se vor introduce într-un plic/colet exterior, închis corespunzător şi netransparent. În acest plic/colet se vor
introduce şi documentele care însoţesc oferta.
În absenţa sigilării şi marcării ofertei conform cerinţelor, Autoritatea Contractantă nu îşi asumă răspunderea pentru
rătăcirea ofertei sau deschiderea acesteia înainte de data şi ora sesiunii de deschidere a ofertelor.
h) Oferte întârziate
Autoritatea Contractantă nu îşi asumă nici o răspundere pentru depunerea cu întârziere sau la altă adresă a
ofertelor. Ofertele primite după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor vor fi respinse fără a fi evaluate.
Toate Ofertele primite după data şi ora limită de depunere a ofertelor specificate în Anunţul de participare vor fi
declarate întârziate şi vor fi returnate nedeschise, împreună cu garanţiile de participare asociate.
i) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei
Ofertantul are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage oferta numai înainte de termenul limită pentru depunerea
ofertei (indicat în Anunţul de participare) şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens.
În cazul în care Ofertantul doreşte să opereze modificări în oferta deja depusă, acesta are obligaţia de a asigura
primirea şi înregistrarea modificărilor respective de către Autoritatea Contractantă până la data şi ora limită pentru
depunerea ofertelor.
Înştiinţările cu privire la intenţia de modificare sau retragere a ofertelor vor fi intocmite, sigilate în plic, marcate şi
înaintate conform prevederilor de la pct. IV.4.4 (d) şi (g), iar plicul va fi marcat cu cuvintele „MODIFICARE” sau

„RETRAGERE”.
Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea termenului limită stabilit pentru
depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia din procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie
publică

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (dupa caz)

da □ nu 

Daca da, precizati perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: _____________________________
VI.2) Contractul/Concursul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
da □ nu 
Daca da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):_______________________________________
VI.3) ALTE INFORMATII (dupa caz)
Şedinţă de informare
Ofertantului i se recomandă să viziteze amplasamentele instalaţiilor de gestionare a deşeurilor în judeţul
Bacău, pe propriile sale răspundere, costuri şi risc, pentru a se familiariza cu condiţiile specifice. Autoritatea
Contractantă va organiza o şedinţă de informare, în data de

.2014, ora 10:00, la sediul Autorităţii

Contractante.
Operatorii economici interesaţi să participe la vizitarea amplasamentului sunt rugaţi să informeze, în scris,
Autoritatea Contractantă, asupra intenţiei de a participa, cu cel puţin 24 de ore înainte de data sus menţionată.
Caracteristicile amplasamentelor la care se face referire în documentaţia de atribuire, dar care nu sunt incluse
ca atare în cuprinsul acesteia, vor fi disponibile spre consultare la sediul punctului de lucru al

Autorităţii

Contractante, pe tot parcursul perioadei de întocmire a ofertei, cu condiţia ca persoana de contact din cadrul
Autorităţii Contractante să fie înştiinţată, cu cel puţin 48 ore înainte, cu privire la intenţia de consultare.
Deschiderea ofertelor
Ofertele vor fi deschise în şedinţă publică, la data, ora locală şi locaţia specificate în Anunţul de participare, de
către Comisia de Evaluare desemnată în acest scop şi în prezenţa reprezentanţilor desemnaţi ai Ofertanţilor.
Condiţii de participare la sedinţa de deschidere a ofertelor: Participanţii (reprezentanţi ai ofertanţilor) trebuie să
prezinte împuternicirea scrisă prin care sunt autorizaţi să angajeze ofertantul şi/ sau să îl reprezinte în
procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, împuternicire care conţine în mod expres limitele
acestui mandat – în original, precum şi copie după un document de identitate (BI/CI/paşaport) al persoanei
care reprezintă ofertantul.

Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale.
Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi punctaj, autoritatea contractanta va
desemna câstigator pe acel ofertant care a prezentat pretul cel mai scazut. Daca si preturile sunt egale, se va
solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care
contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
Vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP.
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un
program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile
furnizorilor de semnatura electronica).
VI.4) CAI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Denumire oficiala: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Adresa: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3
Localitate:

Cod postal: 030084

Tara: Romania

Bucureşti
E-mail:

Telefon: (021) 310.46.41

office@cnsc.ro
Adresa Internet

Fax: (021) 310.46.42

(URL):
http://www.cns
c.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficiala: Curtea de Apel Bacău
Adresa: Str. Cuza Vodă nr. 1
Localitate: Bacău

Cod postal: 600274

E-mail: ca-

Telefon: (0234) 513296;

bacau@just.ro

513678; 514750; 514396

Adresa Internet

Tara: Romania

Fax: (0234) 514275

(URL):
http://portal.just.r
o
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac (completati rubrica VI.4.2 SAU, dupa caz, rubrica VI.4.3)
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac:
2

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256 din OUG nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Denumire oficiala: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău
Adresa: Calea Mărăşeşti nr. 2 – punct de lucru str.I.S Sturza nr.1 bis
Localitate:

Cod postal: 600017

Tara:ROMANIA

Bacau
E-mail:

Telefon: 0234537570

Adresa Internet

Fax: 0234537570

(URL)

ANEXA A
ADRESE SUPLIMENTARE SI PUNCTE DE CONTACT
I) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII
SUPLIMENTARE
Denumire oficiala:Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare
Adresa:str.I.S.Sturza nr.1 bis

Localitate:Bacau

Cod

Tara:

postal:
600269

ROMANIA

Punct(e) de contact: Constantin-Bogdan Seto

Telefon:

In atentia: Claudiu Ilisanu

+40 234537570

E-mail:adisbacau@yahoo.com

Fax: +40 234537570

Adresa Internet (URL):-

II) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE CAIETUL
DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE
PRIVIND UN DIALOG COMPETITIV SAU UN SISTEM DE ACHIZITIE DINAMIC)
Denumire oficiala: Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare
Adresa:str.I.S.Sturza nr.1 bis
Localitate:Bacau

Cod

Tara:

postal:
600269

ROMANIA

Punct(e) de contact:Constantin-Bogdan Seto

Telefon:

In atentia:Claudiu Ilisanu

+40 234537570

E-mail: adisbacau@yahoo.com

Fax: +40 234537570

Adresa Internet (URL):-

III) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT LA CARE TREBUIE EXPEDIATE
OFERTELE/CERERILE DE PARTICIPARE
Denumire oficiala: Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare
Adresa: str.I.S.Sturza nr. 1 bis
Localitate: Bacau

Cod

Tara:

postal:
600269
Punct(e) de contact: Constantin-Bogdan Seto

Telefon:

In atentia: Claudiu Ilisanu

+40 234537570

E-mail: adisbacau@yahoo.com

Fax: +40 234537570

Adresa Internet (URL):-

SOPRON STATIE TRANSFER
PLAN PARTER
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FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MOINESTI
“SISTEM DE COLECTARE SELECTIVĂ, CENTRU DE VALORIFICARE ŞI
OPTIMIZAREA TRANSPORTULUI DEŞEURILOR ÎN AREALUL MUNICIPIULUI
MOINEŞTI ŞI A COMUNELOR ÎNVECINATE, JUDEŢUL BACĂU”

A.

DATE GENERALE

A.1.

DENUMIREA UNITĂŢII, FIRMEI

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MOINESTI
Adresă firmă:

Moineşti, str. V. Alecsandri, nr.14, judeţul Bacău

Adresă amplasament:
Telefon / Fax:

Moinesti, str. Pacurari, fn, jud. Bacau
Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340;
Fax: 0234365428

A.2.

AMPLASAMENTUL

- terenurile destinate punctelor de colectare se afla în intravilanul municipiului Moineşti şi a comunelor
Poduri, Măgireşti, Solonţ , Zemeş
– terenul aferent centrului de optimizare a transportului şi valorificare se află în intravilanul Municipiului
Moineşti şi ocupa suprafaţa de 2800 mp (în vecinătatea vechiului depozit de deşeuri menajere); distanţa
de la limita incintei, până la malul râului Tazlăul Sarat este de cca. 120 m;
Vecinatatile suprafetei de teren proprietatea Consiliului Local sunt :
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La Nord

- terenuri proprietate particulara;

La Sud

- riul Tazlaul Sarat;

La Est

- teren neproductiv Consiliul Local Moinesti si PETROM;

La Vest

- terenuri proprietate particulara.

Suprafata de teren necesara pentru centru este de : 2800 mp
A.3.

PROFILUL DE ACTIVITATE
Activitatea desfasurata STATIE SORTARE DESEURI care face parte din proiectul “SISTEM DE

COLECTARE SELECTIVĂ, CENTRU DE VALORIFICARE ŞI OPTIMIZAREA TRANSPORTULUI
DEŞEURILOR ÎN AREALUL MUNICIPIULUI MOINEŞTI ŞI A COMUNELOR ÎNVECINATE, JUDEŢUL
BACĂU”
3821 Tratarea şi diminuarea deşeurilor
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase
Forma de proprietate.
Domeniu public
Regimul de lucru.
Societatea prestează servicii de specialitate, 16 ore/zi, 7 zile/saptamana, 365 zile /an

B.

PREZENTAREA ACTIVITATII DESFASURATE

B.1.

ACTIVITATEA DESFASURATA :

-

Colectarea selectiva a deseurilor, pe tipuri principale de deseuri: menajere si reciclabile: PET+ Sticla,
Hârtie, la puncte de colectare echipate cu eurocontainere;

-

Transportul deseurilor din areal la Centrul de Valorificare si Optimizarea Transportului cu
autospeciale autocompactoare,

-

Valorificarea deseurilor reciclabile si a transportul deseurilor reciclabile la valorificatori autorizati

-

transportului deseurilor menajere la depozitul ecologic zonal Bacau
B.1.1.
-

Descrierea fluxului tehnologic în Hala tehnologica de valorificare a deseurilor :

colectarea selectivă a deseurilor în punctele de colectare: deşeurile reciclabile (PET şi sticlă, hârtie,
carton) şi deşeurile menajere ;

-

transportul deşeurilor reciclabile în centrul de valorificare;
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-

transportul deşeurilor menajere mixte (nevalorificabile) direct la un depozit autorizat, sau in cadrul
centrului de valorificare (in vederea descărcării din autospeciala de transport în autospeciala de
transport final, sau in containere de schimb);

-

sortarea deşeurilor pe categorii;

-

presarea, balotarea deşeurilor de hârtie, carton şi plastice ;

-

deşeurile de sticlă vor fi descărcate direct în container ;

-

depozitare temporară a categoriilor de deşeuri în vederea valorificării prin societăţi autorizate pe bază
de contract;

1.5.1.1.

Deşeuri recuperabile tip PET, sticlă şi deşeuri de hârtie

- Deşeurile vor fi descarcate în buncărul de primire a benzii transportoare din staţia de sortare, unde vor fi
sortate manual în containere metalice, pe următoarele categorii:
-

PET de diferite culori – se vor presa şi înmagazina în vederea preluării de firme autorizate în
valorificarea acestora;

-

Sticla refolosibilă – se va colecta în navete şi se va depozita, urmând a fi preluata de societati
autorizate în valorificarea acestora;

-

Deşeuri de hârtie şi carton care se vor balota cu aceeaşi presă şi se vor depozita în incinta
închisă, în vederea valorificării de societăţi autorizate;

-

Deşeurile nevalorificabile – se vor colecta la capatul benzii, în navete metalice, după care vor
fi descărcate într-un container metalic V = 5 mc, în vederea depozitarii finale într-un depozit
autorizat.

1.5.1.2.
-

Deşeuri de construcţii
Pentru depozitarea temporara a deşeurilor din constructii se va executa o platformă închisă
perimetral cu gard din plasa metalică, în suprafaţă de 80 mp.

-

Deşeurile care se produc în cantităţi ce depăşesc volumul unui transport la depozitul final vor
fi transportate de generatori direct la un depozit autorizat .

1.5.1.3.
-

Alte tipuri de deşeuri : metalice, aparate electrice, electronice etc.

Deşeurile electrice şi electronice se colecteaza în containere etanşe, închise puse la dispoziţie de
firmele autorizate în colectarea şi valorificarea acestora.

-

Pentru recuperarea metalelor care se pot găsi în acest tip de deşeuri (rezultate din sortarea de pe
banda transportoare) şi eventual pentru depozitarea temporară a deşeurilor metalice aduse voluntar,
se pune la dispoziţie un container metalic cu capacitatea de 5 mc; de aici acestea vor fi preluate de
către societăţi autorizate în vederea valorificării acestora.
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B.1.2.

DOTARI

1. Hala tehnologica destinata sortarii, prelucrarii si depozitarii deseurilor menajere in care sunt
amenajate:
-

rampa descarcare deseuri (constructie semiingropata din beton armatsi un echipament tip
transportot elicoidal L=4,20m, L=2,50m, h=2,50m, grosime pereti=15cm);

-

spatiu administrativ cu birouri, vestiar si grup sanitar;

-

spatiu destinat spalarii autocompactoarelor si containerelor depozitare deseuri.

-

Presa PET si hartie

-

Banda sortare Pet

-

Cantar electronic pentru vehicole rutiere G=50 tone –3x15 m, tip Balanta Sibiu.

-

Instalatie de spalare cu electropompa de spalatorie tip TurboJet.

2. spatiu administrativ cu birouri, vestiar si grup sanitar;
3. spatiu destinat spalarii autocompactoarelor si containerelor depozitare deseuri.

Colectarea deseurilor se face in cele 139 puncte de colectare (92 in Zona A si 47 in Zona B), din
care 62 in Moinesti, 13 in Poduri, 12 in Magiresti, 12 in Solont, 12 in Zemes, ce contin 1, 2 si 3 celule, in
suprafata de 8 mp fiecare, echipate cu cate 3 eurocontainere cu capac.
Containerele sunt metalice cu capacitatea de V=1100 l, pentru deseuri menajere, hartie – carton
si Pet - sticla, in numar de 417, din care 270 in Moinesti, cate 36 in Zemes, Solont si Magiresti si 39 in
Poduri si un numar de 6 containere metalice de schimb, cu sistem de rulare, V= 5mc.
B.1.2.1.

Mijloace de transport :

- 3 autospecialele, echipate cu dispozitive de ridicare si descarcare a eurocontainerelor, astfel incat toate
operatiile sa se execute fara efort fizic si pierderi de material. Acestea deservesc intreaga zona.
Autogunoierele compactoare sunt de 6, 9 si 23 mc.
- Multicar transport baloti PET, hartie in depozit.
Operatiunile de reparatii se efectueaza in atelierul specializat apartinand Primariei Moinesti (acesta fiind
serviciu propriu).
B.1.3.

Bilanţul de materiale:
Indicele mediu de producere a deseurilor menajere este stabilit conform STAS 13400/1998,

pentru generatorii de deseuri astfel:
- locuitori in zona de locuinte tip bloc: Im = 0,80-1,20 kg/loc/zi
- locuitori in zona de locuinte la case: Im = 0,50-0,90 kg/loc/zi

.ro

4

Str. Ştefan cel Mare 28, Bacău
0334.427.858 / 0334.427.859
0728.349.575 / 0770.116758
www.ecoproject.ro

Telefon / Fax
Mobil
Web
I

- elevi – scoli, gradinite

Im = 0,11 – 0,15 kg/loc/zi

- salariati institutii

Im = 0,04 – 0,05 kg/loc/zi

Cantitatea de deseuri de constructii calculata pe baza indicelui de generare este:
Im = 0,125 kg/loc/zi ( in perioada de primavara – vara – 6 luni)
Cantitatea totala de deseuri generata in perspectiva – 2011

Localitate

Cantitate deseu - 2011

Locuitoriperspectiva

t/zi

t/luna

t/an

Moinesti

24623

34.85801

459.4183

12723.18

Magiresti

4556

4.214462

126.4339

1538.279

Solont

3935

0.688557

20.65672

251.3235

Poduri

8282

1.449404

43.48213

529.0326

Zemes

5275

0.923177

27.69531

336.9596

TOTAL

46671

42.13362

677.6864

15378.77

Compozitia deseurilor este specifica deseurilor urbane si se prezinta astfel :
-deseuri menajere si deseuri asimilabile deseurilor menajere depozitabile 55,6%;
-deseuri reciclabile (din total deseuri): PET -15,7%; -Sticla-4,2%; -Hirtie reciclabila 11,5 %;
-deseuri de materiale de constructii, demolari, etc.- 13,0 %
Deseuri din ambalaje colectate:
15 01 01 ambalaje de hartie si carton
15 01 02 ambalaje de materiale plastice
15 01 03 ambalaje de lemn
15 01 04 ambalaje metalice
15 01 07 ambalaje de sticla
Deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamant excavat din amplasamente contaminate)
17 01

beton, caramizi, tigle si materiale ceramice

17 01 01 beton
17 01 02 caramizi
17 01 03 tigle si materiale ceramice
Deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii, inclusiv fractiuni colectate separat
20 01

fractiuni colectate separat (cu exceptia 15 01)

20 01 01 hartie si carton
20 01 02 sticla
20 01 39 materiale plastice (PET)
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20 01 36 echipamente electrice si electronice casate
B.2.

ASIGURAREA CU UTILITĂŢI

B.2.1.

Alimentarea cu apă
Alimentarea cu apa a Centrului de Optimizarea Transportului se realizeaza din reteaua de apa

existenta in municipiul Moinesti, administrata de S.C. APA PRIM S.R.L.Moineşti, prin intermediul unui
cămin de branşament dotat cu vane şi apometru..
Se face din reteaua de apa OL Dn 100 existenta pe str Pacurari. Bransamentul de apa este din
teava PEHD 110x6,3 Pn 6, in lungime de 500 m si este amplasat pe teren proprietate Domeniul Public,
la marginea carosabilului strazii Pacurari.
Conducta de bransament este montata ingropat sub adâncimea de înghet de 1,10 m si inglobata
in strat de nisip de 15 cm in jurul conductei.
Apa potabilă este folosita in incinta centrului de valorificare pentru nevoi menajere si pentru
spalarea periodica a autocompactoarelor, a containerelor şi a pardoselilor.
Contorizarea consumului de apa se realizeaza printr-un contor ZENER WPV Dn 50, combinat Q
P.S.I. =

15 mc/h, Q menajer = 3,5 mc/h, amplasat intr-un camin de apometru din beton monolit, situat la

intrarea in incinta centrului de valorificare.
Distributia apei la consumatori se realizeaza cu o retea de apa potabila realizata din teava PEHD
40x2,4 1 ¼’’, L = 78 m, si din teava PEHD 110x 6,3 L = 12 m.
Reteaua de distribuţie din incinta centrului este amplasata ingropat sub adâncimea de inghet din
zona si inglobata in strat de nisip.
In incinta este montat un hidrant de incendiu exterior dublu Dn 65, de la care se va asigura
interventia pentru stingerea incendiilor, atât direct prin furtune tip C, cât si pentru alimentarea cu apa a
autospecialelor P.S.I.
B.2.1.1.

Necesarul de alimentare cu apa :

Qzi med = 2,32 mc/zi
Qzi max = 2,78 mc/zi
Qor max = 0,32 mc/h
B.2.1.2.

Cerinta de alimentare cu apa :

Qs zi med = 2,56 mc/zi
Qs zi max = 3,07 mc/zi
Qs or max = 0,36 mc/h
Calculul necesarului de apă s-a realizat pentru alimentarea cu apă potabilă a salariaţilor Centrului
de Optimizarea transportului şi de valorificare a deşeurilor reciclabile şi pentru utilizări tehnologice
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(spălări specifice), respectiv pentru asigurarea alimentării cu apă la stingerea incendiilor cu hidranţi
exteriori.
Capacităţile pentru care s-a realizat necesarul de apă:
- personalul angajat – 10 persoane;
- spălări tehnologice pardoseală – 120 mp;
- spălări autospeciale2 buc/zi – 300 l/autospecială.
B.2.1.3.

Necesarul de apa pentru stingerea incendiilor

Qie = 5 l/s.
În incintă este montat un hidrant de incendiu exterior dublu Dn 65, de la care se asigură atât debitul şi
presiunea necesară pentru intervenţia directă pentru stingerea incendiilor, direct prin furtune tip C, cât şi
pentru alimentarea cu apă a autospecialelor P.S.I.
B.2.2.

Reteaua de canalizare

B.2.2.1.

Canalizarea apelor uzate menajere din incinta Centrului

Apele uzate menajere provin de la grupurile sanitare, de la spalarea pardoselii din hala
tehnologică si de la spalarea autocompactoarelor.
Reţeaua de canalizare este concepută în sistem separativ astfel:
- Apele uzate menajere (de la pavilionul administrativ) şi cele tehnologice (spălarea pardoselilor
din hala tehnologica, a autocompactoarelor etc.), vor fi colectate şi trimise într-un bazin vidanjabil din
beton armat. Apele uzate extrase din bazinul vidanjabil vor fi tratate în cadrul Staţiei de epurare a
oraşului Moineşti. Acest procedeu va funcţiona până când se va extinde reţeaua de canalizare a
municipiului Moineşti şi în zona în care se află amplasat centrul de valorificare şi racordarea acestuia la
reţea.
Bazinul vidanjabil are o secţiune pătrată în plan având dimensiunile 3,70 m x 3,70 m x 5,15 m (L x
l x h).
Periodic realizeaza curatarea zonei de transfer a halei si spalarea cu jet de apa.
Aceste ape uzate rezultate se incadra in categoria apelor uzate menajere, iar indicatorii de calitate a
acestora se vor încadra în limitele NTPA 002 (HG 352/2005).( nu au fost evacuari de ape uzate si un
sunt buletine de analiza in aceasta faza)
B.2.2.1.1.

Debitele de apa uzata menajera evacuate :

Q u zi med = 2,40 mc/zi
Q u zi max = 2,88 mc/zi
Q u or max = 0,34 mc/h
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B.2.3.

Canalizarea apelor pluviale din incinta centrului

Apele pluviale sunt colectate de pe suprafaţa platformei prin intermediul rigolelor perimetrale betonate şi
apoi transportate pentru epurare la un separator de hidrocarburi. Din separator apele pluviale vor fi
trimise printr-un colector de canalizare ape pluviale în râul Tazlăul Sărat.
Separatorul de hidrocarburi are următoarele caracteristici:
-

construcţie compactă prevăzută cu decantor de nămol, cu filtru coalescent şi by-pass;

-

dimensiuni: Lxbxh 4,27x1,60x1,75 m;

-

material coalescent lamelar uşor de curăţat;
Conducta de deversare a apelor pluviale in emisar se realizeaza din teava PVC 200x4,9mm; L =

174 m, amplasata ingropat sub adincimea de inghet.
Deversarea se realizeaza printr-o gura de varsare realizata din beton armat monolit. Gura de varsare
este amplasata la nivelul actual al malului si deasupra nivelului maxim de inundabilitate al râului Tazlau
Sarat, in sectiunea rampei de gunoi Moinesti.
Colectarea apelor pluviale de pe zone carosabile se realizeaza printr-o rigola din beton monolit,
prevazuta cu gratar carosabil, in lungime de 93 m, apele pluviale fiind conduse de la punctul final al
rigolei spre separatorul de hidrocarburi, printr-o conducta din teava PVC 200x4,9mm; L = 10 m.
B.2.4.

Alimentare cu energie electrică
Alimentarea cu energie electrica se face din reteaua electrica aeriana, din intravilanul

Municipiului Moinesti, cu post de transformare propriu;
Caracteristicile energetice ale obiectivului:

B.2.5.

-

puterea instalată

Pi = 15 KW;

-

puterea cerută

Pc = 10 KW;

-

tensiunea nominală Un = 380/220 V.

Alimentarea cu gaz metan

Nu este cazul
B.2.6.

Energia termicã

Încălzirea halei tehnologice se va asigura cu convertoare electrice.
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C.

SURSE DE POLUANTI ŞI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

C.1.

PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR

Sursele de ape uzate si compuşii acestor ape:
-

ape uzate menajere

-

ape pluviale potential infestate
Indicatorii de calitate a apelor pluviale epurate deversate în emisar (Tazlaul Sarat) -

( limita

impusa de autoritatile de gospodarire a apelor rpin avizul de gopodarire a apelor )vor fi:

C.1.1.

Indicatorii de calitate ai apelor pluviale epurate deversate în râul Tazlăul Sărat:

Indicatori fizico-chimici

mg/dmc

pH

6,5-8,5

Suspensii
CBO5
CCOCr
N total

35,0
10,0
50 ,0
8

Azot amoniacal(NH4+)

2

Fosfor (P)
Cloruri
Detergenţi
Fenoli
Produse petroliere

0,5
300
0,1
0,1
0,5

Substante extractibile

20

Reziduu fix

C.1.2.

2000

Cantitatea totala de ape uzate evacuate in bazinul vidanjabil

si tratate ulterior in cadrul statie de epurare a municipiului Moinesti
Qzi max
Qzi med
Qzi min
Qor max
C.1.3.

2,88 mc/zi
2,40 mc/zi
2,21 mc/zi
0,34 mc/h

0,033 l/s
0,027 l/s
0,025 l/s
0,094 l/s

Volum anual
Volum anual
Volum anual

1051 mc
876 mc
806 mc

Cantitatea de apa pluviala evacuata

Qp=6,72 l/s - Ape pluviale provenite de pe zone carosabile
Qp=8,82 l/s. - Ape pluviale curate: colectate de pe suprafaţa învelitorilor şi a spaţiilor verzi
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C.2.

PROTECTIA ATMOSFEREI

C.2.1.

Sursele si poluanţi pentru aer.

În cadrul activităţilor nu se desfăşoară activitati care sa constituie surse staţionare de emisii punctiforme
si ca atare nu exista nici Instalatii pentru colectarea, epurarea si dispersia gazelor reziduale si a
pulberilor.
C.2.2.

Surse difuze de emisii

Sursele de poluare a atmosferei ce provin din activitatea. sunt: gazele de eşapament emise de motorul
autovehiculelor din dotare si mirosuri de manevararea deseurilor, mirosuri de la depozitul de deseuri
neconform din apropierea obiectivului .
C.2.3.

Poluantii evacuati în atmosferă

Poluanţii evacuaţi în atmosferă sunt:: CO, CO2, NO2, COV şi pulberi.
Concentraţiile principalelor substanţe poluante din gazele de eşapament, pentru diferite tipuri de motoare
şi regimuri de funcţionare, sunt prezentate în Tabel:

Concentraţie poluant

Poluant

U.M.

Mers în gol

Accelerare

Decelare

MAS

MAC

MAS

MAC

MAS

MAC

Oxid de carbon

%

7

urme

1,8

urme

2

urme

Hidrocarburi

%

0,5

0,04

0,1

0,01

1

0,03

Oxizi de azot

ppm

30

60

650

250

20

30

Aldehide

ppm

10

20

10

10

200

30

Notă: MAS = motor cu aprindere prin scânteie
MAC = motor cu aprindere prin compresie

Concluzie
Concentraţiile de poluanţi evacuaţi în atmosferă din activitatea de transport auto al deseurilor nu vor
determina o poluare semnificativă a aerului.
Măsuri necesare pentru protecţia factorului de mediu aer
Nu sunt necesare alte măsuri pentru prevenirea poluării atmosferei,
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Se face revizia tehnica anuala la mijloacele de transport din dotare
C.3.

PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR

Nu este cazul
C.4.

PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI

Sursele posibile de poluare a solului si subsolului:
Depozitare necontrolata a deseurilor
C.5.

PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR

Sursele de radiaţii din activitate
Nu este cazul
Dotările, amenajările si masurile pentru protecţia împotriva radiaţiilor
– Nu este cazul
Nivelul radiaţiilor emise în mediu.
– Nivelul de fond al zonei
C.6.

PROTECTIA FONDULUI FORESTIER

Situaţia afectării fondului forestier
Emisiile de poluanţi în factorii de mediu fiind nesemnificative, activitatea unităţii nu are impact asupra
fondului forestier.
Lucrările şi măsurile pentru diminuarea si eliminarea impactului negativ produs asupra vegetaţiei si
ecosistemelor forestiere.
Nu sunt necesare.

C.7.

PROTECTIA ECOSISTEMELOR, BIODIVERSITATII SI OCROTIREA NATURII

Sursele posibile de afectare a ecosistemelor acvatice si terestre, a monumentelor naturii, a parcurilor
naţionale si a rezervaţiilor naturale.
Nu este cazul
Masurile pentru protecţia ecosistemelor, biodiversităţii si pentru ocrotirea naturii, în general.
Nu sunt necesare masuri de protectia ecosistemelor, biodiversitatii si pentru ocrotirea naturii.
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Protectia peisajului si a zonelor de interes traditional
Modul de încadrare a obiectivului în peisaj.
În sensul Convenţiei europene a peisajului adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000 termenii de mai jos
au următoarele semnificaţii:
Peisajul desemnează o parte de teritoriu perceput ca atare de către populaţie, al cărui caracter este rezul
tatul acţiunii si interacţiunii factorilor naturali si/sau umani.
Protecţia peisajului cuprinde acţiunile de conservare si menţinere a aspectelor semnificative saucaracteri
stice ale unui peisaj, justificate prin valoarea sa patrimoniala derivata din configuraţia
naturala si/sau de intervenţia umana.
Stocarea temporara a deseurilor se face într-o proprietate preexistentă, curtea casei .
Masuri si amenajări pentru protecţia peisajului si a zonelor de interes tradiţional
Nu sunt necesare.
C.8.

GESTIONAREA DESEURILOR
Gestionarea deseurilor rezultate din activitatea desfasurata este conform H.G. nr. 856/2002

privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile
periculoase.
Din activitatea desfăşurata rezulta urmatoarele tipuri şi cantitãţi de deşeuri:
•

deseuri menajere – cod 200301, provenite din activitatea personalului de exploatare.
Depozitarea primara a deseurilor menajere se face in container. Deseurile menajere sunt
preluate si vor fi eliminate la viitorul depozit de deseuri judetean.

Ambalaje folosite :
•

Nu este cazul

Colectarea, transportul si depozitarea deseurilor municipale se realizeaza conform Serviciul propriu al
Primarieii Moinesti – serviciul de colectare selectiva a deseurilor
C.9.

GESTIUNEA SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR PERICULOASE

Nu este cazul
C.10.

PROTECŢIA AŞEZĂRILOR UMANE

Distanta fata de aşezările umane, localităţile si populaţia eventual afectata.
Obiectivul centrul de oprimizare si valorificare a deseurilor reciclabile a municipiului Moinesti

este

amplasat in intravilanul mun Moinesti . Este amplasata la distanta de >15 m fata de cea mai apropiata
locuinta particulara.
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C.11.

RESPECTAREA PREVEDERILOR CONVENŢIILOR INTERNAŢIONALE LA CARE
ROMÂNIA A ADERAT

Amenajările, dotările si masurile pentru respectarea convenţiilor internaţionale, a reglementarilor
comunitare si ale organismelor la care România a aderat.
Aşa cum s-a arătat activitatea colectare si valorificare deseuri este organizata si se desfasoara in
conformitate cu legislaţia romaneasca in vigoare pentru acest domeniu.
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D.

REGULAMENT DE EXPLOATARE SI FUNCTIONARE

D.1.

DATE GENERALE SI LOCALIZAREA OBIECTIVULUI

Denumire: “Sistem de colectare selectivă, centru de valorificare şi optimizarea transportului deşeurilor în
arealul municipiului Moineşti şi a comunelor învecinate, judeţul Bacău”
Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială a municipiului Moineşti
Adresa: Str. Vasile Alecsandri nr. 14, Moinesti, judeţul Bacău
Tel: 0234/363680
Fax: 0234/365428
C.I.F.: 4591490
Profilul de activitate al titularului: autoritate publică locală - servicii de salubritate
– Cod CAEN 9000 – Asanarea şi îndepărtarea gunoaielor, salubritate şi activităţi similare
Forma de proprietate: domeniu public
Încadrarea obiectivului în clasă de importanţă: În conformitate cu prevederile STAS 4273/1983,
construcţiile şi instalaţiile hidrotehnice care fac obiectul prezentei documentaţii se
încadrează în clasa 4 de importanţă;
Regimul de lucru: Activitatea de producţie se desfăşoară 16 ore/zi, 7zile/ saptamina şi 365 zile/an.
Numărul avizului de gospodărirea apelor: Nr. 226/09.11.2006 şi aviz modificator 342 din 20.11.2009
privind “Sistem de colectare selectivă, centru de valorificare şi optimizarea transportului
deşeurilor în arealul municipiului Moineşti şi a comunelor învecinate, judeţul Bacău”
Bazinul hidrografic: Siret,
Cursul de apă:

râul Tazlăul Sărat Cod cadastral : XII -1.069.33.10.00.0.

Amplasamentul: Centrul de Optimizare a Transportului si de Valorificare a Deşeurilor Reciclabile este
amplasat în Municipiul Moinesti, in vecinătatea depozitului de deşeuri existent până în prezent şi ocupă o
suprafaţă de 2800 mp.
- Distanţa dintre limita incintei centrului şi malul râului Tazlău Sarat: 120 m,
- Cota terenului amenajat în incinta este de
- Cota + / - 0,00 a cladirii:
- Cota superioară a malului râului Tazlău Sarat
- Cota nivelului apei din perioada ridicărilor topo

385,50 mdMN,
385,80 mdMN,
384,50 mdMN,
383,75 mdMN,

- Diferenţa de nivel între cota terenului amenajat şi cota luciului apei + 1,75 m.
Hala tehnologică este amplasată în municipiul Moineşti, str. Păcurari, jud. Bacău.
Amplasamentele punctelor de colectare sunt în Municipiul Moineşti (720 mp) şi în comunele Zemeş
(96mp), Poduri (104mp), Măgireşti (96mp) şi Solonţ (96mp), pe terenuri proprietate ale Domeniului Public
al Consiliilor Locale aferente.
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Aceste localităţi sunt traversate de următoarele cursuri de apă:
-

Municipiul Moinesti: râul Tazlau Sarat şi pârâul Urmeniş ;

-

Comuna Magiresti: pârâul Ruja, pârâul Chesa, pârâul Valea Arinilor şi râul Tazlăul Sărat ;

-

Comuna Solont: pârâul Solonţ, pârâul Chicorceilor, pârâul Snicalului şi pârâul Cucuieţi ;

-

Comuna Zemeş: râul Tazlăul Sărat.

D.2.

PREVEDERI REFERITOARE LA EXPLOATAREA LUCRARILOR
Sistemul de evidenta , informare si alarmare

D.2.1.

Elemente hidrologice

Nu este cazul
D.2.2.

Elemente hidraulice

Nu este cazul
D.2.3.

Alimentarea cu apa a Halei tehnologice de colectare si valorificare a deseurilor

Se realizează din reţeaua de apă existentă in municipiul Moinesti, administrată de S.C. APA PRIM
S.R.L.Moineşti, prin intermediul unui cămin de branşament dotat cu vane şi apometru.
Aducţiunea de la reţeaua orăşenească este din OL Dn 100 racordată pe str. Păcurari.
Branşamentul de apă este din ţeava PEHD 110x6,3 Pn 6, în lungime de 500 m şi amplasat pe teren
proprietate al domeniul public, la marginea carosabilului străzii Păcurari.
Conducta de branşament este montată îngropat sub adâncimea de înghet de 1,10 m şi înglobată
în strat de nisip de 15 cm în jurul conductei.
D.2.3.1.

Calitatea apelor evacuate

Apele uzate provin de la grupurile sanitare, de la spălarea pardoselii din hala tehnologică si de la
spălarea autospecialelor (spălarea exterioară a saşiului şi de la spălarea în interior a caroseriei).
Reţeaua de canalizare este concepută în sistem separativ astfel:
Apele uzate menajere (de la pavilionul administrativ) şi cele tehnologice (spălarea pardoselilor din
hala tehnologica, a autocompactoarelor etc.), vor fi colectate şi trimise într-un bazin vidanjabil. Acesta
este realizat din beton armat. Apele uzate extrase din bazinul vidanjabil vor fi tratate în cadrul Staţiei de
epurare a oraşului Moineşti. Acest procedeu va funcţiona până când se va extinde reţeaua de canalizare
a municipiului Moineşti şi în zona în care se află amplasat centrul de valorificare şi racordarea acestuia la
reţeaua orăşenească de canalizare.
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Bazinul vidanjabil are o secţiune pătrată în plan având dimensiunile 3,70 m x 3,70 m x 5,15 m (L x
l x h).
Prin modul de transfer a deşeurilor menajere, din maşina de colectare direct în masina ce le vor
transporta la depozitul final, sau în containere de schimb metalice etanşe, nu se produc ape uzate –
levigat in incinta staţiei.
Pentru realizarea transferului deşeurilor menajere colectate selectiv s-a executat o rampa
betonată în interiorul halei tehnologice, la care au acces pe de o parte maşinile de colectare, iar pe de
alta parte masina care transporta deşeurile la depozit.
Programul de lucru stabilit asigură ca deşeurile colectate intr-o zi de lucru sa fie transportate in
aceeasi zi sau cel mult a doua zi la depozitul final.
Periodic se va realiza curăţarea zonei de transfer a halei si spalarea cu jet de apă. Aceste ape
uzate rezultate se încadrează in categoria apelor uzate menajere, iar indicatorii de calitate ai acestora se
vor încadra în limitele NTPA 002 (HG 352/2005).
D.2.3.2.

Apele pluviale

Vor fi colectate de pe suprafaţa platformei prin intermediul rigolelor perimetrale betonate şi apoi
transportate pentru epurare la un separator de hidrocarburi. Din separator apele pluviale sunt evacuate
printr-un colector de canalizare ape pluviale în râul Tazlăul Sărat.
Separatorul de hidrocarburi are următoarele caracteristici:
- construcţie compactă prevăzută cu decantor de nămol, cu filtru coalescent şi by-pass;
- dimensiuni: Lxbxh 4,27x1,60x1,75 m;
- intrările şi ieşirile vor fi executate din tablă de 6 mm cu diametre standard pentru conectare
teava;
- material coalescent lamelar uşor de curăţat;
- întreţinere uşoară – bloc coalescent liber;
- sistem integrat de prelevare probe;
- eficienţă mărită de curăţare.
Conducta de deversare a apelor pluviale în emisar se va realiza din ţeavă PVC 200x4,9mm; L =
174 m, amplasată îngropat sub adâncimea de ingheţ. Deversarea se va realiza printr-o gura de evacuare
realizată din beton armat monolit. Gura de deversare va fi amplasată la nivelul actual al malului, şi
deasupra nivelului maxim de inundabilitate al râului Tazlau Sarat, în sectiunea rampei de gunoi Moineşti.
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Indicatorii de calitate a apelor pluviale epurate deversate în emisar vor îndeplini următoarele
condiţii:

Indicatori fizico-chimici

pH
Suspensii
CBO5
CCOCr
N total
Azot amoniacal(NH4+)

mg/dmc

6,5-8,5
35,0
10,0
50 ,0
8
2

Fosfor (P)
Cloruri
Detergenţi
Fenoli
Produse petroliere

0,5
300
0,1
0,1
0,5

Substante extractibile

20

Reziduu fix

2000

Colectarea apelor pluviale de pe zone carosabile se realizeaza printr-o rigola din beton monolit,
prevazută cu gratar carosabil, în lungime de 93 m, apele pluviale fiind conduse de la punctul final al
rigolei către separatorul de hidrocarburi prezentat, printr-o conducta din ţeavă PVC 200x4,9mm; L = 10
m.
D.2.4.

Comportarea in timp a constructiilor
Nu este cazul.
Urmărirea comportării construcţilor se va face în conformitate cu legislaţia în vigore (Legea

10/1995, HG 766/1997, Normativul 4/1998 Normativ C167/1977) prin controale zilnice si vizuale la
construcţii şi echipamente, de către personalul special nominalizat.
D.2.5.

Instalatii de masura si control al debitelor captate , consumate, evacuate
Contorizarea consumului de apă se realizează printr-un contor ZENER WPV Dn 50, combinat Q

P.S.I. =

15 mc/h, Q menajer = 3,5 mc/h, amplasat într-un cămin de apometru din beton monolit, situat la

intrarea în incinta centrului de valorificare.
Debitele de ape uzate evacuate din societate nu sunt măsurate acestea fiind colectate într-un bazin
vidanjabil.
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D.2.6.

Modul de asiguare a evidentei privind preluare , folosirea si evacuarea apelor , ca si
modul de functionare a fiecarei instalatii si a ansamblului de lucrari ce se supun
autorizarii consumului de apa
Evidenţa cantităţilor de apă prelevată se va ţine prin citirea lunara a debitmetrului si prin

inregistrarea acestora in Fisa de evidenta a consumului efectiv de apa. Permanent se va ţine evidenţa
clară a vidanjarii bazinului de stocare ape uzate menajere şi tehnologice.
Periodic se va face verificarea metrologică a debitmetrului.
Orice lucrări de reparaţii la instalaţiile de alimentare cu apă şi la reţeaua de canalizare, vor fi
consemnate în Fişa de evidenţă. Se va monitoriza calitatea şi cantitatea apelor pluviale evacuate în râul
Tazlăul Sărat
D.2.7.

Exploatarea in perioadele de debite mediii
Funcţionarea folosinţei de apă nu este influentata în cazul debitelor medii.

D.2.8.

Exploatarea in perioadele de ape mari
Folosinţa de apă nu este influentata de asigurarea cu apă în cazul debitelor mari.

D.2.9.

Exploatarea in perioadele de inghet
Funcţionarea folosinţei de apă nu este influentată de asigurarea cu apă în cazul perioadelor de

ingheţ.
D.2.10.

Exploatarea in perioadele de ape mici ( seceta)

Exploatarea folosintei de apă în perioade de debite mici (secetă) se va face la debitul minim al
cerinţei de apă.
D.2.11.

Masuri de remediere a lucrarilor dupa viituri , scurgeri de gheturi

Amplasamentul folosinţei de apă nu se afla în zona inundabilă.
D.2.12.

Conditii speciale de exploatare in aczul in care s-ar periclita din orice punct de
vedere integritatea si sanatatea populatiei
Nu este cazul.

D.2.13.

Modul de asigurarea a tuturor folosintelor de apa deservite de sistemul pentru care
se solicita autorizatie , inclusiv acordul scris al beneficiarilor folosintelor respective
Alimentarea cu apă se realizează numai din reţeaua orăşenească a municipiului Moineşti, iar din

reţeaua proprie de alimentare cu apă nu se mai alimentează cu apă alte folosinţe.
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D.3.

PLANUL DE PREVENIRE SI COMBATERE A POLUARILOR ACCIDENTALE
Apele uzate provenite de la grupurile sanitare, de la spălarea pardoselii din hala tehnologică şi de

la spălarea autospecialelor (spălarea exterioară a saşiului şi de la spălarea în interior a caroseriei) vor fi
colectate şi trimise într-un bazin vidanjabil realizat din beton armat şi vidanjate în cadrul Staţiei de
epurare a municipiului Moineşti. Acest sistem reduce considerabil posibilitatea producerii de poluări
accidentale ale resurselor de apă.
Apele pluviale colectate de pe suprafaţa platformei prin intermediul rigolelor perimetrale betonate
sunt transportate pentru epurare la un separator de hidrocarburi. Din separator apele pluviale sunt
evacuate printr-un colector de canalizare ape pluviale în râul Tazlăul Sărat. Şi în acest caz posibilitatea
producerii de poluări accidentale ale resurselor de apă este foarte redusă.
D.3.1.

Proceduri de alarmare în caz de poluare accidentală
În caz de poluări accidentale din sursă identificată:
Datorită specificului activităţii probabilitatea producerii de poluări accidentale este foarte redusă.
Totuşi dacă ar exista astfel de situaţii Unitatea Administrativ Teritorială a municipiului Moineşti

anunţă imediat la dispeceratul Direcţiei Apelor Siret şi la Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău
indicând natura poluării şi cantitatea de substanţă poluatoare şi va lua măsuri urgente de stopare a
poluării şi a efectelor acesteia asupra resurselor de apă. Deasemenea va anunţa folosinţele de apă din
aval care ar fi afectate de poluarea accidentală.
Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău informează permanent Direcţia Apelor Siret Bacău şi
urmează fluxul informaţional decizional până la stoparea în totalitate a poluării şi efectelor acestora.
În caz de poluări accidentale din sursă neidentificată:
Unitatea Administrativ Teritorială a municipiului Moineşti anunţă imediat la dispeceratul Direcţiei
Apelor Siret şi la Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău, indicând mărimea şi viteza de propagare a
poluării şi va lua măsuri urgente de stopare a poluării şi a efectelor acesteia asupra resurselor de apă.
Deasemenea anunţă folosinţele de apă din aval care pot fi afectate de poluarea accidentală;
Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău informează permanent Direcţia Apelor Siret Bacău şi
urmează fluxul informaţional decizional până la stoparea în totalitate a poluării şi efectelor acestora.
D.3.2.
•

Monitorizarea mediului

activitatea se va desfasura cu respectarea conditiilor impuse prin actele de reglementare emise de
institutiile de avizare;

•

se va menţine la punctul de lucru un exemplar al:
- autorizaţiei de mediu ;
- raportărilor transmise autorităţilor de mediu ;
- proceselor verbale de control pe linie de mediu ;
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- corespondenţei cu autorităţile de mediu
- buletinele de analiza pentru apele uzate .

D.4.

PREVEDERI REFERITOARE LA INTRETINERE SI REPARATII

D.5.

PERIODICITATEA EFECTUARII CONTROLULUI INSTALATIILOR
La fiecare schimb de lucru personalul specializat de serviciu, are obligaţia conform fişei postului

să verifice şi să controleze instalaţiile şi utilajele pe care le preia pe semnătură, iar la raportul de tură va
specifica în scris toate evenimentele în raportul (procesul verbal) al turii (schimbului).
Pentru utilajele şi instalaţiile cu funcţionare continuă se impune supraveherea şi controlul
permanent al acestora precum şi existenţa în rezervă de repere fără de care instalaţia nu poate
funcţiona.
Pentru utilajele şi instalaţiile cu funcţionare nepermanentă se impune controlul cel puţin la intrare
şi ieşire din schimb. Şeful staţiei va ţine la zi documentaţia tehnică completă a fluxului tehnologic,
alimentării cu apă şi a reţelelor de canalizare menajeră şi pluvială.
Aceste documentaţii vor cuprinde planurile de detaliu, conform proiectului de realizare şi a fiecarei
modificări aduse, astfel încât să poată fi cunoscute în orice moment istoricul sistemului şi situaţia
existentă în teren.
Personalul de exploatare urmăreşte starea reţelei de alimentare cu apă şi starea reţelei de
canalizare, defecţiunile şi problemele ce apar, pe care le raportează şefului de statie. Săptamânal se
urmăreşte:
-

starea sistemului de rigole

-

starea de etanşeitate a canalizării

Şeful staţiei va completa la zi câte un registru pentru:
-

reparaţii şi intervenţii accidentale;

-

revizii tehnice, reparaţii curente, reparaţii capitale şi intervenţii programate.

În aceste registre se vor consemna data şi ora anunţării defecţiunii, data programată şi ora
începerii execuţiei, data şi ora finalizării, tipul intervenţiei, tipul şi cantităţile de materiale utilizate, utilajele,
forţa de muncă, cu nominalizarea echipei de lucru.
Nu sunt necesare măsuri sau lucrări speciale în perioadele de iarnă, în perioadele de ape mici
sau cele de viituri.
Întreţinerea construcţiilor, instalaţiilor şi utilajelor aferente folosinţei de apă, constă în:
inspecţia preventivă;
reparatii curente.
Inspecţii preventive, constau în:
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- analiza vizuală atentă a tuturor părţilor componente ale construcţiilor şi sistemelor de
acţionare;
- Verificarea modului de funcţionare a diverselor dispozitive (vane, ventile, pompe, etc.);
- verificarea instalaţiilor electrice de forţa, de iluminat şi de siguranţa (verificare zilnică de
către electricianul de schimb).
Reparaţiile curente sunt planificate şi constau din remedierea defecţiunilor constatate.

D.5.1.

Intervalul la care se fac lucrarile de intretinere si reparatii
Funcţie de durata de serviciu normată şi anul de punere în funcţie, normativele în vigoare impun

perioadele de revizie tehnică, reparaţii curente sau reparaţii capitale. Aceste intervale de timp vor fi
cuprinse în „Planul de întreţinere şi reparaţii a utilajelor”.
Operaţiile de întretinere constau din:
- vopsirea periodic la necesitate a tuturor utilajelor, încăperilor, conductelor şi a armăturilor;
- verificarea permanenţă a agregatelor aflate în funcţiune şi a armăturilor, pentru a observa
modul de funcţionare, eventualele defecţiuni şi remedierea lor;
- urmărirea funcţionării centralei termice;
- verificarea şi urmarirea stării de funcţionare a reţelei de alimentare cu apă;
- verificarea şi urmărirea stării de funcţionare a reţelei de canalizare.
D.5.1.1.

Exploatarea şi întreţinerea reţelelor de distribuţie a apei potabile

Lucrările de exploatare, întretinere şi reparaţii a reţelelor de distribuţie apă constau din:
- controlul construcţiilor aferente: cămine, vane, robinete, etc.;
- controlul periodic al reţelei pentru depistarea pierderilor de apă sau a altor defecţiuni care ar
putea afecta starea şi exploatarea normală a reţelei de distribuţie apa. Controlul reţelei de apă
se face periodic, observându-se dacă la suprafaţa terenului apar zone umede sau surpări de
teren, care se pot datora infiltraţiilor de apă, din fisurarea conductelor;
- identificarea la timp – prin revizii periodice – a instalatiilor si dispozitivelor a caror stare nu
corespund exploatarii normale si repararea defectiunilor constatate;
- întreţinerea în bună stare a reţelei din punct de vedere sanitar;
- verificarea stării instalaţiilor interioare;
- repararea şi verificarea debitmetrului;
- supravegherea funcţionării şi a stării conductelor, pieselor de legătură, a debitmetrului.
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D.5.1.2.

Exploatarea şi intretinerea reţelelor de canalizare

Pentru ca reţelele de canalizare să funcţioneze în mod corespunzător se vor realiza următoarele:
- Controlul periodic al reţelei de canalizare, observandu-se dacă la suprafaţa terenului apar zone
umede sau surpări de teren, urmând să se ia măsuri urgente de remediere a îmbinarilor sau
schimbarea tronsoanelor de conducte avariate, controlul constructiilor aferente: camine de
vizitare;
- revizii tehnice;
- reparaţii curente.
Reviziile tehnice vor include verificarea eşalonată şi efectuarea remedierilor necesare tuturor
instalaţilor, utilajelor şi sistemelor de acţionare, până la prima reparaţie planificată.
Reparaţiile curente vor consta în remedierea defecţiunilor apărute în perioadele dintre revizii
(repararea, recondiţionarea sau înlocuirea unor piese uzate, recondiţionarea stratului de protecţie etc.).
D.5.1.3.

Masuri si lucrari in cazul in care apar defectiuni la instalatiile si aparatele de manevra , de
masura si control ori in cazuri de avarii

Instalaţiile din hala tehnologică destinată sortării, prelucrării şi depozitării deşeurilor menajere la
care pot să apară defecţiuni sunt:
Pod basculă - cântar electronic pentru. vehicole rutiere până la 50 tone, tip Balanţa Sibiu;
Rampă descărcare deşeuri;
Containerele metalice cu sistem de rulare;
Banda sortare PET si presa PET şi hârtie;
Instalaţie de spălare cu electropompa de spălătorie tip TurboJet;
Instalaţii electrice şi de încălzire;
Reţea de apă cu hidrant de incendiu.
Aceste defecţiuni vor fi remediate prin grija Unităţii Administrativ Teritoriale a municipiului
Moineşti, în calitate de responsabil al obiectivului. Aceasta are obligaţia să realizeze urmărirea continuă a
modului de funcţionare a instalaţiilor, utilajelor şi a fluxului tehnologic, să ţină la zi registrele de evidenţă a
funcţionării acestora şi a modului de reparaţii, să păstreze aceste registre şi să le pună la dispoziţia
personalului împuternicit cu sarcini de inspecţie şi control.
D.5.1.4.

Masuri si lucrari care se executa in perioada de viituri , de ape mici, de iarna si cele care se
iau dupa trecerea acestor perioade

Folosinţa de apă nu este afectată de viituri sau de ape mici.
Pentru exploatarea normală a folosintei pe timp de iarnă se iau următoarele măsuri:
- personalul de exploatare va asigura în permanenţă eliberarea căilor de acces de zapadă,
realizând condiţii optime de exploatare;
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- sistemul de alimentare cu apă va fi protejat împotriva condiţiilor de îngheţ şi de crăpare a
conductelor sau a fisurării vanelor şi robinetelor.
D.5.1.5.

Modul de asigurare a exploatarii pe durata lucrarilor de intretinere , reparatii curente ori
reparatii capitale , eventuale modificari ale regimului nominal de exploatare , care ar putea
influenta folosintele din amonte sau din aval

Pe durata lucrărilor de întretinere şi reparaţii curente nu apar modificari la regimul normal de
exploatare.
Întrucât alimentarea cu apă se face de la reţeaua municipală de apă (S.C. APA PRIM
S.R.L.Moineşti, prin intermediul unui cămin de branşament) şi din sistemul propriu de alimentare cu apă
nu se mai alimentează şi alte folosinţe de apă, în timpul lucrărilor de întretinere şi reparatii curente, nu
vor fi afectaţi alţi utilizatori de apă din amonte sau aval.
D.5.2.

PREVEDERI REFERITOARE LA PERSONALUL DE EXPLOATARE

D.5.2.1.

Compartimentul şi funcţia angajatului din cadrul unităţii, responsabil pentru buna
funcţionare, exploatare şi întreţinere a lucrărilor ori a instalaţiilor

Responsabil pentru buna funcţionare, exploatare şi întreţinere a instalaţiilor şi utilajelor este şeful
centrului de colectare selectivă a deşeurilor, numit prin dispoziţia responsabilului de obiectiv.
Acesta are următoarele sarcini:
- cunoaşterea şi respectarea prevederilor regulamentului de funcţionare-exploatare a staţiei;
- completarea corectă şi la zi a evidenţelor de exploatare prevăzute de regulament;
- respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă;
- păstrarea ordinii şi curăţeniei în incinta staţiei de transfer;
- îndeplinirea sarcinilor trasate de organele de control pe linie de protecţie a calităţii apelor.
D.5.2.2.

Numarul personalului aferent lucrarilor de exploatare si intretinere , inclusiv in laboratoarele
de analiza apa, pentru aparatele de masura si control, penrtu prelucrarea datelor primare
si tinerea evidentelor

Centrul este deservit de operatorul şi electricianul de schimb, subordonaţi direct şefului centrului.
Operatorul de schimb are următoarele sarcini:
- să cunoască şi să aplice prevederile regulamentului de funcţionare;
- să păstreze ordinea şi curăţenia în incinta staţiei;
- să exploateze în mod corespunzător a staţia şi a reţelele tehnologice de alimentare şi de
evacuare a apei;
- să respecte întocmai a normele de securitate şi sănătate a muncii;
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- să păstreze şi să actualizeaze documentele legate de bazinul vidanjabil, separatorul de
hidrocarburi şi traseul apelor pluviale (regulament de exploatare, autorizaţie de gospodărire a
apelor, procese verbale de control, etc);
- să monitorizeze calitatea apelor pluviale evacuate în râul Tazlăul Sarat;
- să urmărească zilnic trasele de evacuare şi exploatare a bazinului vidanjabil şi a separatorului
de hidrocarburi pentru a depista eventualele defecţiuni şi a stabili măsuri de remediere;
- să raporteaze conducerii unităţii problemele deosebite care apar în cursul exploatării instalaţiilor
şi pe care nu le poate rezolva.
Mentenanţa utilajelor este asigurată de către atelierul de întretinere, cu personal calificat. Atelierul
de întreţinere are ca obiect de activitate controlul, monitorizarea funcţionării utilajelor, asigurarea
organizării şi desfăşurării activităţilor de reparaţii, revizii, întreţinerea şi înlocuirea de utilaje mecanice,
micile reparaţii pentru funcţionare permanentă, optimă, sigură şi eficienteă a maşinilor, utilajelor şi
instalaţiilor. Responsabilul cu întreţinerea asigură ţinerea evidenţelor pentru exploatarea folosinţei de apă
la parametrii reglementaţi.
Unitatea Administrativ Teritorială a municipiului Moineşti este obligată să întocmească pentru
personalul care deserveşte Hala tehnologica de Valorificare a Deşeurilor Reciclabile, fişe ale postului în
care să detalieze competenţele şi atribuţiile fiecărui angajat în parte.
D.6.

PREVEDERI REFERITOARE LA NORMELE SANITARE SI DE TEHNICA SECURITATII
Normele sanitare şi de tehnica securitãţii care vor fi respectate sunt prevăzute în următoarele acte

legislative şi regulamente privind tehnica securitãţii muncii în exploatare şi întreţinere:
-

Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii si sănatăţii în munca;

-

H.G. 1425/11.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006

-

HG 1091/2006 privind cerinţe minime de de securitate şi sănătate în muncă pentru locurile
de muncă;

-

HG 1146/2006 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă pentru utilizarea
echipamentelor de muncă;

-

HG 493/2006 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea
lucrătorilor la riscurile generate de zgomot;

-

HG 1048/ 2006 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă pentru utilizarea
de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;

-

HG 971/2006 privind cerinţe minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la
locul de muncă.

Conform Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, art. 16, pct (1) angajatorul trebuie să
ia masuri corespunzatoare, pentru ca angajaţii şi/sau reprezentanţii acestora să primească, în
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conformitate cu prevederile legale, toate informaţiile necesare privind riscurile pentru securitate si
sănatate în muncă, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi de protecţie atât la nivelul unităţii, în
general, cât şi la nivelul fiecărei funcţii precum şi a fiecarui post de lucru.
Prescripţii sanitare pentru toate lucrările şi instalaţiile de la care apa este utilizată pentru
alimentarea populaţiei, în zootehnie, industria alimentară, industria medicamentelor şi alte asemenea
utilizări
Apa captată de la S.C. APA PRIM S.R.L.Moineşti este utilizată ca apă potabilă, în incinta centrului
de valorificare pentru nevoi menajere, dar şi pentru spălarea periodica a autocompactoarelor, a
containerelor şi a pardoselilor, precum şi pentru PSI.
D.6.1.

Prevederi privind conducătorul locului de muncă
participă la elaborarea instrucţiunilor proprii de securitate a muncii:
repartizează personalul la locul de muncă, stabileşte şi repartizează sarcinile de muncă
corespunzătoare pregătirii profesionale şi capacităţii de muncă a fiecărui angajat;
urmăreşte dotarea locurilor de muncă din subordine cu echipament individual de protecţie
adecvat şi utilizarea corespunzătoare a acestora;
verifică şi primeşte la lucru numai personalul aflat într-o stare corespunzătoare de
sănătate, instruit şi după caz autorizat;
urmăreşte permanent respectarea de către personalul din subordine a cerinţelor de
securitatea muncii;
asigură prin personalul din subordine, menţinerea permanentă a utilajelor, aparaturii şi
instalaţiilor într-o stare corespunzătoare din punct de vedere a securităţii muncii;
urmăreşte realizarea publicităţii în domeniu prin afişarea de indicatoare de avertizare.
participă la recepţia utilajelor, maşinilor ieşite din revizie şi reparaţii sau a celor noi şi
interzice, punerea în funcţiune a celor necorespunzătoare cerinţelor de securitatea muncii;
asigura microclimatul, ventilaţia şi încălzirea spaţiilor de munca;
asigura acordarea primului ajutor în caz de accidente;
realizează instructajul de securitate si sănătate la locul de muncă pentru personalul din
subordine, conform prevederilor normelor în vigoare.
urmareste marcarea zonelor periculoase.

D.6.2.

Prevederi referitoare la intretinere şi reparaţii
Lucrările de întreţinere şi reparaţii au scopul de a menţine capacitatea de funcţionare a utilajelor şi

instalaţiilor la indicatorii tehnici. Aceste lucrări se execută de către personalul de exploatare.
Personalul de exploatare execută intretinerea curentă a utilajelor, ungerea lor, vopsirea ori de
cate ori este nevoie, garnisirea, strângerea şuruburilor slabite, remedierea unor defectiuni de volum şi
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mică complexitate, întreţinerea echipamentelor. Reparaţiile speciale sunt executate de catre service-urile
care au livrat utilajele şi echipamentele respective.
Personalul de exploatare este obligat să controleze starea tehnică a utilajului şi va avea grijă să
asigure permanent utilaje şi echipamente de rezerva precum şi sursele altermative.
D.6.3.
-

Norme specifice de protectia muncii la curăţirea reţelei de canalizare

coborârea în camine pentru revizii şi reparatii se va face numai de echipe formate din minim doi
lucratori, echipati cu cizme de cauciuc pana la sold, lanterne sau lampi portative.

-

pentru a evita echipa de verificare de pericolul gazelor de canalizare, cu 2-3 ore inainte de coborare
in camine se desfac capacele pentru aerisire.

-

capacele ridicate din locurile de acces in camine, vor fi semnalizate in timpul zilei cu pancarte de
atentie (stopuri) si in timpul noptii cu becuri.

-

se interzice accesul în cămine fără a se asigura supravegherea conform specificaţiilor prezentate.

Intocmit,
SC ECOPROJECT CONSULTING SRL
Ing Ovidiu Scutelnicu
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CAPITOLUL 1. INFORMATII GENERALE
Prezentul volum conţine Manualul de operare pentru Staţia de Transfer, Sortare şi Compostare
Oneşti si Staţiile de Transfer Bereşti Tazlău şi Găiceana în judeţul Bacău.

1.1. DENUMIREA INVESTITIEI
MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DEŞEURILOR IN JUDEŢUL BACAU
Construcţia Staţiei de Sortare şi Compostare Oneşti, a Staţiilor de Transfer Oneşti, Bereşti Tazlău şi
Găiceana în judeţul Bacău

1.2. AUTORITATEA CONTRACTANTA
CONSILIUL JUDEŢEAN BACAU

1.3. PROIECTANT GENERAL
INTERDEVELOPMENT CONSULTING & ENGINEERING

1.4. PROIECTANT DE SPECIALITATE
S.C. ARGIF PROIECT SRL PITEŞTI
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CAPITOLUL 2. STAŢIA DE TRANSFER, SORTARE SI COMPOSTARE
ONESTI

2.1. TEMA DE PROIECTARE
Complexul de gestionare a deşeurilor din municipiul Oneşti, va gestiona deşeurile colectate din
zona 3, astfel:
Staţia de transfer Oneşti cu o capacitate de 35.000 tone/an, este proiectata sa servească la
eficientizarea transportului deşeurilor reziduale din zona de colectare pana la depozitul
conform Bacău.
Staţia de sortare Oneşti care cu o capacitate de 14.000 tone/an
Staţia de compostare Oneşti cu o capacitate de circa 8.500 tone, va deservi partea de vest a
judeţului (zona 3, zona 4 si zona 5).

2.2. AMPLASAMENT
Amplasamentul pe care s-au construit staţia de sortare, staţia de transfer si staţia de
compostare Oneşti este situat in partea de est a Municipiului Oneşti si ocupa suprafaţa de
3,96 ha. Amplasamentul are următoarele vecinătăţi:
• Nord: zona industriala SC Caron SA, la circa 500 m de amplasament;
• Est: SC Termocet SA la circa 200 m si pârâul Trotuş la 1 km;
• Sud: Combinat chimic la circa 150 m;
• Vest: proprietăţi particulare si drum de exploatare.
Accesul este asigurat din drumul naţional DN11A către zona industriala (Carom si Combinatul
chimic). Amplasamentul este situat la 700 m de DN 11A.
Terenul formează o suprafaţa in trepte, uşor înclinata spre nord-est, cu o rupere spre lunca
formând o treapta.
Cursul de apa major care drenează zona este râul Trotuş care face parte din bazinul hidrografic
al Siretului..
Terenul alocat este traversat de linii electrice aeriene de înalta tensiune, 220 kV.
Amplasarea Complexului de gestionare a deşeurilor Oneşti respecta zonele de protecţie din
vecinătatea liniilor electrice aeriene de înalta tensiune - 220 kV (culoare delimitate la distanta de
27,5 m, de o parte si de alta a axului liniei electrice), conform Avizului de amplasament nr.
29/2010 eliberat de Compania Naţionala de Transport a Energiei Electrice, sucursala Bacău,
prezentat in Anexa F.

2.3. INFRASTRUCTURA
Infrastructura locaţiei este comuna pentru cele 3 instalaţii, transfer, sortare si compostare si
consta in:
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Zona recepţie si cantar
Zona de recepţie consta intr-o platforma betonata formata dintr-o alveola a drumului de acces
pe amplasament, in imediata vecinătate a porţii, pentru a permite verificarea si înregistrarea
fiecărui vehicul de transport al deşeurilor ce intra sau iese din amplasament. Clădirea recepţie
este o construcţie de tip eurocontainer, având dimensiunile 6.160x2.440x2.670 mm formata din
birou, vestiar si un grup sanitar. Aceasta este conectata la utilităţile amplasamentului.
Cantarul (platforma electronica de cântărire auto), are capacitatea maxima de 60 tone,
lungimea este de 30,00 m si lăţimea de 3,50 m.
Corpul administrativ
Construcţia parter având dimensiunile in plan de 21,40 x 10,40 m. Încălzirea clădirii se asigura
printr-o centrala termica. Prepararea apei calde menajere se face cu ajutorul unui boiler indirect.
Corpul administrativ este compartimentat astfel:
zona pentru sala de mese (mp)
55,53
zona pentru birouri si grup sanitar (mp)
49,22
zona pentru vestiare (mp)
32,82
camera destinata centralei termice (mp)
10,24
Compartimentarea vestiarului respecta cerinţele privind fluxul curat-murdar.
Garaj si atelier mecanic
Construcţie metalica tip şopron, închisa pe 3 laturi cu pereţi din tabla ondulata, având
dimensiunile in plan 11,45 m x 40,5 m si înălţimea 4,50 m la streaşina. Spaţiul pentru atelierul
mecanic este delimitat cu panouri termoizolante. Garajul va adăposti un număr de 6 utilaje.
Platforma de spălare
Scop: spălarea roţilor autovehiculelor la ieşirea din incinta. Dimensiunile in plan ale acesteia
sunt 3,20 x 19,00 m.
Drumuri interioare, alei pietonale si parcări
Accesul maşinilor si utilajelor la diversele instalaţii din incinta este asigurat pe drumuri
tehnologice. La proiectarea traseului drumurilor interioare s-a avut in vedere asigurarea
accesului si manevrelor autovehiculelor de transport a containerelor de 30 m3, care au un cerc
de viraj cu raza de minim 15 m. Este amenajata si o parcare cu 10 locuri, avand dimensiunile
2,50 x 5,50 m, dispuse sub un unghi de 900 fata de axul drumului de acces auto, conform P132
„Normativul pentru amenajarea parcajelor de autoturisme in localităţi urbane”. Drumul
tehnologic si parcarea ocupa suprafaţa de 5.750 m2.
Accesul pietonal in incinta se face printr-o reţea de alei pietonale cu lăţimea de 1,50 m. Aleile
pietonale ocupa suprafaţa de 420,0 m2 si sunt realizate cu pavaj din dale de beton
Împrejmuire si spatii verzi
In vederea delimitării suprafeţelor unde se desfăşoară procesele tehnologice de lucru ale celor
3 staţii si pentru a nu permite accesul, accidental, al persoanelor neautorizate in arealul de lucru
s-a realizat împrejmuirea/protejarea zonei de procesare.
Împrejmuirea incintei celor 3 instalaţii tehnologice s-a realizat din panouri de gard bordurate si
zincate cu înălţimea de 2,00 m, dispuse pe stâlpi din ţeavă rectangulara zincata, cu echidistanta
de 2,50 m montaţi in fundaţie din beton. Panourile de gard s-au îngropat 20 cm in sol. Lungimea
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gardului este de 875 m. In zona de protectie LEA, pe lungimea de 192 m, gardul s-a realizat din
panouri prefabricate din beton, avand inaltimea de 1,80 m. Pentru acces s-a realizat o poarta
culisanta cu deschiderea de 6,00 m, realizata din panouri din plasa zincata bordurata, montate
pe rame metalice.
Spatiile verzi, înierbate ocupa o suprafaţa de 6.300 mp. De jur împrejurul gardului s-a plantat o
perdea de arbori.
Alimentarea cu apa potabila este asigurata prin racordarea la reţeaua publica de alimentare cu
apa a municipiului Oneşti. Principalele utilizări ale apei potabile pe amplasament vor fi:
• activităţi igienico – sanitare ale angajaţilor;
• stingerea incendiilor
Alimentarea cu apă tehnologică este asigurata astfel:
• un put forat cu adâncimea 10 m.
• cabina puţului dotata cu un hidrofor si o pompa cu debitul 9,6 mc/h si H = 16,40 mCA;
• conducta de alimentare din PEID
• 5 hidranţi de gradina Dn 65 mm, cu debit specific pentru un hidrant de 0,8 l/s (2,9 mc/h);
• 2 cămine de vane (CA6 si CA7).
Principalele utilizări ale apei tehnologice pe amplasament vor fi:
• spălare vehicule si containere de transfer;
• umectarea grămezilor de compost;
• igienizare platforme tehnologice;
• stropirea spatiilor verzi;
Canalizare menajera. Apa menajera rezultata de la corpul administrativ, platforma manevrastaţia de transfer, staţia de spălare autovehicule, grup sanitar – hala de sortare, lavoar – atelier
service si zona de compostare intensiva este preluata de reţeaua de canalizare a Staţiei de
transfer Oneşti formata din:
• sistem de conducte din PVC
• statie de pompare ape uzate menajere, Q = 24 mc/h, H = 16 mCA;
• cămine de vizitare prefabricate din beton, Dn 1000 m
• conducta de protecţie din PAFSIN, Dn 300 mm
Canalizare pluviala.
Apa pluviala infestata provenita de la:
• rampa de spălare a vehiculelor vor fi mai întâi pre-epurate printr-un separator de
produse petroliere SH1 si apoi evacuate in reţeaua de apa uzata.
• parcarea zonei administrative este pre-epurata intr-un separator de hidrocarburi SH2 si
deversata in canalul deschis pluvial.
• garaj si atelierul service va fi colectata intr-o rigola dreptunghiulara proiectata in interiorul
clădirii si trecuta prin separatorul de uleiuri SH3.
Apa pluviala neinfestata va fi colectata de rigole, canale perimetrale si guri de scurgere si
condusă intr-un canal deschis existent la aproximativ 75 m distantă de drumul de acces.
Rigolele au secţiune dreptunghiulara, sunt casetate si carosabile.
Apa pluviala colectata din zona de maturare compost este trecută printr-un bazin decantor si
deversată in canalul deschis perimetral pereat. Acest canal in afara incintei subtraversează
drumul de acces pe sub un podeţ existent cu deschiderea de circa 2,5 m. Apa pluviala se va
descărca in canalul existent care mărgineşte calea ferata industrială din vecinătate.
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Alimentarea cu energie electrica este asigurata prin:
racord electric aerian LEA 20 kV la linia electrica existenta in zona;
post TRAFO 20/0,4 kV de incinta, prefabricat in cabina de 630 kVA;
reţele electrice de forţa de incinta;
reţele electrice de iluminat;
instalaţie paratrăsnet;
Sistem de stingere a incendiilor. Staţia de transfer, sortare si compostare Oneşti are prevăzut
un sistem propriu de stingere a incendiilor care include reţea conducte cu hidranţi, cămine.

2.4. STATIE DE TRANSFER ONESTI

2.4.1. Parametrii de proiectare
Staţia de transfer Oneşti deserveşte un număr de 136.440 locuitori din municipiul Oneşti si
oraşul Târgu Ocna precum si din localităţile rurale învecinate respectiv zona 3 conform tabelului
următor:
Localitate

Zona urbana
Oneşti
Târgu Ocna
Zona rurala
Bârsănesti
Urechesti
Bogdănesti
Buciumi
Caiuti
Casin
Cotofănesti
Gura Văii
Helegiu
Mânăstirea Casin
Oituz
Pârgăresti
Ştefan cel Mare
Târgu Trotuş
TOTAL ZONA 3

Număr
locuitori
65.153
52.043
13.110
71.287
5.265
3.965
2.730
2.963
5.449
4.059
3.241
6.173
7.291
5.610
9.661
4.922
4.409
5.549
136.440

Parametrii de proiectare
• numărul total de zile de funcţionare staţie pe an:
• capacitatea medie de funcţionare a staţiei:
• capacitatea maxima pe zi de lucru:
• capacitate container:

312 zile;
35.000 t/an;
167 t/zi;
30 mc;

Elementele de proiectare:
• suprafaţa pentru descărcarea autogunoierelor:
• suprafaţa pentru manevrarea autovehiculelor de transport:

1.135 mp;
1460 mp;
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11;
9;
4;
1;
10.

2.4.2. Descrierea construcţiilor aferente Staţiei de transfer
Staţia este compusa din:
• platforma betonata pentru descărcarea autogunoierelor, situata la cota +3,50 m, fata de
cota platformei pe care sunt amplasate containerele;
• 2 buncăre de alimentare, protejate cu o structura metalica închisa pe trei laturi;
• 2 staţii de schimb pentru 3 containere fiecare, compuse dintr-un sistem de sine
automatizat, care permite deplasarea containerelor;
• platforma betonata pentru manevrarea autovehiculelor de transport al containerelor de
30 mc, este realizata la cota -3,50 m, fata de cota platformei de descărcare.
Corelarea cu Cerinţele Angajatorului
La proiectarea de detaliu a Staţiei de transfer s-au respectat următoarele cerinţe ale
Angajatorului:
pentru platforma de descărcare autogunoiere:
• realizarea platformei din beton armat, astfel încât sa asigure stabilitate si rezistenta in
timp a suprafeţei de lucru;
• execuţia unor praguri din beton armat cu înălţimea de 0,30 m, pentru limitarea deplasării
autogunoierelor in fazele de descărcare a deşeurilor in buncărul presei;
• structura metalica deschisa, tip şopron închis pe 3 laturi, doar cu rol de protecţie
împotriva intemperiilor;
• montarea unor profile metalice antiderapante pe rampa de acces, care se împiedice
alunecarea autovehiculelor pe suprafaţa înclinata.
pentru platforma de manevra a autovehiculului de transport containere de 30 m3:
• realizarea platformei din beton armat, astfel încat sa asigure stabilitate si rezistenta in
timp a suprafeţei de lucru;
• sa asigure o zona suficient de mare, pe care vor fi amplasate containerele pe sistem de
sine, care permit mişcarea containerelor in funcţie de necesitate;
• asigurarea unei suprafeţe distincte pentru depozitarea containerelor goale, care
urmează a fi umplute, si stocarea containerelor pline, in cazul in care nu sunt disponibile
maşini de transport;
• sa dispună de spaţiu pentru manevra/folosirea sistemului hidraulic de agăţare si tractare
pe platforma autovehiculului a containerului încărcat;
• sa asigure posibilitatea de deplasare a autovehiculului de transport de pe platforma de
manevra pana la container;
Accesul pe platforma de descărcare se realizează cu ajutorul unei rampe având o panta de
cca. 7 % cu o lăţime de 7,00 m si lungime 50 m.
Din punct de vedere constructiv, platformele (descărcare, manevra si acces) sunt realizate
dintr-un strat de beton armat, cu o grosime de 20 cm, realizat pe un strat de balast compactat
de 10 cm, cu o inclinaţie de 0.5%, pentru colectarea apelor pluviale in sistemul de rigole cu
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grătar. Platforma de descărcare este prevăzuta cu un prag din beton armat cu înălţimea de
0,30 m; si grosimea de 0,20 m, pentru limitarea/stoparea deplasării autogunoierelor in faza de
descărcare a deşeurilor in buncărul presei. Taluzul care se formează pe perimetrul platformei
de descărcare are o panta de cca. 1:2 si este înierbat, pentru a evita posibila erodare a
acestuia.
2.4.3. Descrierea fluxului tehnologic in Staţia de transfer
Autogunoierele care transporta deşeul colectat in amestec sunt inspectate, cântărite,
înregistrate la intrarea in Staţia de transfer unde este montat cântarul si cabina acestuia. Tot
aici se verifica si documentele care însoţesc fiecare transport.
Daca transportul este acceptat, maşina este direcţionata către platforma de descărcare.
Deşeurile sunt transferate din autogunoiere in cuvele de alimentare ale containerelor presa de
30 mc.
Presa staţionara asigura compactarea deseurilor in containerul de 30 mc. După descărcarea
deseurilor autogunoierele sunt direcţionate către cantar, unde sunt cântărite si şoferilor li se
înmânează documentele doveditoare de primire/recepţie a deseurilor.
După ce se umplu, containerele presa sunt detaşate de la presa staţionara si încărcate pe
vehiculul de transport (hook-lift). Maşina este cântărita la ieşirea din Staţia de transfer după care
deşeul este transportat la depozitul conform Bacau.
Lunar, datele înregistrate sunt centralizate si transmise Beneficiarului. Pe baza lor se asigura
facturarea.

2.4.4. Descrierea utilajelor, echipametelor si dotarilor staţiei de transfer
Staţia de transfer este echipata cu:
• Platforma electronica de cântărire auto
• 2 prese staţionare;
• 2 autovehicule de transport containere 30 mc:
• 11 containere de 30 mc
Pentru fiecare echipament si utilaj cu montaj din incinta statiei de transfer, se recomanda:
- încheierea unui contract de service cu o societate autorizata sau chiar cu furnizorul;
- respectarea cu stricteţe a Manualelor de operare elaborate de furnizorul fiecarui
echipament/utilaj.
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2.5. STATIE DE SORTARE ONESTI
Staţia de sortare este necesara pentru separarea deşeurilor provenite din colectare selectiva pe
tip de material, in vederea reciclării. In staţia de sortare nu vor ajunge decât deşeurile colectate
separat, adică deşeurile de hârtie si carton, deşeurile metalice, din plastic si sticla.
Sticla va fi depozitata separat pe o platforma betonata special amenajata in acest scop si va fi
dirijata către reciclatori fără a mai intra in ciclul de sortare.

2.5.1. Descrierea construcţiilor aferente Staţiei de sortare
Toate componentele staţiei de sortare sunt amplasate in spaţiu închis. In acest scop s-a
proiectat o construcţie metalică tip hală, având dimensiunile in plan 67,5x30,0 m si o înălţimea
utila maxima de 8,10 m (minim 6,40 m), .care asigură buna desfăşurarea in faza operaţională a
tuturor etapelor de lucru. Hala de sortare are 3 zone distincte cu următoarele funcţionalităţi:
Zona de primire si depozitare temporara deşeuri provenite din colectare selectiva
Pentru a permite o funcţionare optimă a staţiei, s-a asigurat o zonă de depozitare a deşeurilor
care intră în hala de sortare. Această zonă este utilă şi pentru depozitarea deşeurilor pe
perioada lucrărilor de reparaţii neprevăzute. Zona are o suprafaţa disponibilă de 450 m² care a
fost partajată corespunzător cu pereţi din beton, cu înălţimea de cca. 3,0 m, pentru:
hârtie & carton, 225 m² din suprafaţa totală (brută)
plastic & metal, 225 m² din suprafaţa totală (brută)
Parametrii zonei de depozitare
-

Suprafaţă totală de depozitare [m²]
Suprafaţă netă de depozitare [m²]
Volum net disponibil [m³]
Perioadă-tampon minimă pentru depozitare [zi]

Hârtie & Carton Plastic & Metal
225,0
225,0
200,0
103,0
486,0
277,0
1,2
1,5

Zona de primire si depozitare are următoarele funcţionalităţi:
• spaţiu de depozitare/primire a deşeurilor de hârtie si carton, pre-sortate.
• spaţiu de depozitare/primire a deşeurilor de plastic si metal, pre-sortate
• zona de manevra pentru încărcarea buncărului de primire care asigura transportul
deşeurilor către zona de sortare
• zona cu echipamente de transport către zona de sortare (buncăr de alimentare si
banda înclinata de transport)
Zona de manevra dintre „spatiile de depozitare” si buncărul de alimentare este dimensionata
astfel încât sa se asigure ca:
• încărcătorul frontal va putea face manevre de transport/alimentare a instalaţiei
• autogunoierele vor putea face manevrele necesare pentru a descarca deşeurile
Zona de sortare si presare
In acest spaţiu sunt montate următoarele echipamente, pe fiecare linie tehnologica:
• Cabina de sortare, inclusiv banda de sortare si gradene pentru fracţiunile sortate +
scări de acces
• Extractorul de metale + 1 container deschis având capacitatea de 1,1 mc
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1 container deschis pentru refuzul din sortare. Containerul este prevăzut pe latura
mica cu oblon, care sa permită descărcarea in depozit prin basculare.
buncărul de primire cu banda de canal si banda înclinată de transport care
alimentează presa de balotat hârtie+carton si respectiv plastice
buncărul de primire cu banda de canal si banda înclinată de transport care
alimentează presa de balotat hârtie+carton si respectiv plastice
presa de balotat hârtie+carton si respectiv plastice
presa de balotat aluminiu
spaţiu de manevra pentru motostivuitor
cabina de control + scări de acces

Zona pentru depozitare
In aceasta zona sunt amplasate următoarele echipamente:
• spatiu necesar pentru linia de evacuare baloti din presa orizontala (trecere prin gol
tehnologic din zona de sortare/presare)
• spaţiul necesar pentru depozitarea baloţilor cu materiale reciclabile (hârtie+carton si
plastic) in vederea livrării, lor către reciclatori. Spaţiul disponibil asigura depozitarea
materialelor rezultate pentru cel puţin 7 zile, respectiv cca. 194 baloţi de hârtie, 260
baloţi de plastic şi 30 baloţi cu combustibile .
• spaţiu de manevra pentru motostivuitor
In afara halei, pe platforma betonata se vor depozita in vederea livrării către reciclatori:
• sticla
• metalul
• balotii de aluminiu
Accesul in staţia de sortare se face pe 3 uşi automate de acces, acţionate electric, având
dimensiunile 4500x4500 mm pentru maşini si pe 2 uşi pietonale pentru lucrători, astfel:
- in zona de primire/depozitare si presortare
• 1 uşa pentru accesul încărcătorului frontal din zona de primire/recepţie in zona de
sortare.
- in zona de sortare/presare
• 2 uşi pietonale pentru accesul lucrătorilor din exterior in hala
- intre zona de sortare/presare si zona depozitare baloti
• 2 uşi pentru asigurarea
√ manipulării cu hook-liftul a containerelor cu refuz din sortare sau fracţii metalice
√ accesului maşinilor care vor prelua balotii cu fracţiuni sortate in vederea livrării
către reciclatori
√ accesul motostivuitoarelor care vor asigura stivuirea balotilor
Iluminarea halei de sortare
- Natural (ziua) este asigurată prin ferestre având dimensiunile 6,00x1,50 m
- Artificial: cu lămpi
Construcţia este echipata cu infrastructura corespunzătoare: sistem de canalizare, reţea de
control al aerului, aer cald condiţionat pentru cabinele de sortare, sistem de combatere a
incendiilor, alimentare cu energie electrica si facilităţi de monitorizare automata a procesului
tehnologic.
Automatizări. Toate componentele liniei de sortare, inclusiv presele de balotat pot opera si cu
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setare automata, respectiv pot fi controlate de la calculatorul amplasat in camera de comanda.
Parametrii tehnici si funcţionali ai sistemului automat de control in Staţia de sortare (SCADA):
• interfaţa utilizator – monitor 17”
• PC si soft adecvat pentru culegerea si procesarea datelor prin intermediul interfeţelor
seriale
• unităţi de interfaţa – sisteme conectate la echipamente prin proces care reiau semnalele, le
convertesc in format digital si le transmit către sistemul computerizat
• reţeaua de comunicaţie asigura legătura intre senzorii din teren si sistemul computerizat
legătura dintre senzorii
Sistemul asigură:
• măsurarea parametrilor de lucru (tensiunea de reţea, tensiunea de pe înfăşurarea
motorului, curenţi, viteza motoarelor si a benzilor transportoare staţiei de sortare)
• numărări automate a baloţilor de material
• înregistrarea istoricului parametrilor, semnalizări depăşiri valori
Camera de comandă. Este spaţiul amenajat corespunzător, astfel încât persoanele desemnate
sa coordoneze si sa supravegheze desfăşurarea activităţii in hala de sortare sa aibă
posibilitatea de a urmări tot procesul tehnologic si de a interveni imediat acolo unde este
necesar. Este montata la înălţimea de 3,00 m si este prevăzuta cu geamuri termopan pe toate
laturile dinspre interiorul halei de sortare, astfel încât persoana care urmăreşte procesul
tehnologic sa poată vedea atât ce se petrece in zona de sortare cât si in zona de
presare/depozitare baloţi. Este dotata cu birouri, scaune, dulapuri, cuier si rafturi pentru arhivare
documente.
Tot de aici se asigura si monitorizarea activităţii si înregistrarea/transmiterea automata a
datelor. SCADA – afişează următorii parametri:
- starea de funcţionare: pornit/oprit
- defecte ale echipamentelor componente
- consumul de energie electrica a intregii instalatii
- temperatura din cabina de sortare
- viteza benzilor cu viteza variabila
- numărul de baloti de la presa de balotat
Vestiar si grupuri sanitare
Conform Cerintelor angajatorului, scrisoarea nr. 17-2-0016/HIA/UIP din 30.03.2012, s-au montat
pe platforma betonata din exteriorul halei doua containere tip vestiar dotate cu vestiare
curat/murdar, dusuri si grupuri sanitare.
2.5.2. Descrierea fluxului tehnologic in Staţia de sortare Oneşti
Deşeurile colectate selectiv din zona 3 Oneşti din judeţul Bacău sunt transportate la Complexul
de gestionare a deşeurilor Oneşti cu autogunoiere compactoare. La intrarea in instalaţie fiecare
maşina este verificata din punct de vedere al corespondentei deşeurilor transportate cu
cerinţele de primire in instalaţie, după care este cântărită si direcţionată către hala de sortare.
La ieşire este cântărită din nou, pentru a se înregistra astfel cantitatea de deşeuri recepţionată.
Fluxul tehnologic si de materiale este prezentat in schema următoare:
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STATIE SORTARE ONESTI
14.000 to/an

ZONA PRIMIRE/RECEPTIE LINIE SORTARE 1 HARTIE+CARTON
7.140 to/an

ZONA DE LUCRU LINIA 1
HARTIE+CARTON

Buncar alimentare banda transport
7.140 to/an
Banda transport
7.140 to/an

ZONA DE SORTARE IN CABINA CLIMATIZATA
6.860 to/an

Banda de sortare
Hartie+carton

Feroase
Container 1,1 mc
69 to/an

Hartie
Gradena-2buc
357 to/an

Hartie+carton

Hartie
Gradena-2buc
357 to/an

Hartie+carton

Hartie+carton

Hartie+carton

ZONA DEPOZITARE TEMPORARA IN GRADENE
13.034 to/an
Carton
Carton
Gradena-2buc
Gradena-2buc
1.428 to/an
1.428 to/an

Hartie
Gradena-2buc
357 to/an

Hartie+carton

Carton
Gradena-2buc
1.428 to/an

Alte deseuri

Combustibile
Gradena-2buc
1.162 to/an

Refuz din sortare
Container-1buc
274 to/an

ZONA DE BALOTARE

DEPOZIT CONFORM
Refuz din sortare
774 to/an

ZONA CANTAR

Banda de canal
6.517 to/an
Banda alimentare presa
6.517 to/an
Presa orizontala hartie si carton
6.517 to/an

Hartie + carton
5355,00 to/an

Valorificare
reciclator
Feroase
774 to/an

ZONA DEPOZITARE BALOTI

Plastice (folii)
1890,00 to/an
PET
2310,00 to/an

Presa orizontala plastice
6.517 to/an

Presa aluminiu
302 to/an

Aluminiu
302,40 to/an

Banda alimentare presa
6.517 to/an

Combustibile
2594,20 to/an

Banda de canal
6.517 to/an
ZONA DE SORTARE IN CABINA CLIMATIZATA
6.860 to/an

706 to/an
Container 1,1 mc
Feroase

756 to/an
Gradena-2buc
Folii

1.134 to/an
Gradena -3buc
Folii

770 to/an
770 to/an
770 to/an
Gradena 2 buc
Gradena 2 buc
Gradena 2 buc
PET
PET
PET
ZONA DEPOZITARE TEMPORARA IN GRADENE
6.860 to/an

1.432 to/an
Gradena 2 buc
Combustibile

302 to/an
Container 1,1 mc
Aluminiu

500 to/an
Container-1buc
Refuz din sortare

Plastic+metal

Plastic+metal

Plastic+metal

Plastic+metal

Plastic+metal

Plastic+metal

Alte deseuri

Plastic+metal

Plastic+metal

Banda de sortare
ZONA DE SORTARE IN CABINA CLIMATIZATA
7.140 to/an

7.140 to/an

ZONA DE LUCRU LINIA 2 PLASTIC+METAL

Banda transport

7.140 to/an
Buncar alimentare banda transport
7.140 to/an
ZONA PRIMIRE/RECEPTIE LINIE SORTARE 2 PLASTIC+METAL

După descărcarea in spatiile special amenajate, deşeurile sunt verificate vizual, iar cele
necorespunzătoare sunt îndepărtate sau refuzate.
Se prezintă in continuare principalele etape ale fluxului tehnologic de tratare prin sortare, a celor
doua tipuri de deşeuri uscate provenite din colectare selectiva: hârtie+carton si plastice+metal.
Deşeurile acceptate in instalaţie si direcţionate către hala de sortare sunt descărcate in cele 2
spatii de primire din interior, corespunzătoare celor 2 linii de sortare: linia 1 pentru hârtie+carton
si linia 2 pentru plastic+metal.
Zona de primire/recepţie si depozitare temporara a fost astfel stabilită încât sa satisfacă
următoarele cerinţe minime:
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sa permită accesul si manevrele pentru maşinile care descărcă deşeuri
sa permită depozitarea separata a celor 2 tipuri de fracţiuni colectate selectiv:
hârtie+carton si plastice+metal
sa asigure spaţiu de depozitare pentru cel puţin 1 zi de lucru. Spatiul disponibil asigura
depozitarea a 241 mc/zi hârtie&carton si 315 mc/zi plastice si metal.
sa permită manevre pentru utilajul (încărcător frontal) care va alimenta banda de canal a
fiecărei linii de lucru
sa permită accesul pentru întreţinere si reparaţii
sa permită extragerea eventualelor deşeuri indezirabile (ex. deşeuri voluminoase, baterii,
acumulatori, alte deşeuri). Această operaţiune se executa manual de cel puţin 2
operatori/linie plasaţi in lateralul benzii transportoare in plan inclinat, la joncţiunea acesteia
cu banda orizontală din buncărul de alimentare. Aceste deşeuri se depozitează separat in
containere de 1,1 mc sau grămezi.
Din depozitele temporare, deşeurile sunt manipulate si deplasate către buncărul de alimentare
cu ajutorul încărcătorului frontal pe pneuri. Benzile de canal din buncăre alimentează benzile
transportoare in plan înclinat care transporta deşeurile către zonele de sortare (cele 2 cabine de
sortare).
Benzile de sortare au cate 14 posturi de sortare fiecare (cate 7 posturi pe fiecare latura a
benzii), astfel încât se pot sorta simultan cel puţin 7 tipuri de fracţiuni diferite (maxim. 14) pe
fiecare linie de sortare (cabina). Benzile de sortare sunt amplasate in interiorul unor cabine
climatizate, fixate la o înălţime de cca. 3,00 m fata de pardoseala. Aceasta cerinţa trebuie
respectata pentru a permite manipularea deşeurilor sortate si depozitate temporar in
containerele de 1,1 mc amplasate sub locurile de sortare, cu motostivuitorul. Fracţiunile sortate
de pe banda sunt eliminate prin ghene direct in gradene (hârtie, carton, plastic, PET pe culori.
Tetra-pak, PVC, PE, etc.) sau in containere de 1,1 mc (fracţiuni neferoase-aluminiu). În cabina
de sortare, deşeurile se separă în fracţiuni distincte. Şeful de echipă trebuie să stabilească
sarcinile fiecărui sortator, în funcţie de compoziţia deşeurilor şi de rezultatul prevăzut.
Din procesul de sortare se valorifică diferite cantităţi de materiale. Numărul şi cantitatea
fracţiunilor pot varia în funcţie de situaţia de pe piaţă şi de capacitatea staţiei de sortare. În
cazul liniei de sortare pentru deşeurile din hârtie & carton se prevede obţinerea următoarelor
fracţiuni1:
Hârtie şi carton amestecat (sortate) (1.02)
Hârtie şi carton ondulat din supermarket (1.04)
Hârtie de tipar sortată, pentru eliminarea tuşului (1.11)
Hârtie tip xerox
Carton
În cazul ambalajelor din plastic & metal, se intenţionează producerea următoarelor fracţiuni:
PET transparent
PET colorat
Alte ambalaje din plastic
Ambalaje amestecate opţional pentru lichide, de ex. Tetra Pak
Metale feromagnetice
Alte metale (aluminiu)
Materiale fibroase
Pe măsura ce o gradenă se umple cu un anumit tip de material sortat, acesta va fi împins către
banda de canal care alimentează banda transportoare in plan inclinat a presei de balotat. In
cazul neferoaselor (doze de aluminiu) care se elimina in containere de 1,1 mc, acestea vor fi

1

In conformitare cu standardul Europen ce contine lista cu categoriile reciclabile: hartie si carton (EN 643)
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deplasate manual sau cu motostivuitorul către presa de balotat special pentru acest tip de
fractiune.
După cabinele de sortare, fiecare linie de lucru este prevăzuta cu cate un extractor de metale.
Fracţiunile feroase extrase cu ajutorul magnetului permanent sunt eliminate in containere de
1,1 mc. Atunci când se umplu ele sunt transportate pe platforma betonata in vederea livrării la
reciclator.
Refuzul din sortare va fi eliminat la capătul benzii de sortare intr-un container descoperit.
Fracţiunile sortate pe categorii si culori, după caz, vor fi balotate cu ajutorul preselor orizontale
aferente fiecărei linii de sortare. In buncărul de primire al presei care deserveşte linia pentru
sortare plastice+metal este montat un perforator PET.
Baloţii vor fi stivuiţi in zona de depozitare, in vederea valorificării lor. Transportul baloţilor către
zona de depozitare si încărcarea in maşinile de transport se face cu motostivuitorul. In zona de
depozitare baloţii se stivuiesc pe o suprafaţa de cca. 160 mp (pe 3 rânduri), lăsând liber un
spaţiu suficient pentru acces si manipulare cu stivuitoarele si/sau hook-liftul.
Instalaţia de sortare este dimensionată astfel încât:
- sa proceseze zilnic întreaga cantitate de deşeuri primită (până la 45, to/zi, din care 22 to/zi,
hârtie & carton şi 23 to/zi, plastic & metal).
- fluxul tehnologic se poate desfăşura in acelaşi mod si simultan pe ambele linii de sortare
sau alternativ.
- permite o abordare flexibila in faza operaţională atât in ceea ce priveşte cantităţile
procesate si cât si a numărului fracţiunilor ce se vor sorta in vederea valorificării.
- permite monitorizarea si supravegherea activităţilor care se desfăşoară in zona de sortare si
in spaţiul de depozitare
- sunt asigurate condiţiille de desfăşurare a activitatii respectand cerintele de securitate si
sanatate in munca.
Tehnologia de lucru in staţia de sortare este de tip semi-mecanic.
Operaţiile care se executa mecanizat sunt:
- Verificarea, înregistrarea si recepţia deşeurilor
- Transportul deşeurilor din depozitul provizoriu pe benzile de transport
- Transportul cu ajutorul benzilor de transport către diversele instalaţii de selectare
- Extragerea materialelor feroase cu magneţi
- Balotarea deşeurilor sortate
- Transportul containerelor de 1,1 mc cu nemetale către presa speciala de balotat
- Transportul baloţilor către zona de depozitare si livrare
- Încărcarea baloţilor in mijloacele de transport
- Încărcarea si transportul containerelor cu materiale feroase către platforma de depozitare
temporara si a refuzului din sortare către depozit
Operaţiunile manuale constau in: sortarea de pe banda a deşeurilor din carton, hârtie, PET, PE,
PVC, HDPE, tetrapak, aluminiu, etc. si in faza de pre-sortare a deseurilor voluminoase sau
indezirabile procesului, etc.
Încărcarea buncărelor de alimentare (pentru sortare si respectiv balotare) se face cu
încărcătorul frontal sau cu motostivuitorul, care este dotat cu furci care asigura si rotirea in plan
vertical la 1800.
Manipularea si transportul baloţilor din zona de balotare in zona de depozitare temporara si
respectiv din zona de depozitare temporara in mijloacele de transport, in vederea livrării, se face
cu cele 2 motostivuitoare.
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2.5.3. Parametrii de proiectare pentru Staţia de sortare Oneşti
Parametrii principali care au fost folosiţi la proiectarea staţiei de sortare sunt:
– numărul total de zile de funcţionare staţie pe an 312 zile
– capacitatea medie anuala a staţiei de sortare 14.000 t/an
– capacitatea medie zilnica a staţiei de sortare 46 t/zi
– cantitatea de deşeuri reciclabile 35 t/zi
– număr personal de deservire 28 muncitori (sortatori)
– schimburi de lucru 1 schimb/zi

2.5.4. Dimensionarea/verificarea echipamentelor din Staţia de sortare Oneşti
Dimensionarea/verificarea capacităţii componentelor staţiei de sortare s-a făcut luând in calcul
cantitatea anuala de deşeuri estimata de angajator a fi primita in Staţia de sortare, conform
Caietului de sarcini.
CAPACITATE STATIE

Program de lucru:

14.000,00
44,87
2,00
0,081
556
173.474

to/an
to/zi
linii sortare
to/mc
mc/zi
mc/an

22,0 to/zi/linie 1 hârtie+carton
22,9 to/zi/linie 2 plastic+metal

312 zile/an
1 schimb/zi
6 ore/schimb

Proiectantul de specialitate a estimat prin comparaţie cu alte lucrări similare, cantităţi procesate
pentru fiecare linie de sortare, respectiv hârtie+carton si plastic+metal.
Intrări de material
Material

Procentaj
%
Linia 1 hârtie+carton
hârtie şi carton, din care:
45%
- carton
- hârtie
alte deşeuri
4%
Linia 2 plastic+metal
plastic
40%
metal, din care:
8%
- feroase
- aluminiu
alte deşeuri
3,00%
TOTAL
100,00%

Tonaj
to/an/linie to/zi/linie
6.860,00
22,0
6.300,00
20,2
5.040,00
16,2
1.260,00
4,0
560,00
1,8
7.140,00
22,9
5.600,00
17,9
1.120,00
3,6
784,00
2,5
336,00
1,1
420,00
1,3
14.000,00
44,9

γ
to/mc
0,091
0,088
0,080
0,140
0,180
0,073
0,060
0,415
0,540
0,270
0,180
0,081

volum
mc/an/linie mc/zi/linie
75.111
241
72.000
231
63.000
202
9.000
29
3.111
10
98.363
315
93.333
299
2.696
9
1.452
5
1.244
4
2.333
7
173.474
556
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Ieşiri de materiale
grad de
recuperare
%
Linia 1 hartie+carton
carton
85%
hârtie
85%
metal
combustibile
refuz din sortare
Linia 2 plastic+metal
plastic
75%
metal
90%
aluminiu
90%
combustibile
refuz din sortare
TOTAL

Material

volum procesat
to/zi /linie
mc/zi /linie
22
241
13,73
172
3,43
25
0,22
3,72
40
0,88
5
23
315
13,46
224
2,26
4
0,97
4
4,59
74
1,6
9
44,9
871

Zona de primire/recepţie
cantităţi zilnice/linie

22,0 to/zi/linie 1 hârtie+carton
22,9 to/zi/linie 2 plastic+metal
l
h
S
V

L

Cantitate

Suprafeţe
(m)
S1 - linia 1 H+C
S2 - linia 2 P+M
Total

14
14

(m)
6,5
15

(m)
3
3

(mp)
225
200
425

(mc)
277
486
763

(to)
25
35
61

Timp de
stocare
(zile)
1,15
1,54

Zona benzi transportoare/sortare

cantităţi zilnice/linie

240,7 mc/zi/linie 1 H+C
1 schimb/zi

315,3 mc/zi/linie 2 plastic+metal
6 ore/schimb/zi

capacitate de transport:

grosime
strat
deşeuri
m
Linia 1. hârtie+carton
banda de canal
0,4
banda înclinata
0,1
banda sortare
0,2
Linia 2. plastic+metal
banda de canal
0,4
banda înclinata
0,1
banda sortare
0,2

lungime
totala
parcursa
de banda

viteza
de
lucru

ml

m/s

lungime

lăţime

secţiune

volum

nr.
ture/zi

m

m

mp

mc

nr.

3,00
13,80
39,00

1,2
1,2
1,15

0,42
0,10
0,23

1,26
1,32
8,97

191
182
27

573
2.508
1.047

0,03
0,12
0,05

3,00
13,80
39,00

1,2
1,2
1,15

0,48
0,084
0,28

1,44
1,16
10,76

219
272
29

657
3.753
1.142

0,03
0,17
0,05
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Dimensionare banda canal si banda transportoare pentru alimentare presa
cantitati zilnice/linie

240,7 mc/zi/linie 1 H+C
1 schimb/zi

315,3 mc/zi/linie 2 plastic+metal
6 ore/schimb/zi
viteza conf.
specificaţii
tehnice

viteza de
lucru

volum

lungime
totala
parcursa
de banda

secţiune

nr. ture/zi

latime

m
Linia 1. hârtie+carton
banda de canal
0,2
banda înclinata
0,1
Linia 2. plastic+metal
banda de canal
0,1
banda înclinata
0,1

lungime

grosime
strat
deşeuri

capacitate de transport:

m

m

mp

mc

39,0
14,3

1,4
1,4

0,28 10,92
0,07
1,00

22
241

860
3.439

0,04
0,16

0,0-0,6
0,1- 1,0

39,0
14,3

1,4
1,4

0,07
0,07

115
315

4.504
4.504

0,21
0,21

0,0-0,6
0,1- 1,0

2,73
1,00

ml

m/s

m/s

28
12
26
4
4
74

8.779
3.780
7.966
1.131
1.369
23.025

225
79
133
19
29
484

23.790
24.000
17.400
16.038
24.000

0,72
0,3
0,4
0,06
0,09

transporturi/
saptamana

nr.
transporturi/
an

nr.baloti/ an

nr. baloti/
transport

39
48
60
60
48

transporturi/
zi

610
500
290
267
500

greutate/
transport
max.24.000kg

H+C
plastic
PET
Aluminiu
Combustibile
TOTAL

nr.baloti/zi

greutate baloti
(kg/buc)

Dimensionare spaţiu necesar pentru depozitare baloti si frecventa de transport

4
1
2
0,32
0,46

Capacitate de depozitare baloti

2

volum ocupat cu balotii/zi
inaltime rand
spatiu necesar pentru depozitare/zi
spatiu disponibil pentru depozitare baloti
timp depozitare
nr.baloti H+C depozitati in 7 zile
nr. baloti plastic depozitati in 7 zile
nr.baloti combustibile depozitati in 7 zile

69
3
23
160
6,9
194
260
30

mc
m
mp
mp
zile
buc
buc
buc

Capacitate de depozitare baloti
volum ocupat cu balotii/zi
inaltime rand
spatiu necesar pentru depozitare/zi
spatiu disponibil pentru depozitare baloti
timp depozitare

65
3
22
160
7,4

mc
m
mp
mp
zile

O data la 3 saptamani
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Necesar containere pentru cele pentru 2 linii

3

număr containere refuz sortare
containere de 1,1 mc, din care:
- containere depozitare temporara alte fractiuni
- containere deseuri voluminoase
- containere feroase
- containere aluminiu

Capacitate
24 -30 mc
1,1 mc
1,1 mc
1,1 mc
1,1 mc

Cantitate
4 buc
50 buc
30 buc
4 buc
4 buc
4 buc

2.5.5. Descrierea funcţionala si tehnologica a părţilor componente ale echipamentelor
din Staţia de sortare Oneşti
Instalaţia de sortare a fost dimensionata, conform specificaţiilor din volumul Cerinţele
angajatorului pentru staţia de sortare, pentru un flux de deşeuri4 de cca. 14.000 t/an.
Deşeurile primite in instalaţie provin din colectare selectivă in doua categorii: hârtie&carton si
plastic&metal.
Sortarea deşeurilor se face manual pe 2 linii de sortare, in 1 schimb a 8 ore, din care efectiv de
lucru 6 ore. Cca. 2 ore reprezintă timpul alocat întreţinerii, reviziilor sau pregătirii echipamentelor
pentru lucru, timp de 5 zile/săptămâna (312 zile/an).
In Staţia de sortare Oneşti s-au procurat si montat, in conformitate cu Cerinţele Angajatorului,
următoarele echipamente:
Buncăr de primire cu banda canal B01
Banda transportoare înclinata cu racleti pentru alimentare cabina sortare
B02
Extractor de metale (separator magnetic)
Banda sortare B03
Cabina de sortare climatizata cu 14 posturi de sortare
Banda de canal B04 din buncarul pentru alimentare presa
Banda de transport înclinata cu racleti B05 pentru alimentare presa de
balotat
Presa orizontala de balotat, pentru linia de sortare hartie+carton
Presa orizontala de balotat cu perforator PET, pentru linia de sortare
plastic si metal
Presa balotat metal
Instalaţia de ventilaţie hala sortare
Containere metalice 1,1 mc
Încărcător frontal pe pneuri
Motostivuitor

2 buc
2 buc
2
2
2
2

buc
buc
buc
buc

2 buc
1 buc
1 buc
1
1
50
1
2

buc
buc
buc
buc
buc

3

Nu fac obiectul acestui contract. Operational sunt necesare si vor fi procurate in cadrul unui alt contract
Cantităţile de deşeuri sunt apreciate pentru anul 2029, conform volumului Cerinţele angajatorului, parte
integranta a Documentaţiei de atribuire.

4
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Camion cu capacitatea benei 12 mc
Autoutilitara
Facilităţi PSI
- Pichete pentru stingerea incendiilor cu dotările specifice (Lopata,
canga, ranga);
- Lada cu nisip;
- Trusa de prima ajutor avizata M.S.F. nr. 6310/2002;
- Stingătoare cu spuma mecanica
Facilităţi de comunicare (SCADA)
- Sistem informatic care include: calculator, monitor, tastatura, mouse,
sistemul de operare, software-ul de control al procesului, software-ul
de înregistrare date la cantar
- Aparat multifuncţional: telefon/fax/copiator 1 bucata.

ARGIF PROIECT

1 buc
1 buc

Părţile componente ale fiecărei linii de sortare sunt distribuite pe zone de lucru distincte.
Pentru fiecare echipament si utilaj cu montaj din incinta statiei de sortare, se recomanda:
- încheierea unui contract de service cu o societate autorizata sau chiar cu furnizorul;
- respectarea cu stricteţe a Manualelor de operare elaborate de furnizorul fiecarui
echipament/utilaj.
2.5.5.1. Zona de alimentare/transport si presortare
Banda de canal B01. Este montată in buncărul de primire. Buncărul de primire este o confecţie
metalica, prevazuta cu pereti inclinati care formeaza o cuva tip palnie, in care este amplasat
transportorul cu banda de cauciuc si role B01. Peretii sunt suprainalatati pentru a permite o
preluare a buncarului de 9,2 mc; dimensiuni la partea superioara 6.400 x 2.400 x 1.000mm.
Banda de canal tip buncăr este alimentata cu un încărcător frontal pe pneuri. De pe banda de
canal deşeurile se transfera pe banda înclinată fiind astfel transportate catre banda de sortare
B03.
Datorita vitezei variabile continuu se realizează o dozare optima pe fluxul de sortare astfel
incat întreaga instalaţie de sortare sa funcţioneze la parametri proiectaţi.
Banda înclinată B02. Alimentează banda de sortare B03. Structura metalica a benzii este
realizata din profile laminate din otel si tabla cu grosimea de 5 mm, respectiv 3 mm ambutisata
in scopul consolidării întregii structuri. Comanda electronica se face de la panoul central de
comanda.
2.5.5.2. Zona de sortare propriu-zisa
Banda de sortare B04: Structura metalica a benzii este realizata din profile laminate din otel si
tabla cu grosimea de 5 mm, respectiv 3 mm ambutisata in scopul consolidării întregii structuri.
Accesul benzii de sortare in cabina de sortare se face printr-un gol tehnologic special lăsat in
perete si care este protejat cu o perdea franjurata din plastic, care are dublu rol:
de a uniformiza grosimea stratului de deşeuri la intrarea in zona de sortare propriu-zisa
de a proteja lucrătorii de curenţii de aer rece din hala mare si de păstra temperatura
constanta in cabina.

CONSTRUCŢIA STAŢIEI DE SORTARE ŞI COMPOSTARE ONEŞTI, A STAŢIILOR DE TRANSFER
ONEŞTI, BEREŞTI TAZLĂU ŞI GĂICEANA ÎN JUDEŢUL BACĂU
Volumul 10. MANUAL DE OPERARE

21

HIDROCONSTRUCTIA

IRIDEX CONSTRUCTII

ARGIF PROIECT

Cabine de sortare cu cate 14 posturi de sortare fiecare, cate 7 pe fiecare parte a benzii de
sortare din fiecare cabina de sortare.
Fiecare cabina are dimensiunile 21.260x5.500 x3.300mm si este amplasată la cota +3000mm.
Cabinele de sortare sunt structuri metalice realizate din europrofile laminate si tablă din otel.
Acoperişul si pereţii cabinelor sunt din panouri tip sandwich cu grosimea de 60 mm (grosimea
tablei fiind de 0,75 mm). Pentru a permite iluminatul natural s-au prevăzut geamuri termopan de
mari dimensiuni, care vor fi amplasate la aceeaşi cotă cu geamurile din hală.
In principiu, se pot sorta un număr de cel puţin 7 fracţiuni, maxim 14 fracţiuni, pe fiecare linie de
sortare, corespunzător celor doua categorii de deşeuri colectate selectiv: hârtie&carton si
respectiv plastic&metal. Pe fiecare din cele 2 linii, sortatorii pot fi distribuiţi pe posturile de
sortare astfel:
Hârtie+carton:
14 posturi, din care:
Hârtie ziar:
2 posturi
Hârtie ambalaj: 4 posturi
Carton:
4 posturi
Tetra-pak
2 posturi
Combustibile: 2 posturi
Plastic+metal:
14 posturi, din care:
PE:
2 posturi
PET:
5 posturi
PVC:
4 posturi
Aluminiu
2 post
Combustibile 1 post
Numărul posturilor de sortare poate fi dublat prin distribuirea a doi sortatori, pentru fiecare gura
de evacuare (cate unul de fiecare parte)
Zona de colectare fracţiuni sortate (gradene)
Sub cabina de sortare spaţiul este compartimentat cu pereţi uşori si demontabili, astfel încât
fiecare gradenă corespunde unei guri de evacuare pe tipuri de materiale sortate pe banda.
Când o gradenă se umple materialul sortat este împins cu stivuitorul sau cu încărcătorul frontal
către banda de canal 2 si transportat la presa de balotat. Refuzul din sortare se elimina intr-un
container, amplasat la capătul liniei de sortare, in exteriorul halei. O gradena are capacitatea de
cca. 21 mc.
Separator magnetic overband B06. Se poziţionează pe propriul sau suport deasupra benzii
de sortare B04, la ieşirea din fiecare cabina de sortare, pentru a prelua deşeurile metalice
feromagnetice pe care le deversează intr-un container special.

2.5.5.3. Zona de presare/depozitare baloţi/livrare
Banda de canal alimentare presa de balotat B05 (buncăr)
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Este instalata sub nivelul pardoselii, la adâncime de cca. 1.000 mm, pe toata lungimea
cabinelor de sortare. Buncărul are dimensiunile de 21.000x3.000x1.200 mm, iar in dreptul
interfeţei cu banda de transport înclinata are o adâncime de 1.800 mm.
Angajatorul nu a precizat caracteristicile tehnice ale acestui echipament.
Date tehnice:
- distanta dintre axele tamburilor de acţionare si respectiv întoarcere: 21.000 mm
- lăţimea utila: 1200 mm
- inclinare: 0 grade
- acţionare: motoreductor SEW (Germania) 5,5 kw
- viteza benzii: 0...0,6 m/sec reglabila prin variator de frecventa
- role de susţinere superioare si inferioare echipate cu rulmenţi SKF cu protecţie pe ambele
părţi
- înălţimea pereţilor laterali: 500 mm
- banda din cauciuc cu trei inserţii textile, cu racleţi din cauciuc, rezistenta la uleiuri si
hidrocarburi tip EP 400/3-2;
- diametrul exterior al tamburului de acţionare este vulcanizat cu un strat de 12 mm cauciuc
striat in scopul creşterii aderentei benzii transportoare
- tamburul de întoarcere are o geometrie astfel incat covorul din cauciuc sa se autocentreze
pe patul de glisare al structurii metalice.
- protejate conform normelor EU, astfel incat acestea sa nu agate vreun obiect sau sa
provoace accidente. Se vor folosi doar role cu lagare pe rulmenti cu dubla capsulare.
- curea (banda) din cauciuc cu insertie
- sine de ghidaj al curelei (benzii) din cauciuc
- sistem de autocuratare a benzii
- Funcţionarea benzii este comandata de către presa de balotat automat prin senzorii
poziţionaţi in pâlnia de alimentare a presei de balotat astfel incat sa se evite funcţionarea in
gol a acesteia. Din aceste motive nu este necesara modificarea vitezei prin variator de
frecventa.
- Banda de alimentare este prevăzuta cu circuit de lucru si protecţie ce asigura posibilitatea
pornirii/oprii acesteia de la punctul de operare al presei de balotat dar si din punctul de
comanda al sistemului SCADA.
- Capacitate transport 6 t/ora
- nivel de zgomot: max.70 Db.
- grad de protecţie IP55
Banda înclinata cu racleţi B06 pentru alimentare presa de balotat
Împreună cu banda de canal, are rolul de a prelua materialele sortate, stocate in gradene, si de
a le transporta in buncărul de alimentare al presei de balotat.
Lăţimea benzii: 1200 mm. Lungimea intre axe: 12.500mm, cu gat de lebăda. Înclinarea: 28º. In
scopul îmbunătăţirii transferului deseurilor de pe banda in pâlnia presei s-a ales ca forma
constructiva forma de „gat- de lebăda.”
Structura metalica a benzii este realizata din profile laminate din otel si tabla cu grosimea de
5mm, respectiv 3 mm ambutisata in scopul consolidării întregii structuri.
Pe diametrul exterior al tamburului de acţionare este vulcanizat un strat de 12 mm cauciuc striat
in scopul creşterii aderentei benzii transportoare tamburul de întoarcere are o geometrie astfel
incat covorul din cauciuc sa se autocentreze
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Pe patul de glisare al structurii metalice sunt prevăzute role de susţinere a covorului din cauciuc
cu diametrul de 89mm si cu rulmenţi SKF cu dubla protecţie
Banda transportoare are prevăzut un sistem de ştergătoare cu perii interschimbabile.
Ramura inferioara a benzii din cauciuc este susţinuta de role cu discuri din cauciuc rezistent la
hidrocarburi cu diametrul de 275 mm. Distanta intre role este de cca.1500 mm. Conform
normelor din comunitatea europeana rolele inferioare situate sub înălţimea de 2,5 m sunt
protejate cu coşuri de protecţie din plasa vopsite in galben.
Comanda electronica se face de la panoul central de comanda.
Angajatorul nu a precizat caracteristicile tehnice ale acestui echipament.
Date tehnice:
- distanta dintre axe:12.500mm
- lăţimea benzii din cauciuc:1.200 mm
- banda este prevăzuta cu racleţi din cauciuc cu înălţimea de 70 mm
- înălţimea pereţilor laterali: 700 mm
- motor antrenare: 5,0 kW tip SEW-Germania
- viteza benzii: 0,1-1,0 m/s
- ştergător articulat elastic din teflon
- capacitate transport 6 t/ora
- nivel de zgomot: max.70 Db.
- grad de protecţie IP55
Presa de balotat cu legare automata
Fracţiunile sortate ajung in buncărul presei orizontale pentru presare si balotare. Legare
automata cu sarma 3,1 mm si sistem de taiere înaintea compactării.
Presa balotat doze de aluminiu
- Capacitate: 2,5 t/h
- presiune: 380 bari
- Timp de compactare, inclusiv ciclul de întoarcere: 42/36
- greutate balot: 80 kg
- Densitatea baloti: 1111-1250, in funcţie de material
- număr baloti: 8 baloti / h, in funcţie de material
- Umplerea camerei de presare se face prin bascularea containerului de 1100 l cu un
dispozitiv de basculare, montat in fata presei
- Emisiile de zgomot max. 80 db
- Dimensiuni presa (L x l x H): 3100*1030*1900
- Putere de acţionare: 15kW, 380V, 50hz
- Tip pompa: pompa axiala de înalta presiune
- Număr cilindri presare: 1
- Construcţie şasiu / materiale: Structura metalica robusta realizata din profile europene si
tabla din otel ambutisata.
- Dimensiunile balotilor (L x l x H): 400*600*200...300
- Dimensiuni gura alimentare buncăr (L x l): 550 * 540
2.5.5.4. Sistemul SCADA
Instalaţia electronica de comanda produsa de către firma Heuser-Germania specializata in
domeniul reciclării deşeurilor este conceputa ca un tot unitar care supraveghează toţi parametrii
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funcţionali având posibilitatea de intervenţie si modificare a valorilor in funcţie de natura
deşeurilor pe flux.
Tabloul general de comanda dispune de un display pe care sunt afişaţi parametrii principali.
Modificarea valorilor parametrilor se face de pe acest display. Tabloul de comanda are
posibilitatea funcţionarii instalaţiei in regim automat sau in regim manual.
Supravegherea tuturor benzilor transportoare si a celorlalte componente se face de la acest
tablou central după o schema logica prestabilita si memorata de către softul instalaţiei.
SCADA - afişează următorii parametri:
- starea de funcţionare: pornit/oprit
- defecte ale echipamentelor componente
- consumul de energie electrica a întregii instalaţii
- temperatura din cabina de sortare
- viteza benzilor cu viteza variabila
- numărul de baloti de la presa de balotat
In caz de avarie din orice punct al instalaţiei unde se afla montat un dispozitiv de oprire de
avarie se va opri întreaga instalaţie, cu excepţia situaţiei in care se acţionează butonul
STOP&GO al benzii de sortare.

2.5.5.5. Echipamente mobile
Încărcător frontal pe roţi (1 bucata)
Este utilizat pentru:
- Sistematizarea deşeurilor care intră în staţie în spatiile speciale (cutiile) de depozitare
- Alimentarea cu deşeuri a buncărelor de primire

Motostivuitor (2 bucati)
Este utilizat pentru:
- transportul containerelor de sub cabina de sortare in care se stocheaza deseurile
- sortate la presa de balotare.
- incarcarea balotilor in camioane
- alte manevre ale balotilor proveniti de la presa balotoare
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2.6. STATIA DE COMPOSTARE ONESTI
Deseurile biodegradabile care vor fi compostate sunt reprezentate de deseurile menajere
biodegradabile colectate separat, deseurile verzi din parcuri si gradini, deseurile biodegradabile
din piete, cantine, restaurante, alte tipuri de deseuri biodegradabile asimilabile celor menajere.

2.6.1. PARAMETRII DE PROIECTARE
capacitatea medie anuala
nivelul mediu de încărcare staţie
capacitatea medie zilnica a zonei de compostare intensa
capacitatea medie zilnica a zonei de maturare
timpul de compostare intensa
timpul de maturare a compostului
număr personal de deservire
schimburi de lucru

8.500 t/an
100 %
27 t/zi
22 t/zi
4 săptămâni
12 săptămâni
8 oameni
1 schimb/zi

2.6.2. ZONE DE PROCES
Staţia de compostare Oneşti va funcţiona pe principiul unei instalaţii de tratare mecanobiologica simpla (TMB), cu următoarele zone de proces:
Zona de pre-tratare (tratare mecanica) in care are loc recepţia, sortarea si tocarea deşeurilor.
Este o hala metalica cu suprafaţa de 525 mp.
Zona de tratare biologica. Pentru tratarea biologica, in staţia de compostare Oneşti, s-a
implementat tehnologia Gore.
Tratarea biologică se desfăşoară pe o platformă asfaltată având o suprafaţă totală de
36.860 mp si parcurge două faze:
- Faza 1, de descompunere intensă care necesită o suprafaţă de cca. 6.801 mp
- Faza 2, de maturare care necesită o suprafaţă de cca. 14.340 mp
Diferenţa de suprafaţă de cca. 15.719 mp de pe platforma destinată tratării biologice poate fi
folosită pentru:
- extinderi viitoare
- compostarea exclusiv a deşeului verde in vederea obţinerii unui compost de calitate
- alte activităţi viitoare
Zona de tratare biologica este formata din:
- Zona de compostare intensa; are o suprafaţa de 1.680 mp, este o platforma betonata
descoperita
- Zona de maturare compost; este o construcţie metalica de tip şopron, fără închideri
laterale, având suprafaţa de 3.900 mp
Zona de depozitare/stocare compost final; este o construcţie metalica tip sopron, având
suprafaţa de 230 mp.
Toate aceste zone sunt poziţionate pe o platforma betonata, proiectata cu o panta de scurgere
de 1,5% si cu rigole pentru transportul apei contaminate, colectata de pe platforma, către
decantor.
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2.6.3. FLUXUL TEHNOLOGIC IN STATIA DE COMPOSTARE ONESTI
Fluxul tehnologic in statia de compostare Onesti este prezentat in forma grafica in figura Flux
tehnologic si de materiale in staţia de compostare Onesti.
2.6.3.1. Zona de recepţie, sortare si tocare deşeuri
cantitate total colectata:
cantitate deseu intrata in
statie:

8.500 to/an
8.500 to/an
27,2 to/zi
312,0 zile/an

Faza de pretratare

deseuri de intrare

masa zilnica
greutate specifica
volum zilnic
fractie umeda

flux de iesire

fractie uscata

metale feroase

masa zilnica
greutate specifica
volum zilnic
masa zilnica
greutate specifica
volum zilnic
masa zilnica
greutate specifica
volum zilnic

27,2
0,3
90,8
25,3
0,5
50,7
1,6
0,4
4,7
0,3
0,4
0,7

to/zi
to/mc
mc/zi
to/zi
to/mc
mc/zi
to/zi
to/mc
mc/zi
to/zi
to/mc
mc/zi

Procesele de recepţie, sortare si tocare (tratare mecanica) a deşeurilor se vor desfăşura intr-o
hala metalica, cu suprafaţa de 525 mp.
În faza tratării mecanice trebuie asigurate toate condiţiile pentru tratarea biologica ulterioara.
Acest lucru se realizează prin separarea, respectiv eliminarea de materiale, care îngreunează
tratarea biologica a deşeurilor, respectiv care nu se pot trata biologic sau care se descompun
greu, sau care reprezintă un potenţial de materiale utile (de exemplu, metale feroase si
neferoase).
După verificarea documentelor, recepţie si cântărire deşeurile sunt transportate si descărcate în
zona de stocare temporara a halei de recepţie.
După trecerea printr-un desfăcător de saci materialele sunt sortate mecanic pe doua fracţiuni,
mai mici si respectiv mai mari de 80 mm, folosind un ciur rotativ mobil. Cele doua fracţiuni sunt
eliminate pe benzi de transport înclinate astfel:
- in cuva tocătorului mobil: fracţiunile mai mici de 80 mm
- pe o banda de sortare orizontala fracţiunile mai mari de 80 mm
Deasupra benzii care transporta deşeurile spre ciur este amplasat un separator magnetic
(extractor de metale). Acesta preia fracţiunile feroase si le elimina intr-un container de 30 mc.
Pe banda de sortare sunt separate fracţiunile combustibile de cele nereciclabile. Ambele sunt
eliminate in containere de 30 mc.
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Fracţiunile mai mici de 80 mm mărunţite sunt descărcate sub forma de grămada, de unde sunt
transportate cu basculanta in zona de fermentare activa.
Alimentarea desfăcătorului de saci si încărcarea basculantei cu material mărunţit se face cu
încărcătorul frontal.

2.6.3.2. Zona de tratare biologica
Tratarea biologica are doua etape de lucru:
- fermentarea activa
- maturarea
Fluxul de materiale in aceasta faza de tratare este urmatorul:

Flux de intrare

Fluxuri de iesire

25,3
0,5
50,7
19,0
0,4
43,2

masa zilnica
greutate specifica
Valori zilnice
volum zilnic
Masă deşeuri
Deşeuri
Greutate specifică
stabilizate
Volum deşeuri
Valori
ciclu
CO2
Vapori apă
Levigat

to/zi
to/m3
m3/zi
to/zi
to/m3
m3/zi

6,3 to/zi

2.6.3.3. Zona de fermentare activa
input:

Dimesiuni gramada de compostare
L
B
m
m
Volum gramada
20
8
Volum total

15.810 mc/an
50,7 mc/zi

b
m
2

S
mp
18

htotal hziduri
m
m
3
1

V
mc
360
1.440

Dimensionare numar gramezi de compostare
Volum grămadă de compostare
Numărul de zile pentru umplerea fiecărei grămezi
Numărul de zile în care fracţiunea umedă rămâne în grămezi
Numar de zile necesare pentru golire/igienizare padoc
Total zile pentru fiecare ciclu
Numărul de zile în care TMB primeşte deşeuri
Numar de zile de fermentare pe an
Cicluri de tratare anual pentru fiecare padoc
Total cicluri necesare pentru cantitatea totală de deşeuri
Numărul de grămezi

360
7,1
28
1
0

mc
zile
zile
zi
zile

312,0 zile
360 zile
11,1
44 cicluri
4
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Calcul suprafata necesara pentru zona de fermentare fortata
numar gramezi
latime gramezi
lungime gramezi
suprafata grosime pereti
distanta intre gramezi
suprafata ocupata cu gramezi
zone acces si manevra
TOTAL ZONA DE FERMENTARE FORTATA

4
8
20
49
2
1.200
800
2.000

buc
m
m
mp
m
mp
mp
mp

Procesul de compostare începe prin aplicarea tehnologiei Gore. Materialul transportat din zona
de livrare a halei de sortare si tocare (tratare mecanică) cu camionul cu bena este aşezat in 4
grămezi de forma trapezoidală având dimensiunile:
- înălţime medie de 3,00 m, din care:
- 1 m pe inaltimea zidurilor (padocului)
- 2 m in elevatie (peste inaltimea zidurilor)
- lăţime la baza a grămezii de 8 m,
- lăţime la vârful grămezii de 2 m
- lungimea grămadă de 20 m
- volum pentru fiecare grămadă de cca. 360 m3
- suprafaţa aferenta procesului de descompunere intensa este de cca. 1.680 m2.
Faza de fermentare activa, respectiv formarea grămezilor acoperite cu membrana are loc in
zona special amenajata, pe platforma de tratare biologica.
In faza de descompunere intensa grămezile vor fi acoperite cu membrana fără mutare sau
remaniere, dar cu o aerare forţată a grămezii.
Procesul durează in total 4 săptămâni. In timpul procesului, volumul materialului si greutatea
sunt reduse.
Modelul GORE® Cover realizează compostarea prin aerarea forţată a materialului si acoperirea
acestuia cu a membrana semi-permeabila. In capatul gramezilor s-a realizat un perete din beton
pentru a retine materialul si pentru a permite fixarea suflantelor si a tabloului de control.
Sub fiecare grămada sunt doua canale de aerare.

Acestea au rolul de a introduce aer in material, dar si de a colecta levigatul. Fiecare grămada
este dotata cu un ventilator pentru a sufla aer prin canalele de aerare. Canalele sunt turnate in
beton pe o suprafaţa solida rezistenta. Toata suprafaţa de compostare este formata din beton,
care permite colectarea apei si a levigatului.
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Sistemul GORE® Cover este recunoscut ca fiind un sistem de compostare “închis”. Membrana
are structura porilor dimensionata pentru a influenta procesul de compostare. Sistemul permite
CO2 sa treacă prin membrana, dar nu permite eliminarea mirosurilor. Membrana nu permite
apei de ploaie sa ajungă la material.
Membrana Gore, împreună cu sistemul de aerare, optimizează procesul de compostare.
Controlul umidităţii este realizat prin protecţia fata de apa de ploaie si soare, limitând in acelaşi
timp pierderea de umiditate din interior prin membrana. Sistemul de aerare menţine presiune
sub membrana, asigurând si o distribuţie omogena a aerului prin material.
După formarea grămezii, membrana GORE® Cover este aşezata deasupra, folosind un utilaj de
manevrare a membranei (maşina de bobinat). După ce membrana este poziţionată peste
material sunt instalaţi senzorii de temperatura si oxigen. Ventilatoarele sunt controlate de PLC
(Programable Logic Controller) pentru a optimiza procesul de compostare, fiind folosite datele
trimise de senzorii de temperatura si oxigen.
Zonele aferente descompunerii intense vor fi deservite de 1 încărcător frontal, având o
capacitate minima a cupei de 2,8 m3. La sfârşitul perioadei de 4 săptămâni deşeurile sunt
transportate cu ajutorul unui camion in zona de maturare. Camionul are o capacitatea de
transport de 12,0 m3 si este dotat cu dispozitive de basculare a materialului transportat.

2.6.3.4. Zona de maturare
43 mc/zi
13.474 mc/an

input:

Volum gramada
L
(m)
55

B
(m)
4

b
(m)
2

h
(m)
2,3

S
(mp)
7

Vreal
(mc)
380

Stabilirea numarului de gramezi de maturare
Volum grămadă de maturare
Numărul de zile pentru umplerea fiecărei grămezi
Numărul de zile în care fracţiunea umedă rămâne în grămezi
Numar de zile necesare pentru golire/igienizare padoc
Total zile pentru fiecare ciclu
Numărul de zile în care se primeste material
Numar de zile de fermentare pe an
Cicluri de tratare anual pentru fiecare padoc
Total cicluri necesare pentru cantitatea totală de deşeuri
Numărul de grămezi

380
8,8
84
1
94
312,0
360
3,3
36
11

mc
zile
zile
zi
zile
zile
zile
cicluri/an
cicluri
gramezi

Calcul suprafata necesara pentru zona de maturare

numar gramezi
latime gramezi la baza
latimea gramezii la varf
inaltimea gramezii

11
4
2
2,3

buc
m
m
m
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lungime gramezi
distanta intre gramezi
suprafata ocupata cu gramezi
zone acces si manevra
TOTAL ZONA DE MATURARE

55
2
3.412
488
3.900
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m
m
mp
mp
mp

Pentru un management activ al procesului, grămezile de la maturare sunt remaniate cu ajutorul
încărcătorului frontal pentru a:
- se evita compactarea grămezii,
- îmbunătăţirea schimbului de aer,
- aduce la suprafaţa grămezii a materialul din interior si introduce in grămada a materialul
de la suprafaţă.
Perioada de maturare va fi de 12 săptămâni, iar grămezile vor fi întoarse o singura data pe
săptămâna, cu încărcătorul frontal. Procesul de maturare se termina atunci când activitatea
biologica a materialului transferat din zona de descompunere intensa s-a încheiat, iar
substanţele ce se pot descompune uşor au fost stabilizate.
Reziduurile lichide din zona de tratare biologica reprezintă apa de infiltraţie eliminata si apa de
ploaie impura. Cantitatea de apa de infiltraţie este cu mult mai mica decât la depozitele
compactate si se caracterizează prin încărcătura biodegradabila si conţinutul ridicat de sare si
va fi tratata fie prin decantare fie prin reintroducerea in procesul de descompunere, adică prin
stropirea grămezilor din zona de maturare.
In procesul de maturare se va utiliza încărcătorul frontal, cu capacitatea cupei de 2,8 m3. Deşeul
stabilizat din punct de vedere biologic va fi transportat cu camionul cu capacitatea de transport
de 12,0 m3 la depozitul conform.

2.6.3.5. Zona de rafinare/depozitare/livrare

Deseuri stabilizate

masa zilnica
greutate specifica
volum zilnic
produs tip compost

Fluxuri de iesire
Produsi secundari

masa zilnica
greutate specifica
volum zilnic
masa zilnica
greutate specifica
volum zilnic

19,0
0,4
43,2
13,3
0,4
30,2
5,7
0,4
14,3

to/zi
to/m3
m3/zi
to/zi
to/m3
m3/zi
to/zi
to/m3
m3/zi

Compostul stabilizat este rafinat, cu ajutorul ciurului rotativ mobil, căruia i s-a ataşat o sita cu
ochiuri de 40 mm. Compostul rafinat, dimensiuni < 40 mm, este apoi depozitat in şopronul de
stocare compost in vederea valorificării. Fracţiunea cu dimensiuni > 40 mm este distribuita in
brazdele de fermentare intensiva.
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biodegradabile
colectate separat,
deseuri din piete

Cântărire/
înregistrare
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livrare catre
Reciclatori
85 t/an

Zona pretratare deseuri biodegradabile colectate separat si deseuri din piete

8.500 t/an

8.500 t/an
Cantar +
computer +
soft adecvat

autogunoiera
deseuri biodegradabile
colectate separat de la
populatie

Primire/recepţie/stocare, tratare
Desfacator saci, separator magnetic
8.500 t/an

metal

Container de 30 mc
85 t/an

banda inclinata
Sortare mecanica

Maruntire si omogenizare
fractiuni mai mici 80mm

Ciur rotativ ochiuri de 80 mm

banda inclinata

Tocator
7.905 t/an

8.415 t/an

Sortare manuala banda inclinata

livrare catre
fabrica de ciment
cca. 180 t/an
459 t/an

Gramada
deseuri maruntite
7.905 t/an

Banda de sortare
fractiuni mai mari de 80 mm
510 t/an
Livrare catre
depozitul
conform
51 t/an

transport cu container 30 mc
refuz din sortare
hook lift
51 t/an

container 30 mc
deseuri combustibile
459 t/an

incarcare cu
incarcatorul
frontal
transport cu
basculanta

transport cu hook lift
Zona de livrare
Livrare clienti
4.150 t/an

4.150 t/an

(sopron)
5.929 t/an
banda ciurului
Gramada fractiuni mai
Ciur cu ochiuri de 40 mm/10 mm
mici de 40 mm
Sortare pe fractiuni
incarcare cu
4.150 t/an
5.929 t/an
incarcatorul
incarcare cu
frontal
Banda
ciurului
incarcatorul
transport cu
frontal transport
basculanta
gramada fractiuni mai
cu basculanta
mari de 40 mm
1.779 t/an
incarcare cu incarcatorul
frontal transport cu
basculanta

Zona de maturare
5.929 t/an
Asezare in gramezi descoperite
5.929 t/an

incarcare cu
incarcatorul frontal
transport cu
basculanta

Zona de compostare activa
(platforma descoperita)
7.905 t/an
Asezare in 4
gramezi
masina de roluit
membrana
Acoperire cu
membrana

Fermentare aeroba
cu aerare fortata
(suflante)

ARGIF PROIECT

incarcare cu incarcatorul
frontal transport cu
basculanta sau masina
clientului
Depozitare in hala sub forma de
gramezi

Zona de rafinare

IRIDEX CONSTRUCTII
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2.6.4. DESCRIEREA ECHIPAMENTELOR DIN STAŢIA DE COMPOSTARE ONESTI
Staţia de compostare Oneşti a fost dimensionata, conform specificaţiilor din volumul Caiet de
sarcini (Cerinţele angajatorului) pentru un flux de deşeuri5 de cca. 8.500 t/an.
Pentru fiecare echipament si utilaj cu montaj din incinta statiei de compostare, se recomanda:
- încheierea unui contract de service cu o societate autorizata sau chiar cu furnizorul;
- respectarea cu stricteţe a Manualelor de operare elaborate de furnizorul fiecarui
echipament/utilaj.

2.6.4.1. Zona de recepţie, sortare si tocare deşeuri
În hala de tratare mecanica sunt instalate următoarele echipamente:
- Desfăcător de saci
- Separator magnetic
- Banda înclinata pentru alimentarea ciurului rotativ
- Ciur rotativ mobil
- Tocător
- Banda de sortare orizontala
- Instalaţie electronica de comanda
In hala au fost prevăzute:
- Dotări:
4 containere de 30 mc pentru manipularea unor fracţiuni intre diversele faze ale fluxului
tehnologic, din care:
1 pe poziţii de lucru in hala pentru refuz din sortare (nereciclabile)
1 pe poziţie de lucru pentru metale
1 pe poziţie de lucru pentru deşeuri combustibile
1 rezerva in hala
- Echipamente/utilaje independente pentru manipularea deşeurilor
2 incarcatoare frontale
Basculanta cu bena
- Instalaţie de eliminare a prafului, noxelor si mirosului
Desfăcător de saci
Deşeurile sunt preluate cu ajutorul unui încărcător frontal si sunt descărcate în pâlnia
desfăcătorului de saci, echipat cu o banda transportoare cu lanţ si covor din cauciuc care
transporta deşeurile sub tamburul cu perforatoare retractabile. După sfâşierea sacilor deşeurile
sunt descărcate automat pe banda înclinata de alimentare.
Rolul desfăcătorului de saci este acela de a sparge sacii menajeri din plastic pentru a permite
desfăşurarea procesului tehnologic de tratare la care vor fi supuse in continuare deşeurile
biodegradabile.

5

Cantităţile de deşeuri sunt stabilite conform volumului Caiet de sarcini, parte integranta a Documentaţiei de atribuire.
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Exigente de ordin tehnic
Desfacatorul de saci răspunde următoarelor cerinţe tehnologice:
palnia de alimentare este suficient de mare astfel încât sa se asigure funcţionarea continua
prin menţinerea pentru o perioada scurta de timp a sacilor cu deseuri. Sunt astfel reduse la
minimum întreruperile din timpul operării;
rotorul are dimensiunile corelate cu capacitatea de procesare a echipamentului;
tamburul cu elemente de perforare are un sistem de suprasarcina care la aparitia blocajului
se opreste si se roteste invers, odata sau de doua ori, dupa care isi reia sensul normal de
rotatie. In caz de blocaj se declanseaza automat un semnal optic sau sonor;
viteza benzii se regleaza continuu, cu un variator de frecventa;
puterea rotorului se autoregleaza, in functie de sarcina;
sistemul de desfacere tip gheare retractabile elimina posibilitatea infasurarii foliei de lungi
dimensiuni in jurul tamburului.

Separator magnetic
Scopul achiziţiei
Deasupra benzii de alimentare a ciurului s-a poziţionat, pe propriul suport, un separator
magnetic overband, care preia deşeurile metalice feromagnetice si le deversează intr-un
container de 30 mc, care urmeaza a fi ridicat si transportat la reciclatori cu un hook-lift.
Rolul separatorului magnetic este acela de a extrage resturile metalice din deseurile ce
urmeaza a trece prin ciur.
Exigente de ordin tehnic
- Sistemul de separare este adaptat in mod specific pentru evitarea problemelor rezultând din
separarea deşeurilor metalice feroase din materialul de ciuruit si sortat.
- Sistemul are o eficienta sporita.
- Echipamentul este robust, cu cerinţe de alimentare cu energie, scăzute si rezistent la uzura.
- Toate componentele critice vor fi accesibile cu uşurinţa si uşor de înlocuit in timpul inspecţiilor
si lucrărilor de reparaţii.
- La partea superioara a jgheabului, separat, un cilindru antrenat prin fricţiune va împiedica
depunerea straturilor de murdărie.
- Lăţimea corespunzătoare a separatoarelor cu înălţime reglabila permite potrivirea acestora cu
gradul de încărcare al benzilor si cu viteza de deplasare a fluxului de material din care se vor
separa deşeurile metalice feroase.
- In interiorul câmpurilor magnetice se folosesc doar materiale ne-magnetice

Banda înclinata pentru alimentarea ciurului rotativ

Scopul achiziţiei
Deseurile rezultate din desfacatorul de saci sunt transportate cu ajutorul benzii transportoare
către ciurul rotativ. Având în vedere distanţa până la ciurul rotativ, banda de alimentare
poziţionata între aceste două echipamente a fost astfel dimensionate ca lungime, încât să i se
asigure o înclinare optimă de 30 grade si o descărcare corespunzătoare a materialului.
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Exigente de ordin tehnic
La stabilirea echipamentului s-au avut in vedere particularităţile deşeurilor de transportat
(agresivitatea lor chimica) si mediul in care se vor descarcă:
banda transportoare procurata are pe margini elemente de ghidare a materialului si o lăţime
de banda de 1200 mm, suficienta pentru ca materialul sa nu cada de pe banda in timpul
transportului.
dispozitivul de transport este proiectat pentru a fi robust si rezistent in vederea conformităţii la
condiţiile de operare dificile anticipate.
ca transportor cu banda, este folosita o benda rezistenta la uleiuri si grăsimi cu suprafeţa
vulcanizata
la distante corespunzătoare de punctul de descărcare, este prevăzuta cu perie care asigura
curăţirea benzii in cazul încărcării acesteia. Aceasta perii trebuie reglata la intervale de timp,
si in acest scop sunt proiectate si căile de acces, astfel incat sa nu se deterioreze banda
este asigurat din proiectare accesul fără riscuri al personalului, chiar si in timpul funcţionarii
utilajelor, in vederea executării lucrărilor de curăţire, service si reparaţii.
banda este descoperita si echipata cu ghidaje metalice (racleti) pentru materiale.
toate punctele de lubrifiere sunt accesibile. S-au folosit doar role de transmisie cu lagăre pe
rulmenţi cu dubla capsulare Simmering.
este prevăzuta cu dispozitiv pentru montarea separatorului de metale feroase, (acesta nefiind
parte integranta a conveierelor).
permite transportarea de materiale neomogene. In zonele cu probleme deosebite cum sunt
zonele de încărcare pe banda si cele in care se înlătura deşeurile metalice, se reglează
înălţimea materialelor si fluxul ieşirii acestora de pe banda. prin reglarea vitezei benzii.
actionare: motor si reductor,
comanda: prin convertizor de frecventa
viteza benzii: reglabila intre 0,00 – 1,0 m/s (reglabila)

Ciur rotativ mobil

Scopul achiziţiei
Linia de tratare mecanică este dotată cu un ciur rotativ, având dimensiunea ochiurilor de
80 mm. Ciurul va sorta mecanic fracţiunile cu dimensiuni mai mici de 80 mm (fracţiuni
biodegradabile) care vor fi tocate si fracţiuni mai mari de 80 mm, fracţiuni uscate care fie vor fi
transportate în depozitul conform în vederea eliminării finale sau vor fi valorificate ca material
combustibil.
Pentru utilizarea ciurului in zona de rafinare a compostului, sistemul mecanic al acestuia poate
asigura instalarea de site cu dimensiuni diferite ale ochiurilor intr-un timp scurt.

Tocător

Scopul achiziţiei
De pe banda de evacuare a ciurului fractiunile mai mici de 80 mm sunt evacuate în cuva
tocătorului.
Scopul tocării este acela de reduce dimensiunea deşeurilor la dimensiuni adecvate pentru
procesul tehnologic de tratare la care vor fi supuse in continuare.
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Pentru a îndeplini cerinţele si a limita cat de mult posibilele avarii, s-a prevăzut un tocător cu un
debit de minim 10 t/h (max. 25 to/h).
Exigente de ordin tehnic
Tocătorul răspunde următoarelor cerinţe tehnologice:
încărcarea tocătorului se face direct de pe banda de evacuare a ciurului, imbunatatind fluxul
tehnologic, prin reducerea consumului de carburant si a timpului de operare;
buncărul de alimentare este suficient de mare astfel încât sa se asigure funcţionarea
continua prin menţinerea pentru o perioada scurta de timp a materialului netocat. Sunt
astfel reduse la minimum întreruperile din timpul operării datorate colmatării.
viteza sistemului rotitor de tocare este variabila
pentru a ajusta gama de dimensiuni rezultate, este posibila rotirea si reglarea elementelor
statice ale tocătorului
prin inversarea sensului de mişcare a sneck-ului transportor de câteva ori este asigurata
eliminarea oricăror materiale care duc la colmatarea mecanismului in zona de încărcare
cutitele sunt detasabile, putand fi schimbate atunci cand se uzeaza.
Banda de sortare orizontala

Scopul achiziţiei
Fractiunea uscata cu dimensiuni mai mari de 80 mm, de pe banda de evacuare a ciurului
rotativ, va cadea pe banda orizontala de sortare. Sortarea fractiunilor combustibile se va face
manual si se vor evacua intr-un container de 30 mc amplasat sub banda de sortare. Acest
container va fi ridicat si transportat cu un hook-lift. Fractiunea nerecuperabila (refuzul din
sortare) va cadea la capatul benzii intr-un alt container cu capacitatea de 30 mc, care urmeaza
a fi ridicat si transportat la depozitul conform cu un hook-lift.

Exigente de ordin tehnic
La stabilirea echipamentului s-au avut in vedere particularităţile deşeurilor de transportat
(agresivitatea lor chimica) si mediul in care se vor descarca:
dispozitivele de transport sunt proiectate pentru a fi robuste si rezistente in vederea
conformităţii la condiţiile de operare dificile anticipate;
pe diametrul exterior al tamburului de actionare este vulcanizat un strat de 12 mm cauciuc,
avand rolul de a creste aderenta benzii transportoare;
echipamentul este actionat de un motor si reductor, comandat printr-un convertizor de
frecventa, dimensionate pentru a transporta fractiunea cu diametrul mai mare de 80 mm;
lagarele statiei de intoarcere, cat si ale statiei de actionare dispun de un sistem culisabil
pentru intinderea benzii din cauciuc, atunci cand este cazul;

Platforma de sortare
Scopul achiziţiei: permite accesul si creeaza spatiu de lucru personalului, care realizeaza
sortarea.

Exigente de ordin tehnic
este o constructie robusta, confectionata din europrofile, prevazuta cu scari de acces si
balustrade.
trepte: 270x800 mm – 18 buc;
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a fost dimensionata pentru 4 locuri de sortare, cate 2 pe fiecare parte a benzii de sortare;
dimensiuni: L=4.000 mm; l= 3.500 mm; h = 2.000 mm;
gratar: 14 mp
balustrazi: 22m

Instalatie electronica de comanda
Instalatia electronica de comanda este conceputa ca un tot unitar si are rolul de supraveghere
a tuturor parametrilor functionali, avand posibilitatea de interventie si modificare a valorilor in
functie de natura deseurilor de pe flux.
Tabloul general de comanda dispune de un display pe care sunt afisati parametrii principali.
Supravegherea tuturor benzilor transportoare si a celorlalte componente se face de la acest
tablou central dupa o schema logica prestabilita si memorata de catre softul instalatiei.
Dotări
Containere de 30 mc
Scopul procurării
Containerele procurate vor fi folosite ca unităţi de depozitare temporara si pentru transportul
deşeurilor metalice si a celor combustibile la reciclatori si a refuzului din sortare la depozitul
conform.

Exigente de ordin tehnic
- Containerele sunt astfel alese incat manipularea acestora cu hook-liftul si/sau descărcarea lor
in depozit sa se facă fără probleme.
- Proiectare: container standard de 30 m3, deschis la partea superioara
- Servicii: va fi deservit de camioane cu cârlig hidraulic sau dispozitive speciale de ridicare a
containerelor.
- Construcţie: peretii si uşile din spate sunt din placa de otel uşoară de 3 mm, prevazuti cu o
retea de nervuri pentru consolidare.
- Peretele din faţă al containerului are o structură de rezistenţă mărită prin intermediul unor
profile laminate, şi este prevăzut cu un cârlig în vederea manevrării la ridicarea, coborârea şi
transportul lui cu ajutorul hook-lift-ului.
- Peretele din spate al containerului este dotat cu uşi in doua canaturi, care se blocheaza cu un
sistem dublu.
- Material: pardoseala placa de otel de minim de 5 mm, prevazuta cu o retea de nervuri pentru
consolidare; sudura continua.
- Volum: aproximativ 30 m3.
- Pe fundul containerului sunt pozitionate două role care permit o rulare uşoară a containerului
la manipularea acestuia pe ghidajele care se fixează prin intermediul unor şuruburi de
ancorare. Tot pe fundul containerului sunt prevăzute două căi de rulare executate din profil
laminat care ajută la ghidarea containerului pe saşiul vehiculului de transport. Calea de rulare
este prevăzută cu un sistem de blocare hidraulic pe saşiul vehiculului de transport.
- Uşile din spate: sunt in doua canaturi prinse in balamale pe ambele laturi ale containerului
- Vopsea: 2 straturi de grund si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini epoxidice.
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Echipamente pentru manipulat deşeurile
S-au procurat, conform cerinţelor din Caietul de sarcini, următoarele echipamente (utilaje
independente):
- Încărcător frontal
- Camion cu bena 12 mc
Instalaţie de exhaustare a aerului viciat din hala de sortare si tocare
Hala de sortare si tocare este dotata cu:
- Ventilatoare
- Sistem desprăfuire
Hala de sortare si tocare este echipata cu un sistem de exhaustare a aerului interior. Praful
poate apărea in zona sfâşietorului de saci, a ciurului, a benzii de sortare si a tocătorului.

2.6.4.2. Zona de descompunere intensa
Echipamentele si dotările prevăzute in zona de descompunere intensa sunt:
- Membrana care acoperă padocurile (4 buc)
- Sistemul de aerare (4 buc)
- Sistemul de control (4 buc)
- Maşina de manevrat membrana (1 buc)
- Încărcător frontal (1 buc)
Membrana
Alegerea corecta a membranei influenţează:
- permeabilitatea la aer si extracţia de umiditate in timpul fermentării
- procesul de compostare prin menţinerea materialul intr-o stare de umiditate optima.
- obţinerea unei temperaturi constante de-a lungul grămezii, datorita faptului ca permite o
distribuţie uniforma a aerului in volumul materialului
Structura micro-poroasa a membranei nu permite microbilor sa treacă prin ea. Testele
microbiologice au dovedit ca microbii sunt eliminaţi in proporţie de peste 99%, garantând astfel
ca muncitorii si locuitorii din vecinătatea instalaţiilor sunt protejaţi. Efectul izolator al GORE®
Cover si presurizarea, asigura o distribuţie uniforma a temperaturii in materialul de compostat,
obţinându-se descompunerea materialului si in lunile de iarna. Microorganismele patogene sunt
eliminate din materialul de compostat.
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Sistemul de acoperire Gore include si piese de fixare a membranei.
Laminatul oferă etanşeitate si rezistentă împotriva majorităţii solvenţilor chimici. Aceasta se
întâmplă datorită durabilităţii chimice deosebite ale membranei GORE PTFE
(Politetrafluoretilena). Nu sunt necesare tratamente anti-microbiene.
Funcţionarea îndelungată a membranei Gore in instalaţii existente nu a produs schimbări
asupra proprietăţilor acesteia.
Sistemul GORE® permite operatorului un control ridicat asupra parametrilor critici ai procesului
de compostare (temperatura, oxigen, rata de respiraţie CO2), dar menţine materialul de
compostat intr-o stare cu umiditate ridicată in timpul compostării intensive, reprezentând astfel
un avantaj pentru materialul final obţinut (un material biodegradabil stabilizat).
Permeabilitatea la vapori de apă a membranei nu depăşeşte 19.5 m2Pa/W.
Sistemul de aerare
Sistemul de aerare forţată asigură aerul necesar tratării biologice in regim de aerare forţată si
este format din:
- 2 canale de aerare aerofix, pentru fiecare din cele 4 grămezi
- 4 ventilatoare si conducte
- silicon de îmbinare pentru 4 grămezi
Sistemul de control
Fiecare grămada are un senzor de oxigen si unul de temperatura. Aceştia furnizează informaţii
către un calculator care controlează sistemul de ventilaţie.
Unitatea de control are rolul de a înregistra date despre procesul de compostare (temperatura,
oxigen) si a controla procesul. Senzorii se pot conecta la orice calculator prin interfaţa RS232
sau Ethernet. Calculatorul este instalat in clădirea administrativa a staţiei de transfer, sortare si
compostare Onesti.
Sistemul de control include:
- Senzori de oxigen si temperatura pentru 4 grămezi
- Tablouri de comanda si cablaj pentru 4 grămezi, in conformitate cu CE si UL.
- Sistemul de calcul (include calculator, monitor, tastatura, mouse, sistem de operare, soft
de control al procesului de compostare)
- Interfaţa utilizator pentru monitorizarea si controlul procesului de compostare.
Cutiile de control şi cablajele răspund cerinţelor CE şi UL ®.
Notă: Senzorul de măsurare al O2 din sonda de O2 necesita înlocuirea frecventa (consumabile)
Durata de funcţionare in condiţiile utilizării conforme cu manualul de utilizare este de 6 luni.
Maşina de manevrat membrana
Maşina care este folosită pentru a desfăşura/înfăşura membrana va fi tractata cu incarcatorul
frontal. Aceasta este proiectata si construita special pentru sistemul de acoperire GORE
COVER, pentru brazde / pereti despartitori din beton de 8 m latime si inaltime de 3,00 m.
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Transportul materialului din zona tratare mecanica in zona de descompunere intensa (aşezarea
in grămezi) si apoi a materialului fermentat din aceasta zona in zona de maturare se va face cu
camionul cu bena de 12 mc. Încărcarea materialului in autocamion se face cu încărcătorul
frontal prevăzut sa deservească zona de compostare intensiva.

2.6.4.3. Zona de maturare
Singurele echipamente care deservesc zona de maturare sunt:
- Camionul cu capacitatea de transport 12 mc, pentru transportul materialului stabilizat către
zona de separare si stocare compost;
- Încărcător frontal pentru întoarcerea grămezilor si încărcarea materialului in camion.

2.6.4.4. Zona de separare (rafinare) si stocare compost
Compostul stabilizat este rafinat, cu ajutorul ciurului rotativ mobil, căruia i s-a ataşat o sita cu
ochiuri de 40 mm. Compostul rafinat, dimensiuni < 40 mm, este apoi depozitat in şopronul de
stocare compost in vederea valorificării. Fracţiunea cu dimensiuni > 40 mm este distribuita in
brazdele de fermentare intensiva.

CAPITOLUL 3. STAŢIA DE TRANSFER BERESTI – TAZLAU

3.1. TEMA DE PROIECTARE
Statia de transfer al deseurilor din comuna Beresti - Tazlau va gestiona deşeurile colectate din
zona 5, avand o capacitate de 17.000 tone/an. Aceasta este proiectata sa servească la
eficientizarea transportului deşeurilor reziduale din zona de colectare pana la depozitul conform
Bacau, care se afla la 40 km distanta fata de statia de transfer.

3.2. AMPLASAMENT
Amplasamentul pe care s-a construit staţia de transfer Beresti este situat in afara localitatii
Tescani, la circa 400 – 450 m vest de drumul judetean DJ 118 si ocupa o suprafaţa de
8.500 mp. Amplasamentul are următoarele vecinătăţi:
• la nord: proprietati particulare, teren arabil;
• la sud: teren consiliul Local – islaz comunal;
• la est: raul Tazlau;
• la vest: proprietate particulara (grajduri ale fostului CAP).
Accesul este asigurat drumul judetean DJ118 dinspre comuna Beresti Tazlau sat Bosoteni spre
Floresti, sau dinspre DN 2G Bacau – Moinesti, sat Floresti.
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Terenul formează o suprafaţa aproximativ plana si orizontala.
Cursul de apa major care drenează zona este râul Tazlau, afluent al Trotusului, care face parte
din bazinul hidrografic al Siretului..
Terenul nu este traversat de linii electrice aeriene sau de conducte subterane de apa sau gaze.

3.3. INFRASTRUCTURA
Zona recepţie si cantar
Pentru inregistrarea si cantarirea fiecarui vehicul de transport al deseurilor ce intra in incinta
statiei de transfer s-a montat un cantar (platforma electronica de cantarire auto) amplasat pe
drumul interior al statiei, in imediata vecinatate a portii.
Cantarul (platforma electronica de cântărire auto) are capacitatea maxima de 60 tone,
lungimea este de 30,00 m si lăţimea de 3,50 m.
In imediata vecinatate a cantarului s-a montat cabina de receptie, avand dimensiunile
2,40x6,00x2,60 m. Aceasta este o constructie de tip eurocontainer, care s-a pozitionat pe o
platforma betonata. Cabina receptie are in structura sa un birou, vestiar, grup sanitar propriu
compus din WC + lavoar, care sunt racordate la reteaua de alimentare cu apa si canalizare.
Incalzirea containerului de receptie se face cu radiatoare electrice conectate la prizele din
interior.
Corpul administrativ
Eurocontainerul in care se amenajeaza cabina de receptie are rol si de sediu administrativ.
Garaj si atelier mecanic
Construcţie metalica tip şopron, închisa pe 3 laturi cu pereţi din tabla zincata ondulata, avand
dimensiunile in plan 10,80 x 10,00 m. Invelitoarea este realizata din tabla zincata ondulata.
Garajul va adăposti un camion si un incarcator frontal.
Structura de rezistenta este realizata din stalpi metalici (25x25) si grinzi cu zabrele. Invelitoarea
are o panta de 2%. In interiorul garajului este delimitat cu panouri termoizolante un spatiu
pentru atelier mecanic.
Drumuri
Sistemul rutier de tip rigid este proiectat conform NP 081/2002 pentru un trafic de tip greu si
ocupa o suprafata de 864,00 m2.
La proiectarea traseului drumurilor interioare s-a avut in vedere asigurarea unei raze interioare
de racordare de minimum 15,00 m pentru a permite accesul si manevra autovehiculelor de
transport al containerelor de 40 m3 (dotate cu remorca). Latimea drumului este de 7,00 m din
care 5,50 m partea carosabila si 1,50 m acostamentul.
Parcari si alei pietonale
In zona administrativa (receptie, vestiare) s-au realizat spatii de parcare. Astfel, conform
Normativului pentru amenajarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane, Indicativ P132.,
s-au proiectat si realizat un numar de 4 locuri de parcare cu dimensiunile 2,50 x 5,50 m dispuse
sub un unghi de 90° fata de axul aleilor de acces auto.
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Accesul pietonal s-a asigurat printr-o retea de alei pietonale cu latimea de 1,50 m. Aleile
pietonale ocupa suprafata de 190 m2 si sunt realizate sub forma unui pavaj din beton de 5,0 cm
grosime, asezat pe un strat de nisip pilonat de 10 cm grosime.
Iluminatul exterior
Instalatia de iluminat exterior este realizata pentru aleile de acces şi pentru zona tehnologica
din incinta. Instalatia de iluminat exterior este dimensionata pentru nivelul de 20 lux pentru
iluminarea medie şi respectiv 7.5 lux pentru iluminarea minima. Instalatia de iluminat exterior
este realizata cu corpuri de iluminat instalate pe stalpi de iluminat, pe cate un brat de 1.50 m la
inaltimea de circa 9 m.
Stalpii de iluminat exterior sunt fi instalati la intervale de circa 30 m şi sunt din teava de otel
galvanizat cu o flansa la baza pentru fixarea pe fundatia din beton prin intermediul a cate 4
ancoraje din otel, conform standardului SR EN 40-5-2002. Fiecare stâlp are cate o bornă
specială pentru legarea la pământ.
Corpurile de iluminat sunt cu vapori de sodiu cu puterea utila de 150W (puterea instalata de
circa 169W), 230V, 50Hz, IP66, cu un flux luminos de circa 17500 lm, omologate conform
normelor şi certificatelor în vigoare. Au fost montate corpuri de iluminat cu lămpi cu vapori de
sodiu de înaltă presiune.
Reteaua electrica de iluminat este trifazica şi este realizata cu cablu ACYAbY3x25+16 pozat
subteran. În dreptul fiecărui stâlp cablurile electrice sunt pozate până la şirul de cleme ale cutiei
de conexiuni, atât pe intrare cât şi pe ieşire. Prin interiorul stâlpului este pozat cablul de
derivaţie tip CYY3x1,5mm² de la sirul de cleme terminale până la fiecare corp de iluminat.
La extremităţile instalaţiei de iluminat şi la intervale de circa 150m în lungul retelei de iluminat
este realizata câte o priză de pământ distinctă cu rezistenţa de dispersie de max.10 Ohm.
Prizele de pământ pentru iluminatul exterior sunt realizate cu electrozi din OL-ZnØ2,5”x3m
bătuţi vertical în pământ şi interconectaţi cu banda din OL-Zn40x4 sudată la partea superioara a
electrozilor. Cordoanele de sudură sunt protejate la coroziune.
Alimentarea cu energie electrica pentru iluminat exterior este realizata din tabloul de electric T.E
al incintei, in schema de tip TN-C (PEN) cu conductor comun pentru neutrul de lucru şi pentru
protecţie. Tabloul de electric T.E cuprinde şi comanda iluminatului exterior care poate fi
automata prin releu crepuscular sau manuala prin butoane de comanda.
Împrejmuire si spatii verzi
In vederea delimitarii suprafetelor unde se desfasoara procesele tehnologice de lucru din cadrul
statiei de transfer s-a realizat imprejmuirea zonei de procesare pentru a nu permite accesul
persoanelor neautorizate in incinta obiectivului.
Imprejmuirea incintei statiei de transfer s-a realizat cu gard alcatuit din panouri de gard
bordurate si zincate cu inaltimea de 2 m, dispuse pe stalpi din teava rectangulara zincata, cu
echidistanta de 2,50 m montati in fundatie din beton. Panourile de gard sunt ingropate 20 cm in
sol.
Spatiile verzi ocupa suprafata de 3.300 mp.
Alimentarea cu apa potabila este asigurata printr-un put forat cu adancimea de 12,00 m, dotat
cu hidrofor. Principalele utilizări ale apei potabile pe amplasament vor fi:
• spalarea suprafetelor de lucru si a containerelor;
• consum intern;
• stropit spatii verzi.
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In cazul in care apa extrasa din putul forat nu este potabila, aceasta va fi asigurata din surse
externe.
Canalizare menajera. Apa menajera rezultata de la grupul sanitar amenajat in cabina de
receptie, precum si apa uzata tehnologica, provenita de la spalarea platformei de transfer sunt
colectate printr-un sistem de tuburi PVC si dirijate catre ministatia de epurare. Apa epurata va fi
evacuata in raul Tazlau.
Sistemul de canalizare al Staţiei de transfer Beresti este format din:
• sistem de conducte din PVC;
• cămine de vizitare prefabricate din PVC;
• conducta de protecţie din PAFSIN, Dn 300 mm;
• conducta de protecţie din PAFSIN, Dn 200 mm;
• rigole cu gratar, in zona de manevra a containerelor si zona de depozitare a
containerelor;
• separatori de produse petroliere;
• conducta PEID pentru evacuarea apei epurate;
• ministatie de epurare, Q = 1,62 mc/zi.
Canalizare pluviala.
Apa pluviala de pe zonele carosabile, spatiile verzi si de pe suprafata taluzurilor se colecteaza
prin canale perimetrale si va fi evacuata in Raul Tazlau.
In partea de NV a statiei exista un izvor si o formatiune a eroziunii in adancime ce colecteaza
apele din precipitatii. Pentru a impiedica patrunderea acestor ape in incinta statiei s-au realizat
lucrari de colectare si dirijare a apei constand din canale consolidate mecanic. Evacuarea apei
pluviale se face in Raul Tazlau prin intermediul unei retele de canale deschise consolidate
mecanic cu dale din beton.
Reteaua de canale deschise in care sunt incluse si lucrarile de dirijare a izvorului si a apelor de
suprafata captate de ravena are o lungime de aproximativ 500 m, din care 30 m sunt realizati cu
sisteme de sicane pentru disiparea energiei cinetice a apei.
Inainte de confluenta canalului care colecteaza apele pluviale din incinta Statiei de transfer cu
canalul care colecteaza apele pluviale din ravena si izvorul existent, s-a construit un
desnisipator si s-a montat un separator de hidrocarburi pe canalul care colecteaza apele
pluviale din incinta statiei.
Deversarea apelor transportate de aceste canale, precum si a apelor pluviale colectate de pe
suprafata statiei se face prin intermediul unei guri de varsare consolidate mecanic.
Traversarea drumului de acces in Statia de transfer de catre canalul de evacuare a apelor
pluviale in Raul Tazlau se face prin intermediul unui podet din tuburi PREMO cu diametrul de
800 mm.
Alimentarea cu energie electrica este asigurata printr-un post TRAFO 20/0,4 kV – 40 kVA,
amplasat in incinta statiei de transfer.
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3.4. PARAMETRII DE PROIECTARE
Staţia de transfer Beresti–Tazlau deserveşte un număr de cca. 91.000 locuitori din localităţile
urbane si rurale existente in zona 5 de transfer.
Parametrii de proiectare
• numărul total de zile de funcţionare staţie pe an:
• capacitatea medie de funcţionare a staţiei:
• capacitatea maxima pe zi de lucru:
• capacitate container:

312 zile;
17.000 t/an;
82 t/zi;
40 mc;

Elementele de proiectare:
• suprafaţa totala a statiei de transfer:
• suprafaţa platforma pentru descarcarea autogunoierelor:
• numărul de autovehicule de transport containere 40 mc:
• număr containere 40 mc:
• număr transporturi pe zi

8.500 mp;
780 mp;
2 buc;
10 buc;
5.

3.5. DESCRIEREA FLUXULUI TEHNOLOGIC IN STATIA DE TRANSFER

3.5.1. Descrierea constructiilor din staţia de transfer Beresti – Tazlau
Staţia este compusa din:
• platforma betonata pentru descărcarea autogunoierelor, situata la cota +3,50 m, fata de
cota platformei pe care sunt amplasate containerele de 40 mc;
• platforma betonata pentru manevrarea autovehiculelor de transport al containerelor
pline, in vederea fixarii lor.
Accesul pe platforma de descărcare se realizează cu ajutorul unei rampe având o lăţime de
7,00 m.
Din punct de vedere constructiv, platformele (descărcare, manevra si acces) sunt realizate
dintr-un strat de beton armat, cu o grosime de 20 cm, realizat pe un strat de balast compactat
de 20 cm, cu o inclinaţie de 0.5%, pentru colectarea apelor pluviale in sistemul de canale
perimetrale. Platforma de descărcare este prevăzuta cu un prag din beton armat cu înălţimea
de 0,30 m; si grosimea de 0,20 m, pentru limitarea/stoparea deplasării autogunoierelor in faza
de descărcare a deşeurilor in container. Taluzul care se formează pe perimetrul platformei de
descărcare este înierbat pentru a evita posibila erodare a acestuia. Zidul de sprijin, care
protejeaza containerele, este realizat din beton armat.
Platforma de descarcare a containerelor este protejata cu o structura metalica avand
dimensiunile in plan 21,5 x 20,7 m. Invelitoarea este realizata din tabla ondulata.
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3.5.2. Descrierea fluxului tehnologic in Staţia de transfer
Autogunoierele care transporta deşeul colectat in amestec sunt inspectate, cântărite,
înregistrate la intrarea in Staţia de transfer unde este montat cântarul si cabina de receptie. Tot
aici se verifica si documentele care însoţesc fiecare transport.
Daca transportul este acceptat, maşina este direcţionata către platforma de descărcare.
Deşeurile sunt transferate din autogunoiere in containerele de 40 mc.
După descărcarea deseurilor autogunoierele sunt direcţionate către cantar, unde sunt cântărite
si şoferilor li se înmânează documentele doveditoare de primire/recepţie a deseurilor.
După ce se umplu, containerele sunt încărcate pe vehiculul de transport (hook-lift). Maşina este
cântărita la ieşirea din Staţia de transfer după care deşeul este transportat la depozitul conform
Bacau.
Lunar, datele înregistrate sunt centralizate si transmise Beneficiarului. Pe baza lor se asigura
facturarea.

3.6. DESCRIEREA UTILAJELOR, ECHIPAMENTELOR SI DOTARILOR DIN STATIA
DE TRANSFER BERESTI – TAZLAU
Staţia de transfer Beresti – Tazlau este echipata cu:
• Platforma electronica de cântărire auto
• 2 autovehicule de transport containere 40 mc
• Remorca
• Incarcator frontal
• 10 containere de 40 mc
Pentru fiecare echipament si utilaj cu montaj din incinta statiei de transfer Beresti – Tazlau, se
recomanda:
- încheierea unui contract de service cu o societate autorizata sau chiar cu furnizorul;
- respectarea cu stricteţe a Manualelor de operare elaborate de furnizorul fiecarui
echipament/utilaj.
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CAPITOLUL 4. STAŢIA DE TRANSFER GAICEANA

4.1. TEMA DE PROIECTARE
Statia de transfer al deseurilor din comuna Gaiceana va gestiona deşeurile colectate din zona
2, avand o capacitate de 5.000 tone/an. Aceasta a fost proiectata sa servească la eficientizarea
transportului deşeurilor reziduale din zona de colectare pana la depozitul conform Bacau, care
se afla la cca. 50 km distanta fata de statia de transfer.

4.2. AMPLASAMENT
Amplasamentul pe care s-a construit staţia de transfer este situat pe teritoriul administrativ al
comunei Gaiceana, in partea de nord a localitatii, in extravilan si ocupa o suprafaţa de
5.500 mp. Amplasamentul are următoarele vecinătăţi:
• la nord: proprietate particulara, fost depozit de furaje;
• la est: teren apartinand Consiliului Local;
• la sud: drum de exploatare din pamant;
• la vest: drum judetean DJ 206A.
Accesul este asigurat din drumul judetean DJ206A din Podu Turcului (25 km) sau de pe DN 2
(E85), din localitatea Racaciuni pe DJ252 B spre Pancesti, Petresti si apoi se vireaza la dreapta
pe DJ 252 spre Gaiceana.
Amplasamentul este situat la aproximativ 120 m est de parâul Gaiceana.

4.3. INFRASTRUCTURA
Cladire recepţie si cantar
Pentru inregistrarea si cantarirea fiecarui vehicul de transport al deseurilor ce intra in incinta
statiei de transfer s-a montat un cantar (platforma electronica de cantarire auto) amplasat pe
drumul interior al statiei, in imediata vecinatate a portii.
Cantarul (platforma electronica de cântărire auto), are capacitatea maxima de 60 tone,
lungimea este de 30 m si lăţimea de 3,50 m.
In imediata vecinatate a cantarului s-a montat cabina de receptie. Aceasta este o constructie de
tip eurocontainer, care s-a pozitionat pe o platforma betonata. Cabina receptie are in structura
sa un birou, vestiar, grup sanitar propriu compus din WC + lavoar, care sunt racordate la
reteaua de alimentare cu apa si canalizare. Incalzirea containerului de receptie se face cu
radiatoare electrice conectate la prizele din interior.
Drumuri
Sistemul rutier de tip rigid este proiectat conform NP 081/2002 pentru un trafic de tip greu si
suporta sarcina minima de 40 tone pe camion.
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La proiectarea traseului drumurilor interioare s-a avut in vedere asigurarea unei raze exterioare
de racordare de minimum 12,0 m pentru a permite accesul si manevra autovehiculelor de
transport cu remorca a containerelor de 40 m3. Latimea drumului este de 5,50 m.
Parcari
Conform Normativului pentru amenajarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane, Indicativ
P132., s-au realizat un numar de 2 locuri de parcare pentru autoturisme si un loc de parcare
pentru autovehiculele de transport.
Iluminatul exterior
Instalatia de iluminat exterior este realizata pe aleile de acces şi in zona tehnologica din incinta.
Instalatia de iluminat exterior este realizata cu corpuri de iluminat instalate pe stalpi de iluminat,
pe cate un brat de 1.50 m la inaltimea de circa 9 m.
Stalpii de iluminat exterior sunt instalati la intervale de circa 30 m şi sunt din teava de otel
galvanizat cu o flansa la baza pentru fixarea pe fundatia de beton prin intermediul a cate 4
ancoraje din otel.
Împrejmuire si spatii verzi
In vederea delimitarii suprafetelor unde se desfasoara procesele tehnologice de lucru din cadrul
statiei de transfer s-a realizat imprejmuirea zonei de procesare pentru a nu permite accesul
persoanelor neautorizate sau a animalelor in incnta obiectivului.
Imprejmuirea incintei statiei de transfer s-a realizat cu gard alcatuit din panouri de gard
bordurate si zincate cu inaltimea de 2 m, dispuse pe stalpi din teava rectangulara zincata, cu
echidistanta de 2,50 m montati in fundatie din beton. Panourile de gard vor fi ingropate 20 cm in
sol.
Spatiile verzi sunt inierbate si pe tot perimetrul statiei de transfer sunt plantati arbori.
Alimentarea cu apa potabila este asigurata printr-un put forat, dotat cu hidrofor. Principalele
utilizări ale apei potabile pe amplasament sunt:
• spalarea suprafetelor de lucru si a containerelor;
• consum intern;
• stropit spatii verzi.
In cazul in care apa extrasa din putul forat nu este potabila, aceasta va fi asigurata din surse
externe.
Canalizare menajera. Apa menajera rezultata de la grupul sanitar amenajat in cabina de
receptie, precum si apa uzata tehnologica, provenita de la spalarea platformei de transfer sunt
colectate printr-un sistem de tuburi PVC si dirijate catre un bazin etans vidanjabil.
Sistemul de canalizare al Staţiei de transfer Gaiceana este format din:
• sistem de conducte din PVC;
• cămine de vizitare prefabricate din PVC, cu capac carosabil;
• conducta de protecţie din PAFSIN, Dn 300 mm;
• rigole cu gratar;
• bazin etans vidanjabil
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Canalizare pluviala.
Apa pluviala de pe zonele carosabile, spatiile verzi si de pe suprafata taluzurilor se colecteaza
prin canale perimetrale si este dirijata in canalul marginal la DJ 206A, care se descarca in
Paraul Odaii.
Apele din precipitatii cazute pe acoperisul metalic, care adaposteste containerele in zona de
transfer, sunt evacuate printr-un sistem echipat cu streasina si burlane confectionate din PVC in
canalele perimetrale aferente zonei.
Apa pluviala colectata din zona parcarii este tratata intr-un separator de hidrocarburi dupa care
este evacuata in canalul de colectare ape pluviale, limitrof amplasamentului.
Alimentarea cu energie electrica este asigurata printr-un post TRAFO 20/0,4 kV – 63 kVA,
amplasat in incinta statiei de transfer.

4.4. PARAMETRII DE PROIECTARE
Staţia de transfer Gaiceana deserveşte un număr de 47.881 locuitori din localităţile existente in
zona 2 de transfer, conform tabelului următor:
Localitate
Vultureni
Corbasca
Dealu Morii
Gaiceana
Glavanesti
Huruiesti
Motoseni
Pancesti
Podu Turcului
Rachitoasa
Stanisesti
Tatarasti
Oncesti
TOTAL ZONA 2

Număr
locuitori
2.121
5.789
2.983
3.039
3.631
2.781
3.834
4.404
5.099
4.975
4.802
2.598
1.852
47.881

Parametrii de proiectare
• numărul total de zile de funcţionare staţie pe an:
• capacitatea medie de funcţionare a staţiei:
• capacitatea maxima pe zi de lucru:
• capacitate container:

312 zile;
5.000 t/an;
23 t/zi;
40 mc;

Elementele de proiectare:
• suprafaţa totala a statiei de transfer:
• suprafaţa platforma pentru descarcarea autogunoierelor:
• numărul de autovehicule de transport containere 40 mc:
• numarul de remorci necesare:
• număr containere 40 mc:
• număr transporturi pe zi

5.500 mp;
490 mp;
2 buc;
1 buc;
5 buc;
2.
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4.5. DESCRIEREA FLUXULUI TEHNOLOGIC IN STATIA DE TRANSFER

4.5.1. Descrierea construcţiilor aferente Staţiei de transfer
Staţia este compusa din:
• platforma betonata pentru descărcarea autogunoierelor, situata la cota +3,50 m, fata de
cota platformei pe care sunt amplasate containerele de 40 mc;
• platforma betonata pentru manevrarea, agatarea si fixarea containerelor pline pe
platforma autovehiculelor de transport.
Accesul pe platforma de descărcare se realizează cu ajutorul unei rampe având o lăţime de
5,50 m.
Diferenta de nivel dintre cele doua platforme este asigurata prin realizarea unui zid de sprijin din
beton armat.
Din punct de vedere constructiv, platformele (descărcare, manevra si acces) sunt realizate
dintr-un strat de beton armat, cu o grosime de 20 cm, realizat pe un strat de balast compactat
de 10 cm, cu o inclinaţie de 1 %, pentru colectarea apelor pluviale in sistemul de canale
perimetrale. Platforma de descărcare este prevăzuta cu un prag din beton armat cu înălţimea
de 0,30 m; si grosimea de 0,20 m, pentru limitarea/stoparea deplasării autogunoierelor in faza
de descărcare a deşeurilor in container. Taluzul care se formează pe perimetrul platformei de
descărcare va fi înierbat pentru a evita posibila erodare a acestuia. In zona de nord a statiei de
transfer se va construi un zid de sprijincu inaltimea variabila.
Platforma de descarcare a containerelor va fi protejata cu o structura metalica avand
dimensiunile 21,00 x 21,00 x 8,25 m, deschiderea interax de 21 m si 3 travee cu lungimea de
7,00 m. Invelitoarea este realizata din tabla ondulata.
4.5.2. Descrierea fluxului tehnologic in Staţia de transfer
Autogunoierele care transporta deşeul colectat in amestec sunt inspectate, cântărite,
înregistrate la intrarea in Staţia de transfer unde este montat cântarul si cabina de receptie. Tot
aici se verifica si documentele care însoţesc fiecare transport.
Daca transportul este acceptat, maşina este direcţionata către platforma de descărcare.
Deşeurile sunt transferate din autogunoiere in containerele de 40 mc.
După descărcarea deseurilor, autogunoierele sunt direcţionate către cantar, unde sunt cântărite
si şoferilor li se înmânează documentele doveditoare de primire/recepţie a deseurilor.
După ce se umplu, containerele de 40 mc sunt încărcate pe vehiculul de transport (hook-lift).
Maşina este cântărita la ieşirea din Staţia de transfer după care deşeul este transportat la
depozitul conform Bacau.
Lunar, datele înregistrate sunt centralizate si transmise Beneficiarului. Pe baza lor se asigura
facturarea.
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4.6. DESCRIEREA UTILAJELOR, ECHIPAMENTELOR SI DOTARILOR DIN STATIA
DE TRANSFER BERESTI – TAZLAU
Staţia de transfer Gaiceana este echipata cu:
• Platforma electronica de cântărire auto
• 2 autovehicule de transport containere 40 mc
• Incarcator frontal
• Remorca de transport
• 5 containere de 40 mc
Pentru fiecare echipament si utilaj cu montaj din incinta statiei de transfer Gaiceana, se
recomanda:
- încheierea unui contract de service cu o societate autorizata sau chiar cu furnizorul;
- respectarea cu stricteţe a Manualelor de operare elaborate de furnizorul fiecarui
echipament/utilaj.
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ANEXA 1
Lista UAT arondate fiecărei
zone/instalatii de deseuri

ZONA 1 BACĂU – transport deşeuri direct la depozitul
conform Bacău
Localitate
URBAN
RURAL

Bacău
Buhuşi
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
Parava

Staţie
sortare
Bacau

Statie
compostare
Bacau

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

Statie
Staţie
sortare compostare
Bacau

Vultureni

Bacau

Corbasca
Dealu Morii
Gaiceana
Glavanesti
Huruiesti
Motoseni
Pancesti
Podu Turcului
Rachitoasa
Stanisesti
Tatarasti
Oncesti

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

Statie sortare

Statie
compostare

Oneşti

Oneşti

ZONA 4 – transportul deşeurilor la staţia de transfer Comăneşti
S.
Staţie
compostare
sortare
Localitate
URBAN
Comăneşti
Comăneşti Comăneşti

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

Staţie
sortare

Statie
compostar
e

Moineşti

Onesti

ANEXA 2
PROGNOZA GENERARE DESEURI
MUNICIPALE
Tabel 1: Prognoza deseuri municipale generate in zona 1 Bacau, t/an
2014

2015

2020

2025

2030

2038

Deșeuri menajere
colectate în amestec și
separat

74 490

74 910

77 322

80 392

84 236

89 354

Deșeuri asimilabile din
comerț, industrie,
instituții colectate în
amestec și separat

20 738

20 903

21 753

22 637

23 557

25 108

Deșeuri colectate din
grădini și parcuri

4 284

4 318

4 494

4 677

4 867

5 187

Deșeuri colectate din
piețe

3 741

3 771

3 925

4 084

4 250

4 530

Deșeuri stradale
colectate

4 132

4 165

4 334

4 510

4 694

5 003

Deșeuri menajere
generate și necolectate

0

0

0

0

0

0

Total deșeuri municipale
generate

107 385

108 068

111 828

116 300

121 604

129 181

Tabel 2: Prognoza deseuri municipale generate in zona 2 Găiceana, t/an
Deseuri menajere
colectate in amestec si
separat
Deseuri asimilabile din
comert, industrie,
institutii colectate in
amestec si separat
Deseuri colectate din
gradini si parcuri
Deseuri colectate din
piete
Deseuri stradale
colectate
Deseuri menajere
generate si necolectate
Total deseuri
municipale generate

2014

2015

2020

2025

2030

2038

6 779

6 819

7 051

7 343

7 706

8 016

46

46

48

50

52

55

68

69

72

75

78

83

137

138

143

149

155

165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 029

7 072

7 314

7 616

7 990

8 319

Tabel 3: Prognoza deseuri municipale generate in zona 3 Onești, t/an
Deseuri menajere
colectate in amestec si
separat
Deseuri asimilabile din
comert, industrie,
institutii colectate in
amestec si separat
Deseuri colectate din
gradini si parcuri
Deseuri colectate din
piete
Deseuri stradale
colectate
Total deseuri
municipale generate

2014

2015

2020

2025

2030

2038

27 686

27 843

28 743

29 888

31 320

33 177

7 177

7 235

7 529

7 835

8 153

8 690

1 500

1 512

1 573

1 637

1 704

1 816

1 332

1 343

1 397

1 454

1 513

1 613

1 427

1 439

1 497

1 558

1 621

1 728

39 122

39 370

40 739

42 371

44 311

47 024

Tabel 4: Prognoza deseuri municipale generate in zona 4 Comănești, t/an
Deseuri menajere
colectate in amestec si
separat
Deseuri asimilabile din
comert, industrie,
institutii colectate in
amestec si separat
Deseuri colectate din
gradini si parcuri
Deseuri colectate din
piete
Deseuri stradale
colectate
Deseuri menajere
generate si necolectate
Total deseuri
municipale colectate
Total deseuri
municipale generate

2014

2015

2020

2025

2030

2038

15 743

15 832

16 343

16 993

17 806

18 875

4 232

4 265

4 439

4 619

4 807

5 123

879

886

922

960

999

1 064

774

780

812

845

879

937

842

849

884

920

957

1 020

0

0

0

0

0

0

22 470

22 613

23 399

24 336

25 448

27 019

22 470

22 613

23 399

24 336

25 448

27 019

Tabel 5: Prognoza deseuri municipale generate in zona 5 Moinești, t/an
Deseuri menajere
colectate in amestec si
separat
Deseuri asimilabile din
comert, industrie,
institutii colectate in
amestec si separat
Deseuri colectate din
gradini si parcuri
Deseuri colectate din
piete
Deseuri stradale
colectate
Deseuri menajere
generate si necolectate
Total deseuri
municipale colectate
Total deseuri
municipale generate

2014

2015

2020

2025

2030

2038

16 229

16 322

16 858

17 537

18 385

19 371

2 987

3 011

3 133

3 261

3 393

3 617

666

671

699

727

757

806

646

651

677

705

733

782

588

592

616

641

667

711

0

0

0

0

0

0

21 115

21 247

21 983

22 871

23 936

25 287

21 115

21 247

21 983

22 871

23 936

25 287

ANEXA 3
Principalele date tehnice ale depozitului
conform, statie sortare si statie
compostare – AMPLASAMENT BACAU

DEPOZIT CONFORM, STATIA SORTARE, STATIE COMPOSTARE BACAU
Amplasament
Amplasamentul este situat in extremitatea sudica a limitei administrative a Municipiului
Bacau la aproximativ 1.250 m de drumul national DN2 (E85) si 2 km de .primele asezari
umane ale Municipiului Bacau este de 2.370 m.
Vecinatatile amplasamentului sunt:


N: combinatul SC SOFERT SA;



E: raul Bistrita Satul Sirest, Comuna Letea Veche la 1.280 m de la limita
amplasamentului pana la primele asezari umane Satul Rusi Ciutea, comuna
Letea Veche la 1.060 m de la limita amplasamentului pana la primele asezari
umane



S: teren proprietati particulare (arabil) Comuna Nicolae Balcescu la circa 2 km
de la limita amplasamentului pana la primele asezari umane



V: teren agricol Calea ferata la circa 200 m DN 2 Bacau-Bucuresti la circa 1.250
m

Accesul catre amplasament se face din DJ 207G (strada Chimiei) si apoi pe un drum de
acces existent care deserveste SC AMURGO SA si alte societati care isi desfasoara
activitatea in zona industriala sudic a a municipiului Bacau.
Infrastructura
Pe amplasamentul de la Bacau s-au construit prin Măsura ISPA prima celulă a
depozitului județean, o stație de compostare, o stație de sortare si un centru de
reciclare (punct verde). Aceste investiții au fost extinse, astfel prin programul POS
Mediu s-a finanțat construirea celulei 2 a depozitului județean.
Suprafata totala a amplasamentului este de 32,483 ha din care suprafata ocupata de
depozit este de 25,3 ha si suprafata ocupata de statia de sortare, statia de compost,
centrul de reciclare si aria de servicii 7,183.
Structural, pe amplasament re regasesc urmatoarele componente:


Depozitul de deseuri



Aria tehnologica, respectiv: statia de sortare, statia de compostare si centrul de
reciclare



Aria de servicii
o

Cladirea de receptie – este o constructie din zidarie din caramida, P+1,
care asigura spatii pentru biroul control poarta, grupuri sanitare, dusuri,
vestiare, si sala de mese, avand o suprafata construita de cca 60 m 2.

2

Biroul control poarta este la cota +1,575 pentru a se putea asigura
schimbul direct de documente intre soferul autogunoierei si receptioner.



o

Platforma electronica de cantarire auto – pentru monitorizarea cantitatilor
de deseuri care intra in incinta este prevazuta o platforma electronica de
cantarire auto, de 40 t, inclusiv softul operational necesar crearii unei
baze de date. Dimensiunile platformei sunt de 4,3 x 13,4.

o

Cladire administrativa – este o constructie din zidarie din caramida, P+1,
care asigura spatii pentru laborator, grupuri sanitare, dusuri, vestiare si
birouri avand o suprafata construita de cca 90 mp. Incalzirea spatiilor
este asigurata de o centrala electrica. Apa calda este preparata de un
boiler electric.

o

Sopron metalic pentru utilaje – este o constructie pe structura metalica,
cu pereti pe trei laturi si acoperis din tabla zincata cutatata, inaltimea
este de 6,4 m. Suprafata acestui sopron este de 211,17 m2.

o

Drumuri de acces si platforme

o

Platforma spalare roti – platforma betonata cu dimensiunile de 4,4 x 22,4
m. Pe partea stanga a platformei, directia spre iesire, se afla o rigola cu
gratar spre care se scurge apa rezultata de la spalare. La jumatatea
rigolei sunt realizate un deznisipator si un separator de grasimi.
Platforma a fost realizata cu panta transversala de 1% spre rigola si in
profil longitudinal cu pante de 1% spre deznisipator. Apa uzata colectata
este evacuata printr-o conducta de HDPE, De 110 mm, in caminul CL5
si apoi in statia de pompare SP1

o

Spatii verzi – perimetral, pe tot conturul incintei au fost plantati arbusti,
talzurile exterioare ale digurilor perimetrale si suprafete din vecinatatea
cladirilor din inierbate, asigurand un aspect peisagistic placut.

Utilitati
o

Alimentare cu apa potabila si industriala

o

Retea de canalizare manajera si bazin vidanjabil, retea de canalizare
levigat si retea de incendiu

o

Statii de pompare

o

Rezervor de egalizare

o

Statie de epurare, bazin pentru concentrat si conducta refulare permeat

o

Sistem de colectare si evacuare ape pluviale

o

Bazin colector ape pluviaile, statie de pompare ape pluviale

o

Alimentare cu energie electrica
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1.1.1

Foraje de monitorizare

Principalele date tehnice ale instalatiilor
Depozitul este compus din 4 celule de depozitare independente construite în etape,
timp in care cele active vor fi inchise. Astfel, celula 1 a depozitului este deja in
functionala (celula construita prin fonduri ISPA). Celula 2 a depozitului, este realizata,
fiind construita cu finantare din fonduri POS Mediu.
Tip depozit:
Depozitul de la Bacau este un depozit pentru deseuri nepericuloase („Depozit de
deseuri clasa „b”, conform prevederilor HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor).
Deseuri acceptate la depozitare
Depozitul va prelua urmatoarele tipuri de deseuri generate in judet.


Deseuri menajere si asimilabile celor menajere nepericuloase;



Deseuri din constructii si demolari ce nu pot fi reciclate/valorificate



Namoluri rezultate de la statiile de epurare orasenesti din judet;

In autorizatia de mediu emisa pentru functionarea celulei 1 a depozitului, precum si in
acordul de mediu emis pentru construirea celulei 2 sunt listate tipurile de acceptate la
depozitare.
Numar de locuitori deserviti: depozitul va deservi intreg judetul Bacau
Durata de functionare estimata
Prima celula a depozitului a inceput sa fie utilizata in anul 2011. Perioada de viata a
intregului depozit este estimata la 20 ani.
Celula

Ani functionare

Perioada
(an)

1

2011 – 2014

4

855.000

5,7

2

2015 – 2026

12

1.756.000

8

3

2027 – 2035

9

1.287.000

6,15

4

2036-2037

2

225.000

22,500

Total

2011 - 2035

27

4.123.000

2,25

4

Volum

(m3)

Suprafata (ha)

Evolutia anuala a cantitatilor depozitate
An

Cantitate depozitata
anual (m3)

Cantitate
Cumulata (m3)

2011

228,776

228,776

2012

219,158

447,934

2013

209,067

657,001

2014

159,519

816,520

2015

160,596

977,116

2016

137,403

1,114,519

2017

138,475

1,252,995

2018

139,576

1,392,570

2019

139,210

1,531,780

2020

140,370

1,672,149

2021

141,570

1,813,719

2022

142,812

1,956,532

2023

144,103

2,100,635

2024

145,441

2,246,076

2025

146,831

2,392,907

2026

148,265

2,541,172

2027

149,746

2,690,918

2028

151,273

2,842,191

2029

152,841

2,995,032

2030

154,447

3,149,479

2031

141,901

3,291,381

2032

143,428

3,434,809

2033

144,991

3,579,799

2034

146,132

3,725,931

2035

147,419

3,873,350

2036

148,333

4,021,683

2037

149,252

4,170,935
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Celula

I celula

II celula

III celula

IV celula

Evolutia anuala a cantitatilor depozitate, pe tip material depozitat
An
Deseuri menajere si asimilabie
reziduale inclusive reziduuri de
la statiile de
3
sortare/compostare (m )
Deseuri din constructii si
demolari si deseuri
3
nepericuloase industriale (m )
TOTAL DEPOZIT

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

130,996

109,912

110,886

111,887

111,554

112,609

118,482

15000
160,596

15000
137,403

15000
138,475

15000
139,576

15000
139,210

15000
140,370

150000
146,831

2030
125,407

2031
126,901

2032
128,428

2033
129,991

2034
131,132

2035
132,419

2036
133,333

2037
134,252

10000
154,447

10000
141,901

10000
143,428

10000
144,991

10000
146,132

10000
147,419

10000
148,333

10000
149,252

Incepand cu anul 2016, ADIS trebuie sa asigure tratarea a cel putin 22.000 t deseuri
biodegradabile, ce nu mai pot fi acceptate la depozitare conform tintelor si prevederilor
stipulate in HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor.
Principale date tehnice aferente celulei 2 a depozitului sunt prezentate in continuare.
Volumul total de deseuri estimat a se inmagazina in celula la o elevatie finala de 30 m
este de 1.756.000 m3. Pentru a se obtine colectarea si transportul gravitational al
levigatului generat, celula va fi compusa din doua subcelule cvasiegale ca suprafata, a
caror baze vor avea o panta generala de la nord la sud de 0,003 pentru subcelula
vestica si de 0,005 pentru subcelula estica, pante ce corespund cu pantele conductelor
de transport a levigatului.
Sistem de impermeabilizare a bazei depozitului
Sistemul de impermeabilizare a bazei depozitului este compus din:


Strat de argila compactata cu o grosime de 0.50 m, asezata in doua straturi de
cate 0.25 m;



Strat de geocompozit bentonic cu k = 2 x 10 -11m/s, asternut peste stratul de
argila compactata si peste taluzele interioare ale digului perimetral si de
compartementare;



Peste stratul de geocompozit bentonitic se va asterne o folie de PEID avand o
grosime de 2mm;



Folia de PEID va fi protejata impotriva poansonarii cu o folie de protectie din
geotextil cu masa volumetrica de 1.600 g/mp si grosimea de 12 mm.

Pentru stabilitate si montaj corect cele trei folii, PEID, geocompozit bentonitic si
geotextilul de protectie, sunt ancorate in transee de ancoraj sapate pe coronamentul
digurilor perimetrale.
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Sistemul de drenare si colectare a levigatului
Sistemul de colectare a levigatului este format din 7 linii de drenuri absorbante in
subcelula estica si 7 linii in subcelula vestica. Liniile de drenuri sunt pozate echidistant
la o distanta de 30 m. La 15 m de o parte si alta a drenului sunt modelate coamele.
Fiecare linie de dren va strabate taluzul interior al laturei estice sau vestice a celulei si
se va varsa in caminele situate pe conducta colectoare a levigatului la baza taluzului
exterior al digului perimetral.
Prin vana de pe drenul absorbant se poate controla debitul de levigat ce pleaca catre
statia de epurare, astfel ca in perioadele cu precipitatii extreme, levigatul generat in
celula sa nu depaseasca capacitatea de stocare a rezervorului tampon de 700 m3 si
capacitatea de prelucrare a statiei de epurare de 120 m 3/zi. Cuveta Celulei 2 va lucra
ca un rezervor de regularizare a productiei de levigat. Prin inchiderea totala a vanelor
de pe drenurile colectoare in celula se poate inmagazina pe durata unor precipitatii
exceptionale o cantitate de levigat, cantitate care apoi poate fi eliberata treptat in acord
cu capacitatea de tratare a statiei de osmoza inversa.
In prima faza de functionare a celulei, cand drenurile nu vor fi acoperite de deseuri, ele
vor colecta apa pluviala ce trebuie evacuata in canalul perimetral. Aceasta necesitate
se va realiza prin conectarea drenului in caminul de vizitare la o conducta din PEID cu
diametrul De 90 mm care va strabate caminul si va ajunge in canalul perimetral.
Cand drenul va colecta levigat, conexiunea la conducta care deverseaza in canalul
perimetral se va intrerupe si levigatul va ajunge prin camin in conducta colectoare.
Elementul drenant cu rolul de filtrare a levigatului pentru a se evita colmatarea
drenurilor este asigurat de un strat de pietris in grosime de 50 cm cu dimensiunile
particulelor de 16-31 mm ce se asterne pe baza celulei si pe taluzuri peste geotextilul
de protectie. De-a lungul drenurilor, peste generatoarea superioara, stratul de pietris
are sectiune trapezoidala cu inaltimea de 0,70 m, baza mica de 0,70 m si baza mare de
3 m cu rolul de protectie a drenului impotriva solicitarilor mecanice.
Sistemul de colectare si transport al apelor de precipitatii
Apele de precipitatii neinfestate ce vor cadea in cuveta Celulei 2 inainte de depunerea
deseurilor si pe versantii celulei dupa aplicarea sistemului de inchidere vor fi colectate
in canalele perimetrale ce se vor construi pe latura estica si vestica a celulei si conduse
in bazinul de stocare a apelor pluviale si apoi pompate in Raul Bistrita.
Canalul perimetral va avea sectiune trapezoidala cu panta taluzelor de 1:1, baza mica
de 0,50m si panta longitudinala minim de 0,0015. Canalul este construit din dale de
beton turnate pe loc si va avea adancimea minima de 0,50m.
Latura vestica a canalului se va construi prin prelungirea canalului marginal existent ce
deserveste Celula 1. Datorita configuratiei terenului si spatiului limitat de gardul de
protectie a conductei de transport a gazului metan, pentru asigurarea pentei
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longitudinale, canalul va fi construit in rambleu intre punctele 9 si 11 si in taluzul digului
existent al Celulei 1 intre punctele 15 si 19 (Plansa 13).
Latura de est va urmari conturul Celulei 2 si Celulei 4 si se va varsa in canalul
perimetral existent inainte de intrarea in bazinul de stocare a apei pluviale. Accesul
autovehiculelor precum si a compactorului de deseuri peste canalul perimetral se va
face printr-un podet. Podetul, se va construi din tuburi PREMO cu o lungime de 7.50m
peste care va fi o acoperire de 70cm de pamant si 30 cm de piatra sparta. La intrarea in
podet se va construi o camera de linistire. Accesul si iesirea pe podet se va face prin
rampe cu inclinarea de 10%. In punctul 35, de pe ramura estica, traseul canalului
perimetral va fi traversat de conducta de refulare din PEID De 110mm a Statiei de
pompare SP1. In punctul de intersectie conducta va fi izolata termic pentru protectie
impotriva inghetului.
Pana la constructia Celulei 3, apa de precipitatii care se scurge pe taluzul exterior al
digului din partea de nord va fi colectata de canale provizorii din pamant ce se vor varsa
in cele doua canale perimetrale.
Drumul de inspectie
Pe latura vestica, datorita zonei de protectie a conductei de transport a gazului, drumul
perimetral al Celuei 2 nu este continuarea drumului de inspectie construit pentru Celula
1.
Constructia incepe in partea de sud imediat ce permite spatiul dintre gard si piciorul
digului si se opreste la coltul de N-V al celulei, urmand ca in viitor sa se lege de drumul
perimetral al Celulei 3.
Pe latura estica drumul este construit intre coltul de N-E si coltul de N-V al Celulei 2
urmand extinderea sa odata cu construirea celulelor 3 si 4. Drumul este din pietris cu
grosimea de 0,30m, latimea de 3m si acostamente de 0,50m.
Pe partea opusa canalului perimetral drumul are o rigola marginala cu sectiune
triunghiulara consolidata mecanic, cu radierul situat in cea mai mare parte cu 50 cm
mai jos decat linia rosie a drumului. In sectiune transversala platforma drumului are
panta catre rigola marginala.
Evacuarea apelor pluviale colectate de rigolele marginale ale drumului se face pe
ramura vestica in fosele de infiltrare in freatic construite in pichetii 1 si 9. Pe latura
estica apele pluviale colectate de rigola marginala a drumului vor fi evacuate in ramura
estica a canalului perimetral si in fosa de infiltrare in freatic ce construita in pichetul 1.
Intrarea pe drumul perimetral al laturii estice se face prin intermediul a doua rigole
carosabile cu lungimea de 5m ce traverseaza rigola marginala a drumului perimetral.
Sistemul de colectare a biogazului
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Tinand seama de Normativul tehnic de depozitare in vigoare, biogazul va fi colectat cu
ajutorul unei instalatii de captare, care va cuprinde urmatoarele componente:


puturile de extragere a biogazului;



sistemul de colectare si transport al biogazului incluzand conducte, sistem de
deshidratare si



substatie gaz;



sistem de ardere al gazului.

In cazul celulei 2 sistemul de colectare a biogazului este alcatuit dintr-o retea de 28 de
puturi conectate prin conducte din PEID cu diametrul de 90 mm la cele 2 substatii de
gaz amplasate pe coronamentul digului perimetral pe latura de Est si cea de Vest a
celulei 2. Din aceste doua substatii biogazul va fi aspirat de catre exhaustorul
arzatorului prin conducte de transport din PEID cu De 200mm.
Capacitatea arzatorul este proiectata astfel incat sa deserveasca toate cele 4 celule ale
depozitului.
Inchiderea depozitului depozitului


Pe suprafata nivelata a corpului de deseuri se va aplica un strat de sustinere cu
o grosime de 50 cm, strat care are rolul de a prelua sarcinile statice si dinamice
care apar in timpul si dupa aplicarea straturilor de inchidere. Drept material
pentru stratul de sustinere se pot utiliza deseuri din constructii si demolari
(moloz) sau pamant de excavatii. Stratul de sustinere va fi omogen si rezistent
la eforturi în mod uniform, iar suprafata va fi plana si nivelata.



Colectarea gazului de depozit - Pe stratul de sustinere se aplica stratul de
drenare a gazului cu grosime de 30 cm. Materialul de drenaj va fi pietris cu
granulatie 16-31 mm.



Stratul de impermeabilizare - Peste stratul de pietris se va asterne un strat de
geocompozit bentonitic pentru izolarea completa a corpului depozitului de
mediul
inconjurator.
Geocompozitul
bentonic
trebuie
sa
asigure
impermeabilizarea echivalenta cu cea a unui strat mineral de grosime minima
de 0,50 m si cu coeficient de permeabilitate < 5 x 10-9 m/s.



Strat de drenaj pentru apa din precipitatii - Drenarea apelor de suprafata
provenite din precipitatii se va face prin intermediul unei saltele drenante cu filtru
pe ambele parti, pozitionata peste geocompozitul bentonitic.



Stratul de recultivare - Peste salteaua drenanta se va continua inchiderea cu un
strat de pamant argilos in grosime de 0.85 m, iar peste acesta se va pune un
strat de pamant vegetal in grosime de 0.15 m, care va fi insamantat cu ierburi
perene.
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Statie de sortare
Parametrii principali ai statiei de sortare Bacau sunt:


capacitate statie considerand 1 schimb de 8h /zi: 12.000 t/an sau 4,8 t/h



capacitate statie considerand 3 scimburi a 8h/zi: 36.000 t/an



numar zile functionare pe an: 312



nr de schimburi: 3 schimburi/zi a cate 8 h/schimb/zi



numar locuitori deserviti: 332.000 (zonele 1 si 2 – vezi Anexa 1)



input statie: deseuri reciclabile (hartie, carton, plastic, metal si sticla) colectate
separat din zonele 1 si 2



output statie: deseuri reciclabile sortate + rezidurii
2015

2016

2017

2020

2025

2030

2035

2037

t/an
INTRARI STATIE
Sticla

4,110

4,131

4,154

4,460

4,619

4,818

5,017

5,039

Hartie si carton

9,188

9,232

9,279

9,838

10,165

10,575

10,983

11,041

Metal si plastic

18,969

19,072

19,180

20,579

21,343

22,300

23,254

23,367

TOTAL INTRARI
(cu sticla)

32,266

32,435

32,613

34,877

36,127

37,693

39,255

39,447

Sticla

3,500

3,518

3,536

3,791

3,924

4,090

4,256

4,274

Hartie si carton

7,913

7,950

7,989

8,455

8,728

9,070

9,410

9,457

Plastic

6,630

6,664

6,700

7,144

7,393

7,706

8,017

8,055

Metal

3,540

3,558

3,577

3,832

3,965

4,131

4,296

4,315

Resturi

10,682

10,745

10,811

11,654

12,117

12,697

13,276

13,345

TOTAL IESIRI

32,266

32,435

32,613

34,877

36,127

37,693

39,255

39,447

IESIRE STATIE

Hala de sortare este o constructie metalica, parter, avand latimea de 25 m, inaltimea
utila in zona de descarcare a deseurilor de 8 m si lungimea de 12 m. In restul halei,
inaltimea utila este de 6 m si lungimea de 36 m. Inchiderea halei, peretii si invelitoarea,
sunt realizate din panouri simple de tabla zincata cutata.
Echipamentul de sortare este format in principal din urmatoarele parti componente:
banda de transport in plan inclinat (1.200x10.000 mm, inclinare 30 gr), banda de
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sortare in plan orizontal (1.200 x 18.000 mm), cabina de sortare 4.000 x 14.700 mm
amplasata la cota de 2.5 m si avand inaltimea de 2,55 m.
Cabina de sortare are 12 locuri, cate 6 pe fiecare parte a benzii de sortare. Este o
structura tip platforma din grinzi, coloane, pereti, acoperis si pardoseli de sectiuni
adecvate.
Cabina este complet echipata cu:


scari pentru accesul in cabina



guri de descarcare pentru materiale sortate, 5 bucati pe fiecare parte



bara de protectie a muncii



panouri modulare



profiluri din otel zincat pentru imbinari



usa metalica si ferestre



instalatie de climatizare



instalatie de iluminat

Sub cabina de sortare spatiul este compartimentat in gradene, cu pereti usori si
demontabili astfel fiecare gradena corespunde unui guri de evacuare pe tipuri de
materiale sortate pe banda. Din gradene materialele sunt transportate cu incarcatorul
frontal la presa de balotat.
Zona de depozitare baloti este de tip sopron (fara inchideri laterale) si are lungimea de
12 m. Pardoseala halei este realizata din beton armat, are o grosime de 20 cm si o
panta generala de 1% catre rigola de colectare a apei murdare rezultata din spalarea
pardoselei. In hala sunt amplasate 2 containere prefabricate, cu dimensiunile in plan de
4,00x15,00 m in care s-au amenajat grupuri sanitare si dusuri.
Statie de compostare
In statia de compostare Bacau se vor tratata deseurile biodegadabile colectate separat
respectiv:



deseuri verzi din parcuri si gradini
deseuri biodegradabile din piete, cantine, restaurante

Parametrii principali si statiei de compostare sunt:


capacitate medie anuala: 5.000 t/an



capacitate medie zilnica a zonei de compostare intensa: 16 t/zi



capacitatea medie zilnica a zonei de maturare: 5 t/zi



timpul de compostare intensa: 4 saptamani
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timpul de maturare a compostului: 12 saptamani



numar zile functionare pe an: 312



zona de deservire: zonele 1 si 2 – vezi Anexa 1



cantitati de deseuri RECEPTIONATE in statie : 2.200 t



cantitati de deseuri REZULTATE in urma compostarii din statie:
•

compost: 1.100 t/an

•

rezidurii: 150 t/an

Deseurile verzi din parcuri, piete si gradini se vor descarca in zona de receptie, unde
crengile si deseurile de dimensiuni mari vor fi tocate cu un tocator Husmann. Apoi
acestea sunt preluate cu un incarcator frontal si distribuite in brazde cu sectiunea
trapezoidala de 2,65 mp, latime 3,00 m si lungime 40 m. Un ciclu de fermentare
dureaza cca 12 saptamani. In acest timp deseurile sunt rasturnate periodic cu
incarcatorul frontal si, daca este necesar, sunt udate, deoarece fermentarea este
aeroba si in acest proces se consuma apa.
Dupa faza de fermentare urmeaza o faza de maturare a compostului, care se va
desfasura tot in brazde. Compostul ajuns la maturitate se depoziteaza in padocuri
amenajate in sopron. Padocurile sunt realizate din pereti din beton armat cu inaltimea
de 1,5 m.
Centru de reciclare
Centrul de reciclare are ca obiectiv stocarea temporara a deseurilor menajere
periculoase (baterii, tuburi neon, medicamente etc) si deseuri voluminoase si este
prevazut cu urmatoarele componente:




Platforma betonata pentru acces vehicule
Platforma balastata pentru amplsarea containerelor necesare colectarii
deseurilor voluminoase
Un sopron in care se vor amplasa recipientele pentru colectarea deseurilor
menajere periculoase

Incinta s-a imprejmuit cu un gard din plasa de sarma si la intrare este montata o cabina
poarta prefabricata.
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ANEXA 4
Principalele date tehnice ale stațiilor de
transfer, sortare și compostare –
AMPLASAMENT ONESTI

STAȚIE TRANSFER, STAȚIE SORTARE, STAȚIE COMPOSTARE ONESTI
Amplasament
Pe amplasamentul de la Onesti s-au construit prin proiectul finantat de POS Mediu, 3
instalatii de deseuri, respectiv o statie de transfer, o statie de sortare si o statie de
compostare.
Amplasamentul pe care sunt construite cele 3 statii ocupă o suprafață de 3,9 ha, fiind
situat în partea de est a Municipiului Onesti. Terenul este situat in intravilan si este in
proprietatea publica a municipiului Onesti.
Amplasamentul are următoarele vecinătăti:


Nord: zona industriala SC Caron SA, la circa 500 m de amplasament;



Est: SC Termocet SA la circa 200 m si paraul Trotus la 1 km;



Sud: Combinat chimic la circa 150 m;



Vest: proprietăti particulare si drum de exploatare.

Accesul către amplasament se face pe Drumul national DN11A către zona industrială
(Caron și Combinatul chimic). Amplasamentul este situat la 700 m de DN11A.
În planul de încadrare de mai jos este indicat amplasamentul instalațiilor.
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Infrastructura
Infrastructura locatiei este comuna pentru cele 3 instalatii, transfer, sortare si
compostare si consta in:
Zona receptie si cantar
Zona de receptie consta intr-o platforma betonata formata dintr-o alveola a drumului de
acces pe amplasament, in imediata vecinătate a portii, pentru a permite verificarea si
inregistrarea fiecărui vehicul de transport al deseurilor ce intra sau iese din
amplasament. Clădirea receptie este o constructie de tip eurocontainer, avand
dimensiunile 6.160x2.440x2.670 mm formata din birou, vestiar si un grup sanitar care
se va conecta la utilitătile amplasamentului.
Cantarul (platforma electronica de cantărire auto), are capacitatea maxima de 60
tone,lungimea efectiva a platformei de cantărire va fi de 14 m si lătimea de 3,00 m.
Corpul administrativ
Constructie parter avand dimensiunile in plan de 21.30 x 10.30 m. Incălzirea clădirii se
va asigura printr-o centrala termica. Prepararea apei calde menajere se va face cu
ajutorul unui boiler indirect.
Garaj si atelier mecanic
Constructie metalica tip sopron, inchisa pe 3 laturi cu pereti din tabla ondulata. Spatiul
pentru atelierul mecanic este delimitat cu panouri termoizolante. Garajul va adăposti un
număr de 6 utilaje.
Platforma de spălare
Scop: spălarea rotilor autovehiculelor la iesirea din incinta..
Drumuri interioare, alei pietonale si parcări
Accesul masinilor si utilajelor la diversele instalatii din incinta este asigurat pe drumuri
tehnologice. La proiectarea traseului drumurilor interioare s-a avut in vedere asigurarea
accesului si manevrelor autovehiculelor de transport a containerelor de 30 m3, care au
un cerc de viraj cu raza de minim 15 m. Este amenajata si o parcare cu 10 locuri de
parcare.
Împrejmuire si spatii verzi
In vederea delimitării suprafetelor unde se desfăsoară procesele tehnologice de lucru
ale celor 3 statii, este necesara imprejmuirea/protejarea zonei de procesare pentru a nu
permite accesul, accidental, al persoanelor neautorizate in arealul de lucru.
Imprejmuirea incintei celor 3 instalatii tehnologice s-a realizat din panouri de gard
bordurate.
Alimentarea cu apa potabila este asigurata prin racordarea la reteaua publica de
alimentare cu apa a municipiului Onesti.
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Alimentarea cu apă tehnologică se va asigura printr-un put forat cu adancimea 10 m.
Canalizare menajera. Apa menajera rezultata de la corpul administrativ, platforma
manevra sta tia de transfer, statia de spălare autovehicule, grup sanitar – hala de
sortare, lavoar – atelier service si zona de compostare intensiva este preluata de
reteaua de canalizare a Statiei de transfer Onesti.
Canalizare pluviala.
Apa pluviala infestata provenita de la:


rampa de spălare a vehiculelor vor fi mai intai pre-epurate printr-un separator de
produse petroliere SH1 si apoi evacuate in reteaua de apa uzata.



parcarea zonei administrative este pre-epurata intr-un separator de hidrocarburi
SH2 si deversata in canalul deschis pluvial.



garaj si atelierul service va fi colectata intr-o rigola dreptunghiulara proiectata in
interiorul clădirii si trecuta prin separatorul de uleiuri SH3.

Apa pluviala neinfestata va fi colectata de rigole, canale perimetrale si guri de scurgere
si condusă intr-un canal deschis existent la aproximativ 75 m distantă de drumul de
acces.
Apa pluviala colectata din zona de maturare compost este trecută printr-un bazin
decantor si deversată in canalul deschis perimetral pereat. Acest canal in afara incintei
subtraversează drumul de acces pe sub un podet existent cu deschiderea de circa 2,5
m. Apa pluviala se va descărca in canalul existent care mărgineste calea ferata
industrială din vecinătate.
Alimentarea cu energie electrica este asigurata prin racord electric aerian LEA 20 kV la
linia electrica existenta in zona.
Sistem de stingere a incendiilor. Statia de transfer, sortare si compostare Onesti are
prevăzut un sistem propriu de stingere a incendiilor care include retea conducte cu
hidranti, cămine.
Planul de situatie al amplasamentului este prezentat in Anexa 10.2

Principalele date tehnice ale stațiilor de transfer, sortare și compostare
Statie transfer
Statia este compusa din:


platforma betonata pentru descărcarea autogunoierelor, situata la cota +3,50 m,
fata de cota platformei pe care sunt amplasate containerele;



2 buncăre de alimentare, protejate cu o structura metalica inchisa pe trei laturi;



2 statii de schimb pentru 3 containere fiecare, compuse dintr-un sistem de sine
automatizat, care permite deplasarea containerelor;
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platforma betonata pentru manevrarea autovehiculelor de transport al
containerelor de 30 mc, va fi realizata la cota -3,50 m, fata de cota platformei de
descărcare.

Principalii parametrii ai statiei sunt:


Capacitate medie de functionare: 35.000 t/an



Capacitate maxima zilnica: 167 t/zi deseuri reziduale



Nr. locuitori deserviti: aproximativ 139.000 (zona 3 – v. Anexa 1)



Tehnologie: statie de transfer cu compactare



Intrari statie: in statia de transfer vor fi manipulate:



o

deseuri reziduale (resturi menajere si asimilabile) provenite de la
populatia si agentii economici arondati zonei 3 (v. Anexa 1)

o

rezidurile rezultate de la statia de sortare situata pe acelasi
amplasament

o

rezidurile rezultate de la statia de compostare situata pe acelasi
amplasament

Iesiri statie: deseuri reziduale ce vor fi transferate la depozitul judetean de la
Bacău.
2015

ST ONESTI
Menajere reziduale
si resturi sortare si
compostare
TOTAL

2016

2017

31.051

31.278

31.512

31.754

31.051

31.278

31.512

31.754

2025

2030

2035

2037

31.913

33.328

34.997

36.686

37.138

31.913

33.328

34.997

36.686

37.138

2018
2020
t/an

Stație sortare
Statia de sortare este necesara pentru separarea deseurilor provenite din colectare
selectiva pe tip de material, in vederea reciclării. In statia de sortare nu vor ajunge
decat deseurile colectate separat, adică deseurile de hartie si carton, deseurile
metalice, din plastic si sticla.
Sticla va fi depozitata separat pe o platforma betonata special amenajata in acest scop
si va fi dirijata către reciclatori fără a mai intra in ciclul de sortare.
Toate componentele statiei de sortare sunt amplasate in spatiu inchis, intr-o constructie
metalică tip hală. Hala de sortare are 3 zone distincte cu următoarele functionalităti:
Zona de primire si depozitare temporara deseuri provenite din colectare selectiva
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Pentru a permite o functionare optimă a SS, s-a asigurat o zonă de depozitare a
deseurilor care intră in hala de sortare. Această zonă este utilă si pentru depozitarea
deseurilor pe perioada lucrărilor de reparatii neprevăzute.
Zona de primire si depozitare are următoarele functionalităti:






spatiu de depozitare/primire a deseurilor de hartie si carton, pre-sortate.
spatiu de depozitare/primire a deseurilor de plastic si metal, pre-sortate
zona de manevra pentru incărcarea buncărului de primire care asigura
transportul
deseurilor către zona de sortare
zona cu echipamente de transport către zona de sortare (buncăr de alimentare
si banda inclinata de transport)

Zona de sortare si presare
In acest spatiu sunt montate următoarele echipamente, pe fiecare linie tehnologica:








Cabina de sortare, inclusiv banda de sortare si gradene pentru fractiunile sortate
+ scări de acces
Extractorul de metale + 1 container deschis avand capacitatea de 1,1 mc
buncărul de primire cu banda de canal si banda inclinată de transport care
alimentează presa de balotat hartie+carton si respectiv plastice
presa de balotat hartie+carton si respectiv plastice
presa de balotat aluminiu
spatiu de manevra pentru motostivuitor
cabina de control + scări de acces

Zona pentru depozitare
In aceasta zona sunt amplasate următoarele echipamente:





spatiu necesar pentru linia de evacuare baloti din presa orizontala (trecere prin
gol tehnologic din zona de sortare/presare)
spatiul necesar pentru depozitarea balotilor cu materiale reciclabile
(hartie+carton si plastic) in vederea livrării, lor către reciclatori. Spatiul disponibil
asigura depozitarea materialelor rezultate pentru cel putin 7 zile,
spatiul de manevra pentru motostivuitor

Camera de comandă. Este spatiul amenajat corespunzător, astfel incat persoanele
desemnate sa coordoneze si sa supravegheze desfăsurarea activitătii in hala de
sortare sa aibă posibilitatea de a urmări tot procesul tehnologic si de a interveni imediat
acolo unde este necesar. Este montata la inăltimea de 3,00 m si este prevăzuta cu
geamuri termopan pe toate laturile dinspre interiorul halei de sortare, astfel incat
persoana care urmăreste procesul tehnologic sa poată vedea atat ce se petrece in
zona de sortare cat si in zona de presare/depozitare baloti.
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Tot de aici se asigura si monitorizarea activitătii si inregistrarea/transmiterea automata
a datelor SCADA.
Parametrii principali si statiei de sortare sunt:


capacitate medie anuala: 14.000 t/an



capacitate medie zilnica: 46 t/zi



numar zile functionare pe an: 312



numar locuitori deserviti: 139.000 (zona 3 – vezi Anexa 1)



input statie: deseuri reciclabile (hartie, carton, plastic, metal si sticla) colectate
separat din zona 3



output statie: deseuri reciclabile sortare + rezidurii
2015

2016

2017

2018

2020

2025

2030

2035

2037

t/an
INTRARI STATIE
Sticla

1,762

1,771

1,780

1,790

1,909

1,976

2,059

2,143

2,152

Hartie si carton

3,963

3,981

4,001

4,021

4,235

4,371

4,543

4,713

4,737

Metal si plastic

8,077

8,120

8,166

8,213

8,754

9,076

9,478

9,879

9,927

TOTAL cu sticla

13,801

13,872

13,946

14,024

14,898

15,423

16,080

16,735

16,817

TOTAL fara
sticla

12,040

12,101

12,166

12,234

12,989

13,447

14,021

14,592

14,664

Hartie si carton

3,430

3,446

3,462

3,479

3,657

3,771

3,914

4,056

4,076

Plastic

2,855

2,869

2,884

2,899

3,071

3,176

3,307

3,438

3,454

Sticla

1,505

1,513

1,521

1,529

1,628

1,684

1,754

1,823

1,831

Metale

1,508

1,516

1,524

1,532

1,631

1,687

1,756

1,826

1,834

Resturi

4,502

4,529

4,556

4,585

4,911

5,106

5,349

5,592

5,622

12,040

12,101

12,166

12,234

12,989

13,447

14,021

14,592

14,664

IESIRI STATIE

TOTAL IESIRI

Stație compostare
In statia de compostare Onesti se vor tratata deseurile biodegadabile colectate separat
respectiv:




deseuri menajere biodegradabile colectate separat de la populatie
deseuri verzi din parcuri si gradini
deseuri biodegradabile din piete, cantine, restaurante

Statia de compostare Onesti este alcatuita următoarele zone principale de proces:
7




Zona de pre-tratare (tratare mecanica) in care are loc receptia, sortarea si
tocarea deseurilor.
Zona de tratare biologica. Pentru tratarea biologica se va aplica tehnologia
Gore. Zona de tratare biologica este formata din:
o Zona de compostare intensa - platforma betonata descoperita
o Zona de maturare compost - constructie metalica de tip sopron, fără
inchideri laterale
o Zona de depozitare/stocare compost final - constructie metalica tip
sopron

In faza tratării mecanice trebuie asigurate toate conditiile pentru tratarea biologica
ulterioara.
Acest lucru se realizează prin separarea, respectiv eliminarea de materiale, care
ingreunează tratarea biologica a deseurilor, respectiv care nu se pot trata biologic sau
care se descompun greu, sau care reprezintă un potential de materiale utile (de
exemplu, metale feroase si neferoase).
După verificarea documentelor, receptie si cantărire deseurile sunt transportate si
descărcate in zona de stocare temporara a halei de receptie.
După trecerea printr-un desfăcător de saci materialele sunt sortate mecanic pe doua
fractiuni, mai mici si respectiv mai mari de 80 mm, folosind un ciur rotativ mobil. Cele
doua fractiuni sunt eliminate pe benzi de transport inclinate astfel:
o
o

in cuva tocătorului mobil: fractiunile mai mici de 80 mm
pe o banda de sortare orizontala fractiunile mai mari de 80 mm

Deasupra benzii care transporta deseurile spre ciur este amplasat un separator
magnetic (extractor de metale). Acesta preia fractiunile feroase si le elimina intr-un
container de 30 m3.
Pe banda de sortare sunt separate fractiunile combustibile de cele nereciclabile.
Ambele sunt eliminate in containere de 30 m3. Fractiunile mai mici de 80 mm măruntite
sunt descărcate sub forma de grămada, de unde sunt transportate cu basculanta in
zona de fermentare activa. Alimentarea desfăcătorului de saci si incărcarea basculantei
cu material măruntit se face cu incărcătorul frontal.
Faza de fermentare activa, respectiv formarea grămezilor acoperite cu membrana are
loc in zona special amenajata, pe platforma de tratare biologica. In faza de
descompunere intensa grămezile vor fi acoperite cu membrana fără mutare sau
remaniere, dar cu o aerare fortată a grămezii. Procesul durează in total 4 săptămani. In
timpul procesului, volumul materialului si greutatea sunt reduse.
Modelul GORER Cover realizează compostarea prin aerarea fortată a materialului si
acoperirea acestuia cu a membrana semi-permeabila. Fiecare grămada va avea un
perete din beton in capăt pentru a retine materialul si pentru a permite fixarea
suflantelor si a tabloului de control. Sub fiecare grămada sunt doua canale de aerare.
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Acestea au rolul de a introduce aer in material, dar si de a colecta levigatul. Fiecare
grămada este dotata cu un ventilator pentru a sufla aer prin canalele de aerare.
Canalele sunt turnate in beton pe o suprafata solida rezistenta. Toata suprafata de
compostare este formata din beton, care permite colectarea apei si a levigatului.
Pentru un management activ al procesului, grămezile de la maturare sunt remaniate cu
ajutorul incărcătorului frontal pentru a:
o
o
o

se evita compactarea grămezii,
imbunătătirea schimbului de aer,
aduce la suprafata grămezii a materialul din interior si introduce in
grămada a materialul de la suprafată.

Perioada de maturare va fi de 12 săptămani, iar grămezile vor fi intoarse o singura data
pe săptămana, cu incărcătorul frontal. Procesul de maturare se termina atunci cand
activitatea biologica a materialului transferat din zona de descompunere intensa s-a
incheiat, iar substantele ce se pot descompune usor au fost stabilizate.
Reziduurile lichide din zona de tratare biologica reprezintă apa de infiltratie eliminata si
apa de ploaie impura. Cantitatea de apa de infiltratie este cu mult mai mica decat la
depozitele compactate si se caracterizează prin incărcătura biodegradabila si continutul
ridicat de sare si va fi tratata fie prin decantare fie prin reintroducerea in procesul de
descompunere, adică prin stropirea grămezilor din zona de maturare.
In procesul de maturare se va utiliza incărcătorul frontal, cu capacitatea cupei de 2,8
m3. Deseul stabilizat din punct de vedere biologic va fi transportat cu camionul cu
capacitatea de transport de 12,0 m3 la depozitul conform.
Compostul stabilizat este rafinat, cu ajutorul ciurului rotativ mobil, căruia i s-a atasat o
sita cu ochiuri de 40 mm. Compostul rafinat, dimensiuni < 40 mm, este apoi depozitat in
sopronul de stocare compost in vederea valorificării. Fractiunea cu dimensiuni > 40 mm
este distribuita in brazdele de fermentare intensiva
Parametrii principali si statiei de compostare sunt:


capacitate medie anuala: 8.500 t/an



capacitate medie zilnica a zonei de compostare intensa: 27 t/zi



capacitatea medie zilnica a zonei de maturare: 22 t/zi



timpul de compostare intensa: 4 saptamani



timpul de maturare a compostului: 12 saptamani



numar zile functionare pe an: 312



numar locuitori deserviti: 252.000 (zonele 3, 4 si 5 – vezi Anexa 1)
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SC ONESTI
2015
INTRARI STATIE COMPOSTARE
3,412
Colectare separata bio
Parcuri si gradini
2,761
Piete
2,217
Total
8,390
IESIRI STATIE COMPOSTARE
3775
Compost
Pierderi masa
3775
Resturi
839

2016

2017

2020

2025

2030

2035

2038

3,431
2,783
2,234
8,448

3,452
2,805
2,252
8,509

3,382
2,873
2,306
8,560

3,514
2,989
2,400
8,903

3,679
3,112
2,499
9,290

3,843
3,239
2,602
9,685

3,905
3,289
2,639
9,833

3802
3802
845

3829
3829
851

3852
3852
856

4006
4006
890

4181
4181
929

4358
4358
968

4425
4425
983
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ANEXA 5
Principalele date tehnice ale stației de
transfer–
AMPLASAMENT
BERESTI
TAZLAU

STAȚIE TRANSFER BERESTI TAZLAU
Amplasament
Amplasamentul statiei de transfer este situat în extravilanul comunei Beresti Tazlau, sat
Floresti, la circa 400-450 m V de drumul județean 118.
Suprafata terenului este de 8.472 m2 și este proprietatea Consiliului Local al Comunei
Beresti -Tazlău.
Accesul către amplasament se face din Drumul județean 118 dinspre comuna Berești
Tazlău sat Boșoteni spre Florești, sau dinspre DN 2G Bacău-Moinești, sat Florești.

Infrastructura
Infrastructura pe amplasament consta in urmatoarele elemente:
Zona receptie si cantar
Pentru inregistrarea si cantarirea fiecarui vehicul de transport al deseurilor ce intra in
incinta statiei de transfer s-a prevazut un cantar (platforma electronica de cantarire
auto) amplasat pe drumul interior al statiei, in imediata vecinatate a portii.
Cantarul (platforma electronica de cantărire auto), are capacitatea maxima de 60 tone,
lungimea efectiva a platformei de cantărire de 14 m si lătimea de 3,00 m. In imediata
vecinatate a cantarului este situata cabina de receptie. Aceasta este o constructie de tip
eurocontainer.
Corpul administrativ
Cabina de receptie are rol si de sediu administrativ.
Garaj si atelier mecanic
Constructie metalica tip sopron, inchisa pe 3 laturi. Garajul va adăposti un camion si un
incarcator frontal.
Drumuri
La proiectarea traseului drumurilor interioare s-a avut in vedere asigurarea unei raze
interioare de racordare de minimum 15,0 m pentru a permite accesul si manevra
autovehiculelor de transport a containerelor de 40 m3 (dotate cu remorca).
Parcari si alei pietonale
Iluminatul exterior
Instalatiile electrice de iluminat exterior, in numar de 6 vor fi alimentate din tabloul
electric general, prin cablu electric subteran.
Împrejmuire si spatii verzi
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In vederea delimitarii suprafetelor unde se desfasoara procesele tehnologice de lucru
din cadrul statiei de transfer s-a imprejmuit zona de procesare pentru a nu permite
accesul persoanelor neautorizate in incnta obiectivului.
Imprejmuirea incintei statiei de transfer, s-a realizat cu gard. Statia de transfer va fi
inconjurata de o perdea de protectie din arbori, dispusi pe 2 randuri, plantati de-a lungul
gardului.
Alimentarea cu apa potabila este asigurata printr-un put forat cu adancimea de 10,00
m, dotat cu hidrofor. Principalele utilizări ale apei potabile pe amplasament vor fi:




spalarea suprafetelor de lucru si a containerelor;
consum intern;
stropit spatii verzi.

In cazul in care apa extrasa din putul forat nu este potabila, aceasta va fi asigurata din
surse externe.
Canalizare menajera. Apa menajera rezultata de la grupul sanitar amenajat in cabina
de receptie, precum si apa uzata tehnologica, provenita de la spalarea platformei de
transfer sunt colectate si dirijate catre ministatia de epurare. Apa epurata va fi evacuata
in raul Tazlau.
Canalizare pluviala
Apa pluviala de pe zonele carosabile, spatiile verzi si de pe suprafata taluzelor se va
colecta prin canale perimetrale si va fi evacuata in Raul Tazlau.
Alimentarea cu energie electrica este asigurata prin:




post TRAFO 20/0,4 kV – 40 kVA, amplasat in incinta statiei de transfer;
retele electrice de forta de incinta;
retele electrice de iluminat exterior;

instalaie de legare la pamnt si paratrăsnet;

Principalele date tehnice ale stațiilor de transfer, sortare și compostare
Statia este compusa din:


platforma betonata pentru descărcarea autogunoierelor, situata la cota +3,00 m,
fata de cota platformei pe care sunt amplasate containerele de 40 m3;



platforma betonata pentru manevrarea autovehiculelor de transport al
containerelor pline, in vederea fixarii lor .

3

Principalii parametrii ai statiei sunt:


Capacitate medie de functionare: 17.000 t/an



Capacitate maxima zilnica: 82 t/zi



Numar total zile functionare pe an: 312 zile



Nr. locuitori deserviti: aproximativ 95.000 (zona 5 – v. Anexa 1)



Tehnologie: statie de transfer fara compactare



Intrari statie: in statia de transfer vor fi manipulate:



o

deseuri reziduale (resturi menajere si asimilabile) provenite de la
populatia si agentii economici arondati zonei 5 (v. Anexa 1)

o

deseuri biodegradabile colectate separat de la populatie, deseuri verzi si
deseuri biodegradabile din piete si cantine – provenite din zona 5

Iesiri statie:
o deseuri reziduale ce vor fi transferate la depozitul judetean de la Bacau
o

deseuri biodegradabile ce vor fi transferate la statia de compostare
Onesti

ST BERESTI
Deseuri reziduale
menajere transfer
depozit si resturi de la
statia de sortare
Moinesti
TOTAL

2015

2016

2017

2020

2025

2030

2035

2037

14,941
14,941

15,378
15,378

15,487
15,487

15,717
15,717

16,389
16,389

17,192
17,192

18,008
18,008

18,127
18,127
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ANEXA 6
Principalele date tehnice ale stației de
transfer– AMPLASAMENT GAICEANA

STAȚIE TRANSFER GAICEANA
Amplasament
Stația de transfer este situată pe teritorul administrativ al comunei Gaiceana, in afara
localitatii la aprox 800 m E de marginea satului Gaiceana.
Suprafata ocupată de stație este de 5.552 m2, terenul aferent fiind în proprietatea
Consiliului Local Găiceana.
Accesul către amplasament se face pe Drumul județean 206 A din Podu Turcului (25
Km) sau de pe DN 2 (E 85) din Localitatea Răcăciuni pe DJ 252 B spre Pâncești,
Petrești și apoi se face la dreapta pe DJ 252 spre amplasamentul situat în Comuna
Găiceana.

Infrastructura
Infrastructura pe amplasament consta in urmatoarele elemente:
Cladire receptie si cantar
Pentru inregistrarea si cantarirea fiecarui vehicul de transport al deseurilor ce intra in
incinta statiei de transfer s-a prevazut un cantar (platforma electronica de cantarire
auto) amplasat pe drumul interior al statiei, in imediata vecinatate a portii. Cantarul
(platforma electronica de cantărire auto), are capacitatea maxima de 60 tone.
In imediata vecinatate a cantarului se afla cabina de receptie care va avea in structura
sa un birou, vestiar, grup sanitar propriu compus din WC + lavoar.
Drumuri
La proiectarea traseului drumurilor interioare s-a avut in vedere asigurarea unei raze
exterioare de racordare de minimum 12,0 m pentru a permite accesul si manevra
autovehiculelor de transport cu remorca a containerelor de 40 m3.
Parcari
2 locuri de parcare pentru autoturisme si un loc de parcare pentru autovehiculele de
transport.
Iluminatul exterior
Iluminatul exterior se va face prin 7 corpuri de iluminat.
Împrejmuire si spatii verzi
In vederea delimitarii suprafetelor unde se desfasoara procesele tehnologice de lucru
din cadrul statiei de transfer s-a imprejmuit zona de procesare pentru a nu permite
accesul persoanelor neautorizate sau a animalelor in incnta obiectivului.
Spatiile verzi vor fi inierbate si pe tot perimetrul statiei de transfer vor fi plantati arbori.

2

Alimentarea cu apa potabila este asigurata printr-un put forat, dotat cu hidrofor.
Principalele utilizări ale apei potabile pe amplasament vor fi:
o
o
o

spalarea suprafetelor de lucru si a containerelor;
consum intern;
stropit spatii verzi.

In cazul in care apa extrasa din putul forat nu este potabila, aceasta va fi asigurata din
surse externe.
Canalizare menajera. Apa menajera rezultata de la grupul sanitar amenajat in cabina
de receptie, precum si apa uzata tehnologica, provenita de la spalarea platformei de
transfer sunt colectate printr-un sistem de tuburi PVC si dirijate catre un bazin etans
vidanjabil.
Canalizare pluviala
Apa pluviala de pe zonele carosabile, spatiile verzi si de pe suprafata taluzelor se va
colecta prin canale perimetrale si va fi dirijata in canalul marginal la DJ 206A, care se
descarca in Paraul Odaii.
Alimentarea cu energie electrica este asigurata prin:




post TRAFO 20/0,4 kV – 63 kVA, amplasat in incinta statiei de transfer;
retele electrice de iluminat exterior;
instalatie de legare la pamnt si paratrăsnet.

Principalele date tehnice ale stațiilor de transfer, sortare și compostare
Statia este compusa din:


platforma betonata pentru descărcarea autogunoierelor, situata la cota +3,00 m,
fata de cota platformei pe care sunt amplasate containerele de 40 m3;



platforma betonata pentru manevrarea autovehiculelor de transport al
containerelor pline, in vederea fixarii lor .

Principalii parametrii ai statiei sunt:


Capacitate medie de functionare: 5.000 t/an



Capacitate maxima zilnica: 23 t/zi



Numar total zile functionare pe an: 312 zile



Nr. locuitori deserviti: aproximativ 43.000 (zona 2 – v. Anexa 1)



Tehnologie: statie de transfer fara compactare



Intrari statie: in statia de transfer vor fi manipulate:
o

deseuri reziduale (resturi menajere si asimilabile) provenite de la
populatia si agentii economici arondati zonei 2 (v. Anexa 1)
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o

deseuri reciclabile colectate separat de la populatia si agentii economici
arondati zonei 2

o

deseuri biodegradabile colectate separat de la populatie, deseuri verzi si
deseuri biodegradabile din piete si cantine – provenite din zona 2

Iesiri statie:
o deseurile reziduale ce vor fi transferate la depozitul judetean de la Bacau
o

deseurile biodegradabile ce vor fi transferate la statia de compostare
Bacau

o

deseurile reciclabile vor fi transferare la statia de sortare Bacau

ST GAICEANA
Deseuri reziduale
menajere transfer
depozit
Deseuri reciclabile
pentru transfer la SS
Bacau
Deseuri
biodegradabile pentru
a fi transferate la SC
Bacau
TOTAL

2015

2016

2017

2020

2025

2030

2035

2038

4,290

4,317

4,346

4,423

4,610

4,843

5,081

5,058

1,774

1,784

1,796

1,907

1,983

2,078

2,175

2,165

172
6,236

173
6,275

175
6,317

179
6,508

186
6,780

194
7,115

202
7,458

205
7,428
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ANEXA 7
Principalele date tehnice ale stației de
sortare– AMPLASAMENT MOINESTI

STAȚIE SORTARE MOINESTI
Amplasament
Terenul aferent statiei de sortare se află în intravilanul Municipiului Moineşti fiind situat
in vecinatatea vehicului depozit de deseuri menajere. Distanta de la limita incintei, pana
la malul raului Tazlaul Sarat este de aproximativ 120 m.
Vecinatatile amplasamentului sunt :





La Nord
La Sud
La Est
La Vest

terenuri proprietate particulara;
riul Tazlaul Sarat;
teren neproductiv Consiliul Local Moinesti si PETROM;
terenuri proprietate particulara.

Suprafata amplasamentului este de 2.800 m2

Infrastructura
Infrastructura pe amplasament consta in urmatoarele elemente:












Hala tehnologica destinata sortarii
receptie si cantar
spatiu administrativ cu birouri, vestiare si grupuri sanitare
Drumuri
Parcari
Iluminatul exterior
Împrejmuire si spatii verzi
Alimentarea cu apa potabila
Canalizare menajera.
Canalizare pluviala
Alimentarea cu energie electrica

1. Hala tehnologica destinata sortarii, prelucrarii si depozitarii deseurilor menajere in
care sunt amenajate:
-

rampa descarcare deseuri (constructie semiingropata din beton armatsi un
echipament tip transportot elicoidal L=4,20m, L=2,50m, h=2,50m, grosime
pereti=15cm);

-

spatiu administrativ cu birouri, vestiar si grup sanitar;

-

spatiu destinat spalarii autocompactoarelor si containerelor depozitare
deseuri.

-

Presa PET si hartie

-

Banda sortare Pet
2

-

Cantar electronic pentru vehicole rutiere G=50 tone –3x15 m, tip Balanta
Sibiu.

-

Instalatie de spalare cu electropompa de spalatorie tip TurboJet.

2. spatiu administrativ cu birouri, vestiar si grup sanitar;
3. spatiu destinat spalarii autocompactoarelor si containerelor depozitare deseuri.
Alimentarea cu apa
Alimentarea cu apa se realizeaza din reteaua de apa existenta in municipiul Moinesti,
administrata de S.C. APA PRIM S.R.L.Moineşti, prin intermediul unui cămin de
branşament dotat cu vane şi apometru..
Se face din reteaua de apa OL Dn 100 existenta pe str Pacurari. Bransamentul de apa
este din teava PEHD 110x6,3 Pn 6, in lungime de 500 m si este amplasat pe teren
proprietate Domeniul Public, la marginea carosabilului strazii Pacurari.
Conducta de bransament este montata ingropat sub adâncimea de înghet de 1,10 m
si inglobata in strat de nisip de 15 cm in jurul conductei.
Apa potabilă este folosita in incinta centrului de valorificare pentru nevoi menajere si
pentru spalarea periodica a autocompactoarelor, a containerelor şi a pardoselilor.
Contorizarea consumului de apa se realizeaza printr-un contor ZENER WPV Dn 50,
combinat Q P.S.I. = 15 mc/h, Q menajer = 3,5 mc/h, amplasat intr-un camin de apometru din
beton monolit, situat la intrarea in incinta centrului de valorificare.
Distributia apei la consumatori se realizeaza cu o retea de apa potabila realizata din
teava PEHD 40x2,4 1 ¼’’, L = 78 m, si din teava PEHD 110x 6,3 L = 12 m.
Reteaua de distribuţie din incinta centrului este amplasata ingropat sub adâncimea de
inghet din zona si inglobata in strat de nisip.
In incinta este montat un hidrant de incendiu exterior dublu Dn 65, de la care se va
asigura interventia pentru stingerea incendiilor, atât direct prin furtune tip C, cât si
pentru alimentarea cu apa a autospecialelor P.S.I.
Stingerea incediilor
În incintă este montat un hidrant de incendiu exterior dublu Dn 65, de la care se
asigură atât debitul şi presiunea necesară pentru intervenţia directă pentru stingerea
incendiilor, direct prin furtune tip C, cât şi pentru alimentarea cu apă a autospecialelor
P.S.I.
Reteaua de canalizare ape menajere
Apele uzate menajere provin de la grupurile sanitare, de la spalarea pardoselii din hala
tehnologică si de la spalarea autocompactoarelor.
Reţeaua de canalizare este concepută în sistem separativ astfel:
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Apele uzate menajere (de la pavilionul administrativ) şi cele tehnologice (spălarea
pardoselilor din hala tehnologica, a autocompactoarelor etc.), vor fi colectate şi trimise
într-un bazin vidanjabil din beton armat. Apele uzate extrase din bazinul vidanjabil vor fi
tratate în cadrul Staţiei de epurare a oraşului Moineşti. Acest procedeu va funcţiona
până când se va extinde reţeaua de canalizare a municipiului Moineşti şi în zona în
care se află amplasat centrul de valorificare şi racordarea acestuia la reţea.
Bazinul vidanjabil are o secţiune pătrată în plan având dimensiunile 3,70 m x 3,70 m x
5,15 m (L x l x h).
Periodic realizeaza curatarea zonei de transfer a halei si spalarea cu jet de apa.
Aceste ape uzate rezultate se incadra in categoria apelor uzate menajere, iar indicatorii
de calitate a acestora se vor încadra în limitele NTPA 002 (HG 352/2005).( nu au fost
evacuari de ape uzate si un sunt buletine de analiza in aceasta faza).
Canalizarea apelor pluviale
Apele pluviale sunt colectate de pe suprafaţa platformei prin intermediul rigolelor
perimetrale betonate şi apoi transportate pentru epurare la un separator de
hidrocarburi. Din separator apele pluviale vor fi trimise printr-un colector de canalizare
ape pluviale în râul Tazlăul Sărat.
Separatorul de hidrocarburi are următoarele caracteristici:
-

construcţie compactă prevăzută cu decantor de nămol, cu filtru coalescent şi bypass;

-

dimensiuni: Lxbxh 4,27x1,60x1,75 m;

-

material coalescent lamelar uşor de curăţat;

Conducta de deversare a apelor pluviale in emisar se realizeaza din teava PVC
200x4,9mm; L = 174 m, amplasata ingropat sub adincimea de inghet.
Deversarea se realizeaza printr-o gura de varsare realizata din beton armat monolit.
Gura de varsare este amplasata la nivelul actual al malului si deasupra nivelului maxim
de inundabilitate al râului Tazlau Sarat, in sectiunea rampei de gunoi Moinesti.
Colectarea apelor pluviale de pe zone carosabile se realizeaza printr-o rigola din beton
monolit, prevazuta cu gratar carosabil, in lungime de 93 m, apele pluviale fiind conduse
de la punctul final al rigolei spre separatorul de hidrocarburi, printr-o conducta din teava
PVC 200x4,9mm; L = 10 m.
Alimentare acu energie electrica
Alimentarea cu energie electrica se face din reteaua electrica aeriana, din intravilanul
Municipiului Moinesti, cu post de transformare propriu;
Caracteristicile energetice ale obiectivului:
-

puterea instalată

Pi = 15 KW;
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-

puterea cerută

Pc = 10 KW;

-

tensiunea nominală Un = 380/220 V.

Principalele date tehnice ale stațiilor de transfer, sortare și compostare
Statia de sortare Moinesti, construita prin fonduri Phare CES,a fost data in functiune in
anul 2010 in prezent fiind gestionata si operata de Primaria Moinesti.
Parametrii principali ai statiei de sortare Moinesti sunt:


capacitate medie anuala: 6.000 t/an



capacitate medie zilnica: 19 t/zi



numar zile functionare pe an: 312



nr de schimburi: 1 schimb/zi (8 h/zi)



numar locuitori deserviti: 95.000 (zona 5 – vezi Anexa 1)



intrari statie: deseuri reciclabile (hartie, carton, plastic, metal si sticla) colectate
separat din zona 5



iesiri statie: deseuri reciclabile sortate + reziduri

2015

2016

2017

2018

2020

2030

2035

2037

t/an
INTRARI STATIE SORTARE
Sticla

845

870

875

880

937

973

1,017

1,061

Hartie si carton

1,575

1,609

1,617

1,626

1,716

1,776

1,852

1,928

Metal si plastic

3,845

3,953

3,976

4,001

4,256

4,421

4,626

4,833

TOTAL cu sticla

6,265

6,431

6,468

6,507

6,909

7,170

7,495

7,821

TOTAL fara sticla

5,420

5,561

5,594

5,627

5,972

6,197

6,478

6,760

IESIRI STATIE SORTARE

Hartie si carton

1,346

1,374

1,381

1,389

1,463

1,513

1,577

1,640

Plastic

1,292

1,326

1,334

1,342

1,422

1,474

1,540

1,606

Sticla

714

734

739

743

791

820

857

894

Metale

715

735

739

744

792

821

858

895

Resturi

2,197

2,261

2,275

2,290

2,442

2,540

2,663

2,786

TOTAL

6,265

6,431

6,468

6,507

6,909

7,170

7,495

7,821
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ANEXA 8
INVENTARUL BUNURILOR MOBILE SI
IMOBILE, PROPRIETATE A
DELEGATARULUI, CONCESIONATE
DELEGATULUI LA DATA INTRARII IN
VIGOARE

1

1. INSTALATII SI ECHIPAMENTE AFERENTE AMPLASAMENTULUI BACAU
Nr.
crt.

Cod
clasificatie

Denumire si caracteristici
(descriere) bun

UM

Cantitate

1

A se completa

Pod bascula

Buc

1

2

inainte de

Statie de sortare compusa

predarea

din:

echipamentelor

Hala de sortare 30x76m

Valoare fara
TVA
(RON/bucata)
77322 euro

TOTAL

77322 euro

Locul
unde se
afla
Bacau

Elemente de
identiticare*
n.d

Data
punerii in
functiune
23.03.2011

n.d

Buc

1

650000 euro

650000 euro

23.03.2011

buc

1

293000 euro

293000 euro

23.03.2011

buc

1

538000 euro

538000 euro

Echipamente:
-buncar de alimentare cu
banda orizontala-2
-banda inclinata cu racleti-2
-banda orizontala de
sortare-2
-separator megnetic-2
-presa de balotat carton si
PET-1
-Presa balotat metal-1
-lift alimentare presa-1
- Incarcator frontal cu
dispozitiv de manipulat
baloti(furci) buc 1
- Container 1,1m3 buc 50
3

Statie de compostare

n.d

23.03.2011

3600m2
2

2. INSTALATII SI ECHIPAMENTE AFERENTE AMPLASAMENTULUI ONESTI
Nr.
crt.

Cod
clasificatie

Denumire si
caracteristici
(descriere) bun

UM

Cantitate

Valoare fara
TVA
(RON/bucata)

TOTAL

Locul
unde se
afla

Elemente de
identiticare*

Data
achizitionarii

Platforma electronica
de cantărire auto

buc

1

138519,75

138519,75

Onesti

fisa tehnica nr.
5.6.3

30.09.2013

1

Prese stationare

buc

2

301929,275

603828,55

Onesti

30.09.2013

2

Autovehicule de
transport containere 30
3
m
3
Containere de 30 m

buc

5

437604,835

2188024,18

fisa tehnica nr.
5.6.4
fisa tehnica nr.
5.6.5

buc

11

20833,032

229163,35

fisa tehnica nr.
5.6.6

30.09.2013

Cuva cu banda
orizontala de
alimentare a liniilor de
sortare
Banda transportoare
inclinata cu racleti
pentru alimentare
cabina sortare
Extractor de metale
(separator magnetic)
Banda sortare
1200x27000

buc

2

52285,10

104570,20

fisa tehnica nr.
5.6.7

30.09.2013

buc

2

100423,45

200846,90

fisa tehnica nr.
5.6.8

30.09.2013

buc

2

92851,12

185702,24

fisa tehnica nr.
5.6.11

30.09.2013

buc

2

118452,80

236905,60

fisa tehnica nr.
5.6.9

30.09.2013

INSTALATII COMUNE
1

A se completa
inainte de
predarea
echipamentelor

STATIE TRANSFER

3

30.09.2013

STATIE SORTARE
1

2

3
4

Onesti

3

5

6

7
8

9

10
11
12
13
14
15
16

Cabina de sortare
climatizata cu 14
posturi de sortare
Banda de transport
inclinata pentru presa
de balotat
Banda canal alimentare
presa balotat
Presa de balotare ,
( pentru linia de sortare
hartie + carton )
cu legare automata
Presa de balotat cu
perforator PET, pentru
linia de sortare plastic
si metal
Presa de balotare doze
metalice
Instalatia de ventilatie
hala sortare
Containere metalice 1,1
mc
Incărcător frontal pe
pneuri
Motostivuitor

buc

2

399097,04

798194,07

fisa tehnica nr.
5.6.10

30.09.2013

buc

2

92851,12

185702,24

fisa tehnica nr.
5.6.13

30.09.2013

buc

2

143107,92

286215,84

fisa tehnica nr.
5.6.12

buc

1

385377,23

385377,23

buc

1

439915,99

buc

1

138825,95

buc

1

Fara valoare

buc

50

946,956

buc

1

buc

Camion cu capacitatea
benei 12 mc
Autoutilitara

fisa tehnica nr.
5.6.15

30.09.2013

439915,99

fisa tehnica nr.
5.6.14

30.09.2013

138825,95

fisa tehnica nr.
5.6.16

30.09.2013

fisa tehnica nr.
5.6.23

30.09.2013

47347,80

fisa tehnica nr.
5.6.22

30.09.2013

238797,60

238797,60

fisa tehnica nr.
5.6.18

30.09.2013

2

150232,51

300465,02

30.09.2013

buc

1

384081,23

384081,23

fisa tehnica nr.
5.6.19
fisa tehnica nr.
5.6.20

buc

1

126167,47

126167,47

fisa tehnica nr.

30.09.2013

Onesti

30.09.2013

5.6.21
17

Sistem informatic care
include: calculator,
monitor, tastatura,
mouse, sistemul de
operare, software-ul de
control al procesului,

buc

1

318761,28

318761,28

fisa tehnica nr.

30.09.2013

5.6.17

4

software-ul de
inregistrare date la
cantar
STATIE COMPOSTARE
1

Desfăcător de saci

buc

1

344859,36

344859,36

2

Separator magnetic

buc

1

79297,00

79297,00

3

buc

1

68558,87

68558,87

4

Banda inclinata pentru
alimentarea ciurului
rotativ
Ciur rotativ mobil

buc

1

481068,47

481068,47

5

Tocător

buc

1

1136442,49

1136442,49

6

Banda de sortare
orizontala
Platforma sortare 4
posturi
Instalatie electronica de
comanda
containere de 30 mc

buc

1

48115,11

48115,11

buc

1

25936,87

25936,87

buc

1

80607,12

80607,12

buc

4

20627,17

82508,68

incarcatoare frontale

buc

2

563109,44

1126218,88

buc

4

buc
buc
buc

4
4
1

2287670,43

2287670,43

buc

1

305597,38

305597,38

fisa tehnica nr.
5.6.39

12

Membrana care
acoperă padocurile
Sistem de aerare
Sistem de control
Masina de manevrat
membrana
Sistem desprafuire si
incalzire electrica a
halei de tocare
Camionul de 12 mc

buc

1

384081,23

384081,23

13

Dotari laborator

set

1

248410,64

248410,64

fisa tehnica nr.
5.6.35
fisa tehnica nr.
5.6.37

7
8
9

10

11

fisa tehnica nr.
5.6.26
fisa tehnica nr.
5.6.27
fisa tehnica nr.
5.6.28

30.09.2013

fisa tehnica nr.
5.6.29
fisa tehnica nr.
5.6.30
fisa tehnica nr.
5.6.31
fisa tehnica nr.
5.6.32
fisa tehnica nr.
5.6.33
fisa tehnica nr.
5.6.34
fisa tehnica nr.
5.6.36

30.09.2013

fisa tehnica nr.
5.6.38

30.09.2013
30.09.2013

30.09.2013
30.09.2013
30.09.2013
30.09.2013
30.09.2013
30.09.2013

30.09.2013

30.09.2013

30.09.2013
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3. INSTALATII SI ECHIPAMENTE AFERENTE AMPLASAMENTULUI BERESTI TAZLAU
Nr.
crt.

Cod
clasificatie

1

A se completa

UM

Cantitate

buc

1

5

Platforma
electronica de
cantărire auto
Ministatie de
epurare
autovehicule de
transport containere
3
40 m
Remorca de
transport
Incarcator frontal

6

containere de 40 m

3

inainte de
predarea

2

echipamentelor
3

4

Denumire si
caracteristici
(descriere) bun

Valoare fara
TVA
(RON/bucata)
148812,75

TOTAL
148812,75

Locul
unde se
afla
Beresti
Tazlau

Elemente de
identiticare*

Data
achizitionarii

fisa tehnica
nr. 5.7.1

30.09.2013

buc

1

26098,16

26098,16

fisa tehnica
nr. 5.7.6

30.09.2013

buc

2

442238,18

884476,36

fisa tehnica
nr. 5.7.2

30.09.2013

buc

1

103544.59

103544.59

30.09.2013

buc

1

563109,44

563109,44

buc

10

24662,028

246620,28

fisa tehnica
nr. 5.7.3
fisa tehnica
nr. 5.7.4
fisa tehnica
nr. 5.7.5

30.09.2013
30.09.2013

4. INSTALATII SI ECHIPAMENTE AFERENTE AMPLASAMENTULUI GAICEANA
Nr.
crt.

Cod
clasificatie

1

A se completa
inainte de
predarea
echipamentelor

2

3

Denumire si
caracteristici
(descriere) bun

Platforma
electronica de
cantărire auto
autovehicule de
transport containere
3
40 m
Remorca de
transport

UM

Cantitate

Valoare fara
TVA
(RON/bucata)

TOTAL

buc

1

143666,25

143666,25

buc

2

442238,18

buc

1

103544.59

Locul
unde se
afla

Elemente de
identiticare*

Data
achizitionarii

fisa tehnica
nr. 5.8.1

30.09.2013

884476,36

fisa tehnica
nr. 5.8.2

30.09.2013

103544.59

fisa tehnica
nr. 5.8.3

30.09.2013

Gaiceana

6

4

Incarcator frontal

5

containere de 40 m

3

buc

1

563109,44

563109,44

buc

5

24662,028

123310.14

fisa tehnica
nr. 5.8.4
fisa tehnica
nr. 5.8.5

30.09.2013
30.09.2013

5. INSTALATII SI ECHIPAMENTE AFERENTE AMPLASAMENTULUI MOINESTI

Nr

Cod
clasificatie

Denumire si caracteristici
(descriere) bun

UM

Cantit
ate

Valoare fara
TVA
(RON/bucata)

TOTAL

Locul
unde se
afla

Elemen
te de
identiti
care*

Data punerii in
functiune

1
2
3
4

A
se
completa
inainte de
predarea
echipament
elor

Program statie deseuri
Statie sortare deseuri
Cantar auto statie deseuri
Banda transportoare
8000*1000
Banda transportoare
1000*100
Presa hidraulica pvb 20
Motopompa apa murdara
Compresor pentru curatat
Retea apa statia de sortare
deseuri
Retea electrica statie sortare
deseuri
Motostivuitor

buc
buc
buc
buc

1
1
1
1

6140.40
1279248.84
110000.00
21170.10

6140.40
1279248.84
110000.00
21170.10

Moinesti

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

01.12.2009

buc

1

146950.13

146950.13

n.d.

buc
buc
buc
buc

1
1
1
1

33242.65
4953.38
1976.95
74063.36

33242.65
4953.38
1976.95
74063.36

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

buc

1

200789.06

200789.06

n.d.

buc

1

66510.83

66510.83

n.d.

5
6
7
8
9
10
11

7

8

ANEXA 9
Investitii si echimpamente suplimentare

1.

INVESTITII DEPOZIT BACAU

Executie celule 3,4 depozit Bacau
Lucrările de construcţie pentru o nouă celulă sunt planificate a se începe in momentul in
care celula în exploatare este umplută la aproximativ 80% (cca 2 ani înainte de
deschiderea ei).
Informatii minime de referinta privind proiectarea si pozitionarea celulor 3 si 4 in raport
cu celulele deja construite si restul instalatiilor de pe amplasament se regasesc in
Planul general de situatie, in Anexele 3 si 10 a prezentului Caiet de Sarcini.
Construcţia şi punerea în exploatare a celulelor 3 si 4 va respecta procedurile legale în
vigoare (Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor, aprobat prin Ordinul 757/2004
si HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor).
Inchidere celule 2,3 si 4 si monitorizare post inchidere depozit Bacau
Concesionarul va respecta prevederile legale privind închiderea celulelor (Normativul
tehnic privind depozitarea deşeurilor, aprobat prin Ordinul 757/2004) precum şi
Manualul de operare şi întreţinere al depozitului.
Inchiderea celulelor se va realiza în două etape, conform prevederilor legale în vigoare.
A doua etapă de închidere se va realiza în momentul în care nu se vor mai constata
tasări semnificative.
Costurile pentru lucrările de închidere vor fi acoperite în totalitate de Delegat, acesta
alimentând în acest sens Fondul pentru închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea
acestuia post-închidere, conform prevederilor în vigoare, astfel încât sumele virate în
Fond să ajungă la concurenţa sumelor aferente lucrărilor de închidere şi monitorizare
post-închidere.
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2.

CENTRU DE COLECTARE ONESTI

Delegatul este responsabil cu amenajarea unui centru de colectare, in incinta
amplasamentului de la Onesti unde sunt situate si statiile de transfer, sortare si
compostare.
In centrul de colectare vor fi stocate temporar deseurile menajere
tuburi neon, medicamente etc) si deseuri voluminoase provenite
zonele 3,4,5 (vezi Anexa 1 la Caietul de Sarcini) urmand a fi
economici autorizati in vederea valorificarii/eliminarii. In centru de
realiza activitati de pretratre/tratare/eliminare.

periculoase (baterii,
de la populatia din
preluate de agenti
colectare nu se vor

Amenajarea centrului de colectare presupune:


Delimitarea si imprejmuirea unei suprafete betonate existente in incinta
amplasamentului Onesti, in zona de stocare temporara a deseurilor de sticla
aferenta statiei de sortare. Suprafata necesara pentru amenajarea acestui
centru este de aproximativ 500 m2



In interiorul centrului de colectare se vor delimita doua zone:



o

O zona dedicata containerelor in care vor fi stocate deseurile
voluminoase nepericuloase

o

O zona dedicata containerelor in care vor fi stocate deseurile
menajere periculoase – in aceasta zona se va amenaja un sopron ce
va fi prevazut cu sistem de preluare si colectare scurgeri accidentale

Centrul va fi conectat la infrastructura existenta: drumuri, sistem alimentare
apa, sistem colectare apa uzata, sistem alimentare energie electrica.

Spatiul de depozitare temporara trebuie sa fie corespunzator si conform legislatiei in
vigoare.
Centrul va fi dotatat cu minim, urmatoarele recipiente de colectare:


Pentru stocare deseuri voluminoase: 2 containere de 40 m3



Pentru stocare deseuri menajere periculoase: 5 pubele de 120 l si 5
containere de 1.100 l

Pentru manipularea containerelor se vor utiliza utilajele existente deja pe
amplasament (motostivuitor, incarcator frontal etc).
Deseuri receptionate vor fi stocate pe categorii conform legislatiei.
Operarea centrul de colectare presupune o succesiune de proceduri de operare, şi
anume:


Recepţia deşeurilor

3



Manipularea deşeurilor în centrul de colectare (descărcarea deşeurilor, stocarea
propriu-zisă, încărcarea în vederea transportului);



Livrarea deşeurilor.In functie de tipul deseurilor care ajung in centrul de reciclare
acestea sunt directionate:
o

Fie catre unitati de valorificare energetica ( co incinerare)

o

Fie catre centre de dezmembrare si recuperare materiale reciclabile,
care la randul lor se valorifica

o

Fie in centre de tratare in vederea neutralizarii in vedere depozitarii

Luând în considerare pericolul de expunere în centrul de colectare a deşeurilor
periculoase, trebuie acordată o atenţie deosebită amenajărilor pentru situaţiile de
urgenţă astfel:


mijloacele de stingere a incendiilor şi de acordare a primului ajutor trebuie
să fie disponibile în locuri accesibile, semnalizate corespunzător;



căile de evacuare trebuie să fie degajate şi semnalizate corespunzător.
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Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Salubrizare
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Program Operational Sectorial de Mediu
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MO

Manual de operare
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1.

CONTEXTUL DELEGARII SERVICIULUI
Judetul Bacău este beneficiarul Proiectului „Sistem Integrat de Management al
Deseurilor Solide în Județul Bacău” finanțat prin Programul Operational Sectorial
Mediu (POS Mediu).
In scopul implementarii 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 inclusiv Consiliul
Județean Bacău.
În vederea atribuirii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri parte
integrantă a sistemului integrat de gestionare a deșeurilor, procedura este
organizată de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău în
baza unui mandat special dat de Consiliile Locale în condiţiile legii.
Pe lângă instalaţiile de deșeuri realizate prin POS Mediu, proprietate publică a
Județului Bacău, respectiv:
a) stație de transfer, stație de sortare și stație de compostare situate pe
amplasamentul de la Onești
b) stație de transfer situată pe amplasamentul de la Berești Tazlău
c) stație de transfer situată pe amplasamentul de la Găiceana
d) celula 2 a depozitului conform Bacău
unităţile administrativ-teritoriale membre ale ADIS au hotărât să delege prin acelaşi
contract, aceluiaşi operator, şi gestiunea următoarelor instalaţii de deșeuri:
e) stația de sortare situată în municipiul Moinești, proprietatea publică a
acestuia (realizată prin programul Phare CES RO 2004/016772.04.01.04.01.01.06: „Sistem de colectare separată, centru de
valorificare şi optimizarea transportului deșeurilor în arealul municipiului
Moinești şi a comunelor învecinate”);
f)

instalațiile de deșeuri aflate pe același amplasament cu depozitul
conform din comuna Nicolae Bălcescu, proprietate a mun. Bacău,
realizate prin Proiectul ISPA „Managementul integrat al deșeurilor în
municipiul Bacău şi zonele învecinate, județul Bacău, România”- stație
de sortare, statie de compostare si centru de colectare.

5
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Salubrizare Bacău

Caiet de Sarcini pentru delegarea prin concesionare a instalațiilor de deșeuri

2.

OBIECTIVE

2.1

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI
Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice
serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare
funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă.
Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de
referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de
salubrizare indiferent de modul de gestiune adoptat.
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării
activităţii de operare si intretinere a instalatiilor de deseurilor din judet şi constituie
ansamblul cerinţelor tehnice de bază.
Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile
referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, precum
şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologia, condiţiile pentru certificarea
conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea.
Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la
prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe
parcursul prestării serviciului de operare si intretinere a instalatiilor de deseurilor din
judet şi care sunt în vigoare.
Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de
salubrizare, anexa la contractul de delegare a gestiunii.

2.2

OBIECTUL CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII
Obiectul contractului de delegare a gestiunii consta în delegarea către Delegat a
gestiunii activităţilor componente ale serviciului de salubrizare a Delegatarului,
respectiv:
(a) sortarea deşeurilor municipale;
(b) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a
deşeurilor;
(c) înfiinţarea depozitelor de deşeuri şi administrarea acestora,inclusiv dreptul şi
obligaţia de administrare şi de exploatare a infrastructurii aferente acestora
constituită din Instalaţiile de Deșeuri.

6
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Salubrizare Bacău

Caiet de Sarcini pentru delegarea prin concesionare a instalațiilor de deșeuri

În cadrul contractului de delegare de gestiune, delegatul va desfăşura următoarele
servicii:
A. Operarea si întretinerea statiei de transfer si a instalatiilor si echipamentelor
sale situate pe amplasamentul de la Găiceana
B. Operarea si întretinerea statiei de transfer si a instalatiilor si echipamentelor
sale situate pe amplasamentul de la Beresti Tazlău
C. Operarea si întretinerea statiei de sortare si a instalatiilor si echipamentelor sale
situate pe amplasamentul de la Moinesti
D. Operarea si întretinerea instalatiilor de deseuri si a instalatiilor si
echipamentelor sale situate pe amplasamentul Onesti: statie transfer, statie
sortare si statie compostare
E. Operarea si întretinerea celulei 2 a depozitului judetean de la Bacău precum si
a instalatiilor de deseuri existente pe acelasi amplasament: statie de sortare,
statie de compostare, centru de colectare deseuri
F. Executia si operarea celulelor 3 si 4 ale depozitului judetean Bacau
G. Inchiderea si monitorizarea celulelor 2,3 si 4 ale depozitului judetean Bacau
H. Transferului deseurilor municipale de la cele 3 statii de transfer fie la depozitul
conform de la Bacău fie la statiile de sortare/compostare după caz (informatii
privind transferul deseurilor sunt prezentate în sectiunile următoare)

2.3

DURATA SI VALOAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII
Durata cotractului de delegare este de 23 ani, determinata pe baza duratei de viata a
depozitului conform, celulele 2,3 si 4 (vezi sectiunea 6.1.3 – durata de viata a
prezentului Caiet de Sarcini).
Pentru stabilirea valorii estimate a contractului de delegare prin concesiune de servicii
s-au avut in vedere toate informatiile legate de valoarea totala estimata a contravaloriii
serviciilor ce urmeaza a fi prestate in intreaga perioada de delegare, conform Studiului
de oportunitate. Valoarea estimata a contractului este 595.970.300 lei,
corespunzatoare unei valori medii anuale de 25.911.753 lei. Aceasta valoare a fost
estimata pe baza calcularii si insumarii tuturor sumelor platibile pentru indeplinirea
contractului respectiv, fara taxa pe valoare adaugata, luand in considerare orice forme
de optiuni si in masura in care acestea pot fi anticipate la momentul estimarii, orice
eventuale suplimentari sau majorari ale valorii contractului.
Pe parcursul derularii contractului, delegatul va plati redeventa dupa cum urmeaza:
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-

Consiliului local al Municipiului Bacau, pentru statia de sortare, statia de
compostare, central de colectare deseuri de pe amplasamentul depozitului
conform Bacau;

-

Consiliului Judetean Bacau, pentru depozitul conform, statiile de transfer
Gaiceana, Beresti Tazlau, statia de transfer, statia de sortie si statia de
compostare de pe amplasamentul Onesti;

-

Consiliului local Moinesti pentru statia de sortare, echipamentele si instalatiile
de pe amplasamentul acesteia de la Moinesti.
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GESTIONAREA DESEURILOR IN JUDETUL BACAU

3.
3.1

DESCRIERE SISTEM INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR
La proiectarea sistemului integrat de gestionare a deşeurilor au fost luate în
considerare prevederile legale specifice, precum şi documentele de planificare
existente la nivel naţional, regional şi judeţean. Noul sistem integrat va contribui la
modernizarea serviciilor de salubrizare şi la îmbunătăţirea calităţii mediului şi a
sănătăţii populaţiei.
Având în vedere distanţele mari din judeţ şi topografia dificilă, judeţul a fost împărţit în
5 zone:


4 zone ( zonele de la 2 la 5) pentru care transportul deșeurilor către depozitul
Bacău se va realiza prin intermediul stațiilor de transfer și



1 zona (Zona 1) pentru care deșeurile vor fi transportate direct la depozitul din
Bacau.

Harta județului Bacău în care este reprezentată zonarea în funcție de UAT-urile
arondate unei stații de transfer sau depozitului Bacău este prezentată în următoarea
figură. Pe hartă sunt reprezentate de asemenea, instalațiile de deșeuri (stații transfer,
sortare, compostare, depozit).
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Astfel, în la nivelul județului transportul deșeurilor reziduale de la populatie la depozitul
judetean de la Bacau este propus a se realiza prin intermediul a 4 stații de transfer:

3.1.1



Stație Transfer la Găiceana cu o capacitate de circa 5.000 t/an – va deservi
zona 2, stație finanțată prin POS Mediu



Stație Transfer la Bereşti Tazlău cu o capacitate de circa 17.000 t/an – va
deservi zona 5, stație finanțată prin POS Mediu



Stație Transfer la Oneşti cu o capacitate de circa 35.000 tone/an – va deservi
zona 3, stație finanțată prin POS Mediu



Stație Transfer la Comănești deservește zona 4 - stație finanțată programul
Phare CES

Colectarea şi transportul deşeurilor
Colectarea deseurilor menajere generate de populaţie se va realiza astfel:
Colectarea şi transportul deşeurilor reziduale:



zona RURALĂ: fiecare gospodărie este dotata cu 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 este dotata cu 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.

În anexa 1 a prezentului raport sunt listate unităţile administrativ teritoriale aferente
fiecărei zone.
Colectarea şi transportul deşeurilor reciclabile
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Atât pentru zona RURALĂ cât şi pentru zona URBANĂ (cu excepţia
Municipiului Oneşti) , se amenajează puncte de precolectare dotate cu 3
recipienţi:
o

Un euro container de 1.100 l, culoare albastră pentru deşeurile de
hârtie/carton

o

Un euro container de 1.100 l, culoare galbenă pentru deşeurile de
plastic şi metal

o

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:
o

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

o

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

o

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

o

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

o

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

În Anexa 1 a prezentului Caiet de sarcini 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

Distribuirea de
biodegradabile

pubele

de

120

l

pentru colectarea

deşeurilor

Deşeurile biodegradabile colectate separat vor fi transportate staţiile de
compostare, astfel:
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o

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);

o

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);

o

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.);

o

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;

o

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.
3.1.2

Sortarea deșeurilor
În vederea tratării cantăţilor de deşeuri reciclabile colectate separat, respectiv pentru
înlăturarea impurităților ce se vor regăsi în containerele dedicate deșeurilor reciclabile,
în județ există următoarele instalații:
o

Stație sortare Bacău - stație finanțată prin măsura ISPA, investiție finalizată.
Stația de sortare va prelua deșeurile reciclabile colectate separat din zonele 1 și
2.



Staţie sortare Onesti – stație finanțată prin POS Mediu. Stația de sortare va
prelua deșeurile reciclabile colectate separat din zona 3.



Staţie sortare Comăneşti - stație finanțată programul Phare CES, în prezent
fiind în operare. Stația de sortare va prelua deșeurile reciclabile colectate
separat din zona 4.
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3.1.3

Staţie sortare Moinesti (existentă): stație finanțată programul Phare CES, în
prezent fiind în operare. Stația de sortare va prelua deșeurile reciclabile
colectate separat din zona 5

Stații de compostare
Pentru tratarea deșeurilor biodegradabile colectate separat (deșeuri organice colectate
separat de la populație, deșeuri din grădini și parcuri, deșeuri din piețe), în județ există
în funcționare sau în curs de realizare următoarele instalații:

3.1.4



Staţie compostare Bacău - stație finanțată Măsura ISPA, investiție finalizată.
Stația de compostare va prelua deșeurile biodegradabile colectate zonele 1 și
2;



Staţie compostare Onești - stație finanțată prin POS Mediu, termenul estimativ
pentru finalizarea investiției fiind Februarie-Martie 2013. Stația de compostare
va prelua deșeurile biodegradabile colectate zonele 3, 4 și 5.

Depozitarea deșeurilor
Deșeurile reziduale vor fi depozitate la depozitului de deșeuri conform de la Bacau.
Depozitul este proiectat pentru o capacitate totală de 4,123 mil m3 și este prevăzut cu 4
celule de depozitare. Prima celula a depozitului s-a construit prin finanțare ISPA în timp
ce de-a doua celula este finanțată prin programul POS Mediu. Depozitul deservește
întregul județ Bacău.

3.2

PROGNOZA DESEURILOR MUNICIPALE
În tabelul următor este prezentată evoluţia cantităţii de deşeuri municipale la nivelul
întregului judeţ.
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Tabel 1: Prognoza deseuri municipale generate in judetul Bacau, t/an
2015

2020

2025

Judet Bacau

2030

2035

2037

t/an

1.1

Deșeuri menajere colectate separat și în amestec

141.726

146.316

152.152

159.453

166.762

168.116

1.2 + 1.3

Deșeuri similable de la comert, industrie și instituții colectate
separat și în amestec

35.460

36.902

38.402

39.962

41.587

42.255

1.5

Deșeuri din grădini și parcuri

7.456

7.759

8.075

8.403

8.744

8.885

1.6

Deșeuri din piețe

6.682

6.954

7.237

7.531

7.837

7.963

1.7

Deșeuri stradale

7.045

7.331

7.629

7.939

8.262

8.395

1.8

Deșeuri menajere generate și necolectate

0

0

0

0

0

0

Total deșeuri municipale colectate

198.370

205.263

213.494

223.288

233.192

235.613

Total deșeuri municipale generate

198.370

205.263

213.494

223.288

233.192

235.613

În Anexa 2 sunt prezentate cantitățile de deșeuri municipale generate pentru fiecare din cele 5 zone de transfer in care a fost impartit
judetul, in functie de modul de transport deseurilor la depozit.
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3.3

TINTE RELATIV LA DESEURI DE AMBALAJE SI DESEURI BIODEGRADABILE
Pe baza prognozei generării deşeurilor au fost cuantificate ţintele privind deşeurile de
ambalaje, precum şi ţintele privind deşeurile municipale biodegradabile.
Tintele pentru deşeurile reciclabile
Hotărârea Guvernului 621/1995 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de
ambalaje cu modificarile şi completările ulterioare prevede ţinte anuale care trebuie
atinse în domeniul gestionarii deşeurilor de ambalaje la nivel national.
Utilizand metodologia de calcul descrisa in Planul Regional de Gestionare a Deseurilor
pentru Regiunea 1 NE precum si Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor, s-au
calculat cantitatile de deseuri de ambalaje ce trebuie reciclate/valorificate in judetul
Bacau, in conformitate cu prevederile legale. Astfel in judetul Bacau, in anul 2016:




cantitatea totală de deseuri de ambalaje reciclată trebuie să fie de minim
32.643 tone din care:
• 9.747 t deseuri de hartie si carton,
• 3.929 t deseuri de plastic,
• 6.410 deseuri de sticla,
• 1.884 t deseuri de metal si
• 1.679 t deseuri de lemn
cantitatea totală de deseuri de ambalaje valorificată trebuie să fie de minim
35.611 tone.

Tintelor deşeuri biodegradabile
În conformitate cu prevederile legale, cantitatea de deşeuri municipale biodegradabile
depozitate trebuie să fie redusă în mod semnificativ, astfel încât în 2016 numai 35%
din cantitatea generată în anul 1995 vor putea fi eliminate.
Cantitatea de deşeuri municipale biodegradabile care trebuie redusa de la depozitare
in anul 2016 este de 69.779 tone.
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4.

CERINTE ORGANIZATORICE MINIMALE
Delegatul va asigura urmatoarele cerinte organizatorice minimale:
a. respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind
igiena muncii, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului,
urmărirea comportării în timp a construcţiilor, prevenirea şi combaterea
incendiilor;
b. exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal
autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de
muncă;
c. respectarea indicatorilor de performanţă prevazuti in Regulamentul
serviciului, anexa la Contractul de delegare.;
d. furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale, respectiv
A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile şi la actele
individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condiţiile
legii;
e. respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului
de salubrizare;
f.

prestarea serviciului de salubrizare la toţi utilizatorii din aria delegarii pentru
care are contract de delegare a gestiunii, colectarea întregii cantităţi de
deşeuri municipale;

g. aplicarea de metode performante de management care să conducă la
reducerea costurilor de operare;
h. elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii
şi cu terţi;
i.

realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de
rezolvare operativă a acestora;

j.

evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor;

k. ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a situaţiei
autorităţilor competente, conform reglementărilor în vigoare;
l.

personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract sau
prin hotărârea de dare în administrare;

m. conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a
personalului de intervenţie;
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n. o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru
prestarea activităţilor în condiţiile stabilite prin contract;
o. alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale.
Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în
Regulamentul serviciului de salubrizare (Anexa la Contractul de Delegare)
Condiţiile de realizare a reparaţiilor, a investiţiilor, precum şi a altor cheltuieli pe care
le va face Delegatul, cu precizarea modului de aprobare şi decontare a acestora în
cadrul relaţiilor contractuale precum si detalierea conditiilor organizatorice minimale
sunt prezentate in Anexa 2a a prezentului Caiet de Sarcini.

BAZA MATERIALA A SERVICIILOR

5.
5.1

ECHIPAMENTE CONCESIONATE DELEGATULUI
Bunurile proprietate publica sau privata ale Delegatarului, puse la dispozitia
Delegatului in vederea prestarii serviciului (prezentate în Anexa 8 la Caietul de
Sarcini), si care reprezinta bunuri de retur, se preiau de catre Delegat pe bază de
proces-verbal de predare-primire (conform modelului atasat Contractului de delegare
– Sectiunea 4 Conditii Contractuale).
In acest scop, Delegatul va desemna (înainte de Data de Începere a Contractului)
personalul responsabil pentru preluarea bunurilor de retur şi va colabora cu
Delegatarul pentru preluarea tuturor informaţiilor, manualelor, certificatelor şi
autorizaţiilor.

5.2

INVESTITII NECESAR A FI REALIZATE DE CATRE DELEGAT
Delegatul este responsabil pentru realizarea urmatoarelor investitii:


Construirea celulelor 3 si 4 a depozitului conform precum si inchiderea si
monitorizarea post inchidere a celulelor 2,3 si 4 ( detalii tehnice minime
privind executia acestor celule sunt specificate in anexa 9)



Amenajarea unui centru de colectare la Onesti (detalii tehnice minime sunt
specificate in Anexa 9)

Aceste investitii necesare care urmeaza a fi realizate de catre Delegat vor
constitui bunuri de retur, iar la data incetarii contractul, revin de drept
Delegatarului, libere de orice sarcini şi gratuit. In situaţia încetării Contractului
înainte de termen, bunurile realizate prin investiţii prevăzute în sarcina
Delegatului, revin Delegatarului cu plata de către acesta a valorii neamortizate a
respectivelor bunuri
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Echipamente suplimentare
In Anexa 9 la prezentul Caiet de Sarcini sunt prezentate echipamentele suplimentare
care trebuie asigurate de către Delegat. In cazul în care Delegatul consideră că sunt
necesare utilaje, instalaţii, echipamente, dispozitive suplimentare pentru
desfăşurarea conformă a activităţii, in conditii eficienta –cost optime, acestea vor fi
prezentate în mod distinct şi justificat în oferta tehnică.
Achiziţia şi exploatarea acestora se va realiza prin grija şi cu finanţarea exclusivă a
Ofertantului. Aceste cheltuieli nu vor putea face obiectul unei cereri de plată către
Delegatar şi nici de ajustare ulterioară a tarifului, toate cheltuielile urmând a fi incluse
în tariful iniţial al prestării serviciului.
Ulterior semnării Contractului, Delegatul este liber să realizeze orice achiziţii
suplimentare de echipamente şi instalaţii, in una din urmatoarele conditii:


Respectivele instalatii /echipamente/ utilaje/ dotari inlocuiesc bunuri similare
scoase din uz (deteriorare, casare etc);



Instalatiile/ echipamentele/ utilajele/ dotarile conduc la scaderea costurilor de
operare si /sau la reducerea impactului asupra mediului

Pentru echipamentele enumerate in Anexa ofertantul va face dovada existenţei unui
drept de proprietatea, a unui drept de posesie si folosinţă sau a unui
angajament/declaraţie de punere la dispozitie a echipamentelor si utilajelor solicitate.
Pentru utilajele şi echipamentele ce nu sunt în proprietatea ofertantului se va
prezenta contractul de închiriere în copie lizibila cu menţiunea conform cu originalul
şi/sau declaraţiile deţinătorilor, în original, ca în perioada execuţiei contractului vor
pune la dispoziţia ofertantului respectivele utilaje şi echipamente.
Pentru utilajele şi echipamentele ce sunt în proprietatea ofertantului se vor anexa
copii după certificate de înmatriculare, facturi, contracte de vanzare-cumparare sau
alte documente ce probează deţinerea acestora.
Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita verificarea existenţei şi
funcţionalităţii dotărilor de mai sus.
5.3

REGIMUL BUNURILOR ÎN PERIOADA CONTRACTULUI
Delegatul este obligat să efectueze întreţinerea, reparaţiile curente şi accidentale,
precum şi cele capitale ce se impun la bunurile preluate în concesiune, conform
Manualelor de Operare şi întreţinere (Anexele 11).
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Delegatul este obligat să efectueze lucrările necesare pentru buna funcţionare a
depozitului de deseuri nepericuloase, pentru constructia centrului de colectare
Onesti, pentru construcţia şi închiderea celulelor 3 si 4 şi închiderea celulelor 2,3 si 4.
Delegatul va transmite anual situaţia patrimoniului public la 31 decembrie şi
modificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea
Delegatarului.
5.4

PREDAREA ECHIPAMENTELOR LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI
La expirarea Contractului sau la data incetarii Contractului din orice cauza, toate
utilajele, echipamentele, amplasamentele concesionate Delegatului vor reveni,
gratuit si libere de orice sarcini, noului Delegat sau, in absența acestuia,
Delegatarului. Acestea includ toate bunurile Delegatarului (bunuri de retur) precum
și, bunurile procurate de Delegat, în funcție de prevederile existente la terminarea
Contractului.
Cu două luni înainte de data de expirare sau de terminare a contractului, Delegatul
va începe să instruiască personalul noului Delegat sau al Delegatarului în utilizarea,
întreținerea și reparația echipamentelor ce vor fi predate.
Delegatul va permite efectuarea oricăror verificări și teste necesare identificării unor
eventuale avarii, defecțiuni sau uzura nenaturală a echipamentelor, acestea vor fi
prevăzute ulterior în procesul verbal de predare-primire. Împreună cu acestea
Delegatul va livra și documentația adecvată inclusiv manuale, certificate și alte
documente.
Delegatul se va asigura că toate documentele și bazele de date electronice care
conțin informații referitoare la angajați sau vizitatori inclusiv toate documentele aflate
în posesia sau controlul unui Sub-Contractant vor fi predate Delegatului.
Predarea va fi consemnată într-un Proces verbal de predare-primire și însoțită de un
Certificat de predare-primire, semnat de Noul Delegat (dacă a fost desemnat în
prealabil), Delegat și Delegatar.

SERVICIUL DE SALUBRIZARE

6.
6.1
6.1.1

DEPOZITCONFORM, STATIA SORTARE SI COMPOSTARE BACAU
Amplasament
Amplasamentul unde sunt situate atat depozitul conform cat si statia de sortare,
statia de compostare si centru de reciclare, se afla in extremitatea sudica a limitei
administrative a Municipiului Bacau la aproximativ 1,2 km de drumul national DN2
(E85) si 2 km de primele asezari umane ale Municipiului Bacau este de 2.370 m.
20
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Salubrizare Bacău

Caiet de Sarcini pentru delegarea prin concesionare a instalațiilor de deșeuri

Date suplimentare privind amplasamentul sunt specificate in Anexa 3 a prezentului
Caiet de Sarcini.
6.1.2

Principalele date tehnice ale instalatiilor
Pe amplasamentul de la Bacau s-au construit prin Măsura ISPA prima celulă a
depozitului județean, o stație de compostare, o stație de sortare si un centru de
reciclare. Aceste investiții au fost extinse, astfel prin programul POS Mediu s-a
finanțat construirea celulei 2 a depozitului județean.
Structural, pe amplasament se regasesc urmatoarele componente:


Depozitul de deseuri (prima si a doua celula)



Aria tehnologica, respectiv: statia de sortare, statia de compostare si centrul
de reciclare



Aria de servicii



o

Cladirea de receptie

o

Platforma electronica de cantarire auto

o

Cladire administrativa

o

Sopron metalic pentru utilaje

o

Drumuri de acces si platforme

o

Platforma spalare roti

o

Spatii verzi

Utilitati

Specificatii tehnice suplimentare pentru cele 3 instalatii, respectiv depozit, statie
sortare, statie compostare precum si pentru centrul de reciclare sunt specificate in
Anexa 3 a prezentului Caiet de Sarcini
6.1.3

Conditii minime de operare depozit conform Bacau
Depozitul este compus din 4 celule de depozitare independente construite în etape,
timp in care cele active vor fi inchise. Astfel, celula 1 a depozitului este deja in
functionala, in prezent fiind operata de un serviciu special din cadrul primariei Bacau.
Constructia celulei 2 a depozitului este finalizata, data estimativa pentru operare fiind
anul 2015.
Tip depozit:
Depozitul de la Bacau este un depozit pentru deseuri nepericuloase („Depozit de
deseuri clasa „b”, conform prevederilor HG 349/2005 privind depozitarea
deseurilor).
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Deseuri acceptate la depozitare
Depozitul va prelua urmatoarele tipuri de deseuri generate in judet.


Deseuri menajere si asimilabile celor menajere nepericuloase, respectiv:
o

Resturi menajere de la populatie si agenti economici, institutii si
comert (fractie colectata in amestec, in containerul de deseuri
reziduale)

o

Reziduuri de la statiile de sortare/compostare

o

Deseuri stradale



Deseuri din constructii si demolari ce nu pot fi reciclate/valorificate



Namoluri rezultate de la statiile de epurare orasenesti din judet;

In autorizatia de mediu emisa pentru operarea celulei 1 a depozitului, precum si in
acordul de mediu emis pentru construirea celulei 2 sunt listate tipurile de deseuri
acceptate la depozitare.
Numar de locuitori deserviti: depozitul va deservi intreg judetul Bacau
Durata de functionare estimata
Prima celula a depozitului a inceput sa fie utilizata in anul 2011. Perioada de viata a
intregului depozit (celula 1-4) este estimata la 27 ani din care celule 2-4 au o durata
de viata estimata la 23 de ani.
Celula

Ani functionare

Perioada
(an)

1

2011 – 2014

4

2

2015 – 2026

3

Volum

(m3)

Suprafata (ha)

Cantitate
medie anuala
estimata a se
3
depozita (m )

855.000

5,7

200.000

12

1.756.000

8

150.000

2027 – 2035

9

1.287.000

6,15

150.000

4

2036-2037

2

225.000

22,500

150.000

Total

2011 - 2035

27

4.123.000

2,25

Evolutia cantitatilor depozitate pe toata perioada estimata de viata a depozitului sunt
specificate in Aenxa 3 a prezentulu Caiet de Sarcini.
Delegatarul va pune la dispozitia operatorului echipamentele necesare operarii
depozitului precum sunt specificate in anexa 8.
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Delegatarul va asigura suplimentar echipamentele prevazute in anexa 9.
Delegatul va fi responsabil de:
o

Operarea si intretinerea celulei 2 a depozitului,

o

închiderea celulei 2 a depozitului conform, dupa epuizarea capacitatii
de depozitare precum şi monitorizarea post-închidere;

o

construirea, operarea si intretinerea celulei 3, respectiv celulei 4 a
depozitului. Delegatul va asigura funcţionalitatea celulei 3, respectiv a
celulei 4 în timp util astfel încât să fie asigurată continuitatea
serviciului

o

inchiderea celulelor 3 si 4 precum si monitorizarea post-inchidere a
celulelor 2,3 si 4

Delegatul va depozita in depozitul conform numai deseuri care indeplinesc criteriile
de acceptare in depozitele de clasa „b” stabilite prin Ordinul Ministrului Mediului nr.
95/2005 si care sunt prevazute in Autorizatia integrata de mediu pentru depozit.
Delegatul va asigura operarea depozitului si a instalatiilor aferente, in conditiile legii,
respectand nimim urmatorul ciclu de operarii:


Dupa ce trec de inspectie si de inregistrarea la cantar, vehiculele care intra in
depozit vor fi directionate pe un traseu predefinit catre zona de descarcare a
celulei in functiune



Se va evita depunerea de deseuri voluminoase sau ascutite in stratul initial de
deseuri – imediat de deasupra sistemului de izolare de la baza - min.1 m
grosime, pentru a evita deterioararea tubulaturii si/sau a foliei de protectie. Acest
strat de deseuri va fi supus unei compactari minime.



Deseurile vor fi depozitate in straturi care nu vor depasi grosimea de 0,5m.
Fiecare strat va fi bine compactat, prin treceri repetate ale compactorului, inaintea
depozitarii urmatorului strat. Deseurile cu densitate mica trebuie acoperite pe loc
cu alte deseuri sau cu materiale minerale pentru a preveni imprastierea lor de catre
vant in incinta si/sau in imprejurimile depozitului ecologic de deseuri



Deseurile depozitate vor fi acoperite cu pamant sau alt material inert asezat in
panta. Frecventa acoperirilor va fi stabilita conform necesitatilor, dar nu mai rar
de o data pe saptamana. Stratul de acoperire va avea o grosime de cel putin 10
cm, daca nu se convine altfel cu Delegatarul in timpul operarii. Daca peste
materialul de acoperire va fi asezat un nou strat de deseuri si respectivul material
de acoperire are o permeabilitate redusa (cum ar fi argila), atunci materialul de
acoperire trebuie inlaturat sau integrat in masa depozitului inainte de asezarea
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urmatorului strat de deseuri. Numai astfel se va putea asigura o buna migrare a
levigatului si a gazelor din depozit.


Delegatul va lua masurile corespunzatoare pentru a reduce patrunderea apei din
precipitatiile care intra in corpul depozitului. Zona de depozitare neacoperita in
timpul operarii va fi mentinuta la dimensiuni cat mai mici posibil.



Deseurile vor fi plasate in celule de depozitare intr-o serie de sub-celule umplute
pe rand cate una. Asezarea sub-celulelor va fi conform unui aranjament propus
de Delegat si aprobat de Delegatar. Sub-celulele nefolosite vor fi conectate la
sistemul de colectare a apelor necontaminate pana cand vor fi necesare pentru
utilizare, moment cand vor fi conectate la sistemul de colectare a levigatului.



Dupa ce se umple fiecare celula aceasta va fi acoperita de Delegat cu pamant
inert sau compost pentru a forma o calota temporara de 300 pana la 500 mm
grosime, pana cand se va instala acoperirea finala. Pentru fiecare sub-celula
completata, precum si la inchiderea celulei se va asigura o panta de cel putin 5%
dupa asezare, dar care nu va depasi 25%.



Delegatul va asigura permanent suficiente utilaje in depozitul conform pentru
functionarea corespunzatoare si operarea eficienta a depozitului.



Instalatiile de tratare a levigatului si a gazului de depozit vor fi operate, intretinute
si reparate in conformitate cu instructiunile producatorului.

O prezentare detaliata a modului de operare a depozitului se regaseste in Manual de
operare si intretinere (Anexa 11 la Caietul de Sarcini).
Delegatul va fi responsabili sa mentina toate facilitatile si utilijale puse la dispozitie la
parametrii corespunzatori de functionare.
Toate instalatiile, echipamentele si bunurile concesionate de catre Delegatar in
vederea executiei serviciului, precum si cele achizitionate de Delegatul in acelasi
scop, chiar daca nu au fost prevazute expres in Caietul de Sarcini sunt considerate
bunuri de retur la incheierea sau terminarea contractului.
Cerinţele minime de operare pe depozitul conform de deşeuri sunt:


Eliminarea a aproximativ 150.000 tone/an



Cantitatea maximă de fracţie biodegradabilă din deşeul municipal care va fi
acceptata pe depozit in perioada 2015-2016 este de maxim 78.000 tone/an



Incepând cu 2016, cantitatea maximă de fracţie biodegradabilă din deşeul
municipal care va fi acceptata pe depozit va fi de maxim 55.000 tone/an

Prestarea activitatii de depozitare controlata a deseurilor municipale se va executa
astfel incat sa se asigure:
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6.1.4



continuitatea activitatii, indiferent de anotimp si conditiile meteo, cu
respectarea prevederilor contractuale;



controlul calitatii serviciului prestat;



respectarea procedurilor interne de prestare a activitatii;



respectarea Regulamentului serviciului public de salubrizare a localitatilor din
Judetul Bacau;



prestarea activitatii pe baza principiilor de eficienta economica, avand ca
obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;



asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat si
in numar suficient;



prevenirea sau reducerea cat de mult posibil a efectelor negative asupra
mediului si sanatatii umane, generate de depozitarea deseurilor pe toata
durata de exploatare a depozitului;

Conditii minime de operare SS Bacau
Parametrii principali ai SS Bacau sunt:


capacitate statie considerand 1 schimb de 8h /zi: 12.000 t/an sau 4,8 t/h



numar zile functionare pe an: 312



nr de schimburi: 2-3 schimburi/zi



numar locuitori deserviti: 332.000 (zonele 1 si 2 – vezi Anexa 1)



INTRARI statie: deseuri reciclabile (hartie, carton, plastic, metal si sticla) ce
contin si impuritati, colectate separat din zonele 1 si 2. Sticla nu va intra pe
banda de sortare ci va fi doar stocata pe amplasament in vederea valorificarii
prin agenti autorizati



IESIRI statie: deseuri reciclabile sortate + resturi
2015

2016

2017

2020

2025

2030

2035

2037

t/an
INTRARI STATIE
Sticla

4,110

4,131

4,154

4,460

4,619

4,818

5,017

5,039

Hartie si carton

9,188

9,232

9,279

9,838

10,165

10,575

10,983

11,041

Metal si plastic

18,969

19,072

19,180

20,579

21,343

22,300

23,254

23,367

TOTAL INTRARI
(cu sticla)

32,266

32,435

32,613

34,877

36,127

37,693

39,255

39,447

3,924

4,090

4,256

4,274

IESIRE STATIE

Sticla

3,500

3,518

3,536

3,791
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Hartie si carton

7,913

7,950

7,989

8,455

8,728

9,070

9,410

9,457

Plastic

6,630

6,664

6,700

7,144

7,393

7,706

8,017

8,055

Metal

3,540

3,558

3,577

3,832

3,965

4,131

4,296

4,315

Resturi

10,682

10,745

10,811

11,654

12,117

12,697

13,276

13,345

TOTAL IESIRI

32,266

32,435

32,613

34,877

36,127

37,693

39,255

39,447

Pentru operarea staţiei de sortare, Delegatul va respecta toate prevederile legale în
vigoare în sectorul deseurilor si protectia mediului, asigurând minim următorul ciclu
de operaţii:


recepţia deşeurilor la intrarea pe amplasament
- cântărirea cantităţilor de deşeurilor
- verificarea documentelor de însoţire, identificarea sursei de provenienţă;
- inspecţia vizuală a deşeurilor pentru identificarea eventualelor
componente periculoase; inspecţia vizuală se face atât la recepţia
deşeurilor (intrarea vehiculelor care transportă deşeurile în containere,
remorci sau basculante) cât şi în timpul descărcării propriu-zise;
- înregistrarea transportului de deşeuri
- acceptarea sau respingerea transportului de deşeuri în functie de
compoziţia acestora



Deseurile acceptate in instalatie si directionate către hala de sortare
- Benda de sortare are 12 posturi de sortare. Fractiunile sortate de pe
banda sunt eliminate prin ghene direct in gradene;
- In cabina de sortare, deseurile se separă in fractiuni distincte. Seful de
echipă trebuie să stabilească sarcinile fiecărui sortator;
- deşeurile de sticlă nu vor fi introduse în staţia de sortare, acestea urmând
a fi preluate direct de agenţi economici autorizaţi pentru valorificarea
sticlei;



balotarea deşeurilor reciclabile (hartie, carton, plastic, metal). Aici deşeurile
sunt presate până la atingerea unei densităţi adecvate transportului economic



după cabinele de sortare, linia de sortare este prevăzuta cu un extractor de
metale. Fractiunile feroase extrase cu ajutorul magnetului permanent sunt
eliminate in containere de 1,1 m3. Atunci cand se umplu ele sunt transportate
pe platforma betonata in vederea livrării la reciclator



refuzul rezultat in urma sortarii va fi eliminat la capătul benzii de sortare intrun container descoperit.
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O prezentare detaliata a modului de operare a statiei de sortare se regaseste in
Manual de operare si intretinere (Anexa 11 la Caietul de Sarcini)
Delegatul va opera statia de sortare astfel incat sa asigure minim realizarea
urmatoarelor obiective:


sortarea in medie a 36.000 t/an deseuri reciclabile colectate separat din
zonele 1 si 2 (vezi Anexa 1).



obtinerea si valorificarea a aproximativ 24.000 t/an materiale reciclabile



materialele rezultate in urma sortarii trebuie sa aiba o calitate care sa permita
valorificarea materiala



refuzurile rezultate in urma sortarii, aproximativ 12.000 tone/an, vor fi cu
precadere valorificat energetic prin operatori autorizati. Refuzurile ce nu pot fi
valorificate vor fi transferate la depozitul conform Bacau.

Prestarea activităţii de sortare a deşeurilor municipale se va executa astfel încât să
se realizeze:


continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu
respectarea prevederilor contractuale;



controlul calităţii serviciului prestat;



respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii;



ţinerea la zi a documentelor cu privire la cantităţile de deşeuri de ambalaje
colectate şi predate agenţilor economici valorificatori;



respectarea regulamentului serviciului de salubrizare din judetul Bacau;



prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca
obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;



îndeplinirea obiectivelor anuale asumate privind reciclarea şi valorificarea
deşeurilor de ambalaje prin preluarea responsabilităţii de la operatorii
economici autorizaţi în acest scop de Ministerul Mediului şi Gospodăririi
Apelor;

asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în
număr suficient.
6.1.5

Conditii minime de operare SC Bacau
In statia de compostare Bacau se vor tratata deseurile biodegadabile colectate
separat respectiv:



deseuri verzi din parcuri si gradini
deseuri biodegradabile din piete, cantine, restaurante
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Parametrii principali aiSC sunt:


capacitate medie anuala: 5.000 t/an



capacitate medie zilnica a zonei de compostare intensa: 16 t/zi



capacitatea medie zilnica a zonei de maturare: 5 t/zi



timpul de compostare intensa: 4 saptamani



timpul de maturare a compostului: 12 saptamani



numar zile functionare pe an: 312



zona de deservire: zonele 1 si 2 – vezi Anexa 1



cantitati de deseuri RECEPTIONATE in statie : 5.000 t



cantitati de deseuri REZULTATE in urma compostarii din statie:
•

compost: 2.250 t/an (45% din input)

•

pierderi masa: 2.250 t/an (45% din input)

•

resturi: 500 t/an (10% din input)

Deşeurile biodegradabile generate si colectate separat în aria administrativ-teritorială
ADIS, respectiv zonele 1 si 2 (vezi Anexa 1) se vor transporta la statia de
compostare Bacau in vederea stabilizarii deseurilor din punct de vedere biologic si
valorificarea compostului rezultat in urma tratarii.
Pentru operarea staţiei de compostare, Delegatul va respecta toate prevederile
legale în vigoare în sectorul deseurilor si protectia mediului, asigurând minim
următorul ciclu de operaţii:


recepţia deşeurilor la intrarea pe amplasament
- cântărirea cantităţilor de deşeurilor
- verificarea documentelor de însoţire, identificarea sursei de provenienţă;
- inspecţia vizuală a deşeurilor pentru identificarea eventualelor
componente periculoase; inspecţia vizuală se face atât la recepţia
deşeurilor (intrarea vehiculelor care transportă deşeurile în containere,
remorci sau basculante) cât şi în timpul descărcării propriu-zise;
- înregistrarea transportului de deşeuri
- acceptarea sau respingerea transportului de deşeuri în functie de
compoziţia acestora



deseurile acceptate sunt descarcate in zona de stocare temporara a halei de
receptie. In aceeasi hala se desfasoara si procesele de sortare si tocare a
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deseurilor (tratare mecanica), fiind pregatite pentru etape de fermentare


fermentare – gramezi de fermentare. Gramezile se intorc periodic cu ajutorul
unui incarcator frontal



maturare – in aceasta etapa materialul sta pana la terminarea proceselor de
transformare in compost, respectiv de finalizare a fermentarii aerobe, cca 12
saptamani



rafinare/livrare – in aceasta zona materialul complet fermentat este rafinat,
prin cernere in ciurul rotativ si depozitat in gramezi. Refuzul din rafinare este
fie dirijat inapoi in zona de fermentare, daca este format din fragmente
vegetale care inca nu sunt complet fermentate fie valorificat
energetic/transportat in depozitul conform pentru eliminare finala.

O prezentare detaliata a modului de operare a statiei de compostare se regaseste in
Manual de operare si intretinere (Anexa 11 la Caietul de Sarcini)
Cerinţele minime de operare ale staţiei de compostare de pe amplasamentul Bacau
sunt:



Compostarea a circa 5.000 t/an deşeuri deseuri verzi. Este obligaţia
Delegatului să se asigure că se livrează deşeurile potrivite pentru compost la
staţie.



Din totalul cantitatilor de deseuri biodegradabile tratate in statie, Delegatul
trebuie sa asigure obtinerea unei cantitati de circa 2.250 t compost (circa 45%
din input)



Compostul rezultat trebuie să aiba o calitate care să permită valorificarea



Delegatul trebuie să identifice piata pentru compost si să asigure valorificarea
întregii cantităti de compost obtinută.



refuzurile rezultate in urma compostarii, aproximativ 500 tone/an, vor fi cu
precadere valorificat energetic prin operatori autorizati. Refuzurile ce nu pot fi
valorificate vor fi transferate la depozitul conform Bacau.

Prestarea activitatii de compostare a deseurilor biodegradabile se va executa astfel
încât sa se realizeze:


continuitatea activitatii, indiferent de anotimp si conditiile meteo, cu
respectarea prevederilor contractuale;



controlul calitatii serviciului prestat;



respectarea instructiunilor/procedurilor interne de prestare a activitatii;
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respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea
administratiei publice locale, în conditiile legii;



prestarea activitatii pe baza principiilor de eficienta economica, având ca
obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;
asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat
si în numar suficient;

6.1.6

Conditii minime de operare centru de reciclare Bacau
Centrul de reciclare are ca obiectiv stocarea temporara a deseurilor menajere
periculoase (baterii, tuburi neon, medicamente etc) si deseuri voluminoase si este
prevazut cu urmatoarele componente:


Platforma betonata pentru acces vehicule



Platforma balastata pentru amplasarea containerelor necesare colectarii
deseurilor voluminoase



Un sopron in care se vor amplasa recipientele pentru colectarea deseurilor
menajere periculoase

In centrul de reciclare vor fi acceptate deseurile menajere periculoase si deseuri
voluminoase. Deseurile periculoase sunt stocate in containere speciale si apoi sunt
livrate in vederea coincinerarii.
Pentru operarea centrului de reciclare, Delegatul va respecta toate prevederile legale
în vigoare în sectorul deseurilor si protectia mediului, asigurând minim următorul ciclu
de operaţii:


Receptia deseurilor ( cantarire, inregistrare – cantar, cabina poarta)



Manipularea deşeurilor în centrul de colectare (descărcarea deşeurilor,
stocarea propriu-zisă, încărcarea în vederea transportului);



Livrarea deseurilor. In functie de tipul deseurilor care ajung in centrul de
reciclare acestea sunt directionate:
o

Fie catre unitati de valorificare energetica ( co incinerare)

o

Fie catre centre de dezmembrare si recuperare materiale reciclabile,
care la randul lor se valorifica

o

Fie in centre de tratare in vederea neutralizarii in vedere depozitarii

Luând în considerare pericolul de expunere în centrul de colectare a deşeurilor
periculoase, trebuie acordată o atenţie deosebită amenajărilor pentru situaţiile de
urgenţă astfel:
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mijloacele de stingere a incendiilor şi de acordare a primului ajutor trebuie
să fie disponibile în locuri accesibile, semnalizate corespunzător;



căile de evacuare trebuie să fie degajate şi semnalizate corespunzător.

In centrul de colectare Bacau, vor fi aceptate deseurile voluminoase si deseurile
menajer periculoase provenind din zonele 1 si 2.
O prezentare detaliata a modului de operare a centrului de colectare si a
echipamentelor auxiliare de pe amplasament se regaseste in Manual de operare si
intretinere (Anexa 11 la Caietul de Sarcini).
6.2
6.2.1

STAȚIE TRANSFER, SORTARE SI COMPOSTARE ONESTI
Amplasament
Amplasamentul pe care sunt construite cele 3 statii ocupă o suprafață de 3,9 ha, fiind
situat în partea de est a Municipiului Onesti.
Date suplimentare privind amplasamentul sunt specificate in Anexa 4 a Caietului de
Sarcini.

6.2.2

Principalele date tehnice ale instalatiilor
Infrastructura locatiei este comuna pentru cele 3 instalatii, transfer, sortare si
compostare si consta in:


Zona receptie si cantar



Corpul administrativ



Garaj si atelier mecanic



Platforma de spălare



Drumuri interioare, alei pietonale si parcări



Împrejmuire si spatii verzi



Alimentarea cu apa potabila si apă tehnologică



Canalizare menajera si pluviala.



Alimentarea cu energie electrica



Sistem de stingere a incendiilor.

Date suplimentare privind caracteristicile tehnice ale celor 3 instalatii sunt specificate
in Anexa 4 a Caietului de Sarcini iar in Anexa 10 (Plansa 10.2) este inclus Planul de
situatie al amplasamentului.
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Delegatarul va pune la dispozitia operatorului echipamentele necesare operarii statiei
de transfer, a statiei de sortare si a statiei de compostare precum sunt specificate in
anexa 8.
Delegatarul va asigura suplimentar echipamentele prevazute in anexa 9.
6.2.3

Conditii minime de operare ST Onesti
Principalii parametrii ai statiei sunt:


Capacitate medie de functionare: 35.000 t/an



Capacitate maxima zilnica: 167 t/zi deseuri reziduale



Nr. locuitori deserviti: aproximativ 139.000 (zona 3 – v. Anexa 1)



Tehnologie: statie de transfer cu compactare



Intrari statie: in statia de transfer vor fi manipulate:



o

deseuri reziduale (resturi menajere si asimilabile) provenite de la
populatia si agentii economici arondati zonei 3 (v. Anexa 1)

o

rezidurile rezultate de la statia de sortare situata pe acelasi
amplasament

o

rezidurile rezultate de la statia de compostare situata pe acelasi
amplasament

Iesiri statie: deseuri reziduale ce vor fi transferate la depozitul judetean de la
Bacău.
2015

ST ONESTI
Menajere reziduale
si resturi sortare si
compostare
TOTAL

31.051
31.051

2016

2017

31.278
31.278

31.512
31.512

2018
2020
t/an

31.754
31.754

31.913
31.913

2025

2030

2035

2037

33.328
33.328

34.997
34.997

36.686
36.686

37.138
37.138

Pentru operarea staţiei de transfer cu compactare, Delegatul va respecta toate
prevederile în vigoare în sectorul deseurilor, asigurând minim următorul ciclu de
operaţii:


recepţia deşeurilor la intrarea în staţie
-

cântărirea cantităţilor de deşeurilor

-

verificarea documentelor
provenienţă;

-

inspecţia vizuală a deşeurilor pentru identificarea eventualelor

de

însoţire,

identificarea

sursei

de

32
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Salubrizare Bacău

Caiet de Sarcini pentru delegarea prin concesionare a instalațiilor de deșeuri

componente periculoase; inspecţia vizuală se face atât la recepţia
deşeurilor (intrarea vehiculelor care transportă deşeurile în containere,
remorci sau basculante) cât şi în timpul descărcării propriu-zise;



-

înregistrarea transportului de deşeuri

-

acceptarea sau respingerea transportului de deşeuri în functie de
compoziţia acestora. In cazul acceptarii transportului, soferii vor primi
informatii clare si vor fi insotiti pana in zona de descarare a deseurilor

descărcarea şi încărcarea deşeurilor
-

descărcarea deşeurilor din autogunoiere direct în cuvele de
alimentare ale containerelor presa de 30 m3. Presa stationara asigura
compactarea deseurilor in containerul de 30 m3.

-

Autogunoierele descarcate vor fi directionate catre cantar, unde sunt
cantarite si soferilor li se inmaneaza documente doveditoare de
primire/receptie.



compactarea deşeurilor - presa stationara asigura compactarea deseurilor in
containerul de 30 m3.



preluarea deşeurilor. Odată încărcate cu deşeuri containerele de 30 de m3
sunt detasate de la presa stationara si incarcate pe vehiculul de transport
(hook-lift). In cazul in care vehiculul de transport nu este disponibil,
containerele vor fi amplasate in spatii special amenjate, pana la momentul
preluarii in vederea transferului la depozit



masina este cantarita la iesirea din statia de transfer dupa care deseurile sunt
transferate la depozitul conform Bacau. Se va asigura ca atat masinile de
transfer cat si soferii vor respecta toate preverile legislative in vigoare privind
transportul deseurilor nepericuloase (licente, autorizatii, echipament urgenta
etc)

O prezentare detaliata a modului de operare a statiei de transfer si a echipamentelor
auxiliare de pe amplasament se regaseste in Manual de operare si intretinere (Anexa
11 la Caietul de Sarcini).
Cerintele minime pentru operarea statiei de transfer Onesti sunt:


transferul in medie a 35.000 t/an deseuri municipale provenite exclusiv din
zona 5



deseurile receptionate in statie vor fi descarcate direct din autogunoiere in
containerele cu compactare ale statiei de transfer. Deseurile nu se vor
receptiona sau stoca pe jos.Delegatul trebuie sa asigure un flux
corespunzator in statie, astfel incat autogunoierele intrate pe amplasament sa
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poata descarca in cel mai scurt deseurile in containerele statiei de transfer,
fara a fi nevoite sa astepte


deseurile receptionate in statie vor fi transferate la depozitul Bacau



deseurile reziduale (deseuri menajere si deseuri similare celor menajere)
destinate depozitarii nu pot fi stocate pe amplasament peste noapte



este obligatia Delegatului sa asigure containerele umplute la un nivel
corespunzator, si de asemenea, de a respecta sarcina maxima a vehicului
care transporta containerele .

Operarea statiei de transfer Onesti se va realiza astfel incat sa se realizeze:


continuitatea activitatii, indiferent de anotimp si conditiile meteo, cu
respectarea prevederilor contractuale;



elaborarea si respectarea procedurilor interne de prestare a activitatii;



tinerea la zi a inregistrarilor privind cantitatile de deseuri gestionate si a
tuturor raportarilor in conformitate cu actele de reglementare emise de
autoritatile competete pentru statia de transfer;



respectarea regulamentului serviciului de salubrizare a localitatilor din judetul
Bacau;



prestarea activitatii pe baza principiilor de eficienta economica, având ca
obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;



asigurarea echipamentelor pentru exploarea in conditii corespunzatoare a
statiei de transfer
asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat
si în numar suficient.

6.2.4

Conditii minime de operare SS Onesti
Parametrii principali ai statiei de sortareOnesti sunt:


capacitate medie anuala (fara sticla): 14.000 t/an



capacitate medie zilnica: 46 t/zi



numar zile functionare pe an: 312



nr de schimburi: 1 schimb/zi (8 h/zi)



numar locuitori deserviti: 139.000 (zona 3 – vezi Anexa 1)



intrari statie: deseuri reciclabile (hartie, carton, plastic, metal, sticla) cu
continut de impuritati, colectate separat din zona 3. Sticla nu va intra pe
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banda de sortare ci va fi doar stocata pe amplasament in vederea valorificarii
prin agenti autorizati.


iesiri statie: deseuri reciclabile sortate + reziduri

2015

2016

2017

2018

2020

2025

2030

2035

2037

t/an
INTRARI STATIE
Sticla

1,762

1,771

1,780

1,790

1,909

1,976

2,059

2,143

2,152

Hartie si carton

3,963

3,981

4,001

4,021

4,235

4,371

4,543

4,713

4,737

Metal si plastic

8,077

8,120

8,166

8,213

8,754

9,076

9,478

9,879

9,927

TOTAL cu sticla

13,801

13,872

13,946

14,024

14,898

15,423

16,080

16,735

16,817

TOTAL fara
sticla

12,040

12,101

12,166

12,234

12,989

13,447

14,021

14,592

14,664

Hartie si carton

3,430

3,446

3,462

3,479

3,657

3,771

3,914

4,056

4,076

Plastic

2,855

2,869

2,884

2,899

3,071

3,176

3,307

3,438

3,454

Sticla

1,505

1,513

1,521

1,529

1,628

1,684

1,754

1,823

1,831

Metale

1,508

1,516

1,524

1,532

1,631

1,687

1,756

1,826

1,834

Resturi

4,502

4,529

4,556

4,585

4,911

5,106

5,349

5,592

5,622

12,040

12,101

12,166

12,234

12,989

13,447

14,021

14,592

14,664

IESIRI STATIE

TOTAL IESIRI

Pentru operarea staţiei de sortare, Delegatul va respecta toate prevederile legale în
vigoare în sectorul deseurilor si protectia mediului, asigurând minim următorul ciclu
de operaţii:


recepţia deşeurilor la intrarea pe amplasament
- cântărirea cantităţilor de deşeurilor
- verificarea documentelor de însoţire, identificarea sursei de provenienţă;
- inspecţia vizuală a deşeurilor pentru identificarea eventualelor
componente periculoase; inspecţia vizuală se face atât la recepţia
deşeurilor (intrarea vehiculelor care transportă deşeurile în containere,
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remorci sau basculante) cât şi în timpul descărcării propriu-zise;
- înregistrarea transportului de deşeuri
- acceptarea sau respingerea transportului de deşeuri în functie de
compoziţia acestora


Deseurile acceptate in instalatie si directionate către hala de sortare sunt
descărcate in cele 2 spatii de primire/receptie din interior, corespunzătoare
celor 2 linii de sortare: linia 1 pentru hartie+carton si linia 2 pentru
plastic+metal. Benzile de canal din buncăre alimentează benzile
transportoare in plan inclinat care transporta deseurile către zonele de sortare
- Benzile de sortare au cate 14 posturi de sortare fiecare (cate 7 posturi pe
fiecare latura a benzii), astfel incat se pot sorta simultan cel putin 7 tipuri
de fractiuni diferite (maxim. 14) pe fiecare linie de sortare (cabina).
Aceasta cerinta trebuie respectata pentru a permite manipularea
deseurilor sortate si depozitate temporar in containerele de 1,1 mc
amplasate sub locurile de sortare, cu motostivuitorul. Fractiunile sortate
de pe banda sunt eliminate prin ghene direct in gradene;
- In cabina de sortare, deseurile se separă in fractiuni distincte. Seful de
echipă trebuie să stabilească sarcinile fiecărui sortator;
- deşeurile de sticlă nu vor fi introduse în staţia de sortare, acestea urmând
a fi preluate direct de agenţi economici autorizaţi pentru valorificarea
sticlei;



balotarea deşeurilor reciclabile (hartie, carton, plastic, metal). Aici deşeurile
sunt presate până la atingerea unei densităţi adecvate transportului economic



după cabinele de sortare, fiecare linie de lucru este prevăzuta cu cate un
extractor de metale. Fractiunile feroase extrase cu ajutorul magnetului
permanent sunt eliminate in containere de 1,1 m3. Atunci cand se umplu ele
sunt transportate pe platforma betonata in vederea livrării la reciclator



refuzul rezultat in urma sortarii va fi eliminat la capătul benzii de sortare intrun container descoperit.

O prezentare detaliata a modului de operare a statiei de sortare si a echipamentelor
auxiliare de pe amplasament se regaseste in Manual de operare si intretinere (Anexa
11 la Caietul de Sarcini).
Delegatul va opera statia de sortare astfel incat sa asigure minim realizarea
urmatoarelor obiective:


sortarea a aproximativ a 13.000 t/an deseuri reciclabile colectate separat din
zona 3 (vezi Anexa 1).
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obtinerea si valorificarea a aproximativ 10.000 t/an materiale reciclabile



materialele rezultate in urma sortarii trebuie sa aiba o calitate care sa permita
valorificarea materiala



refuzurile rezultate in urma sortarii, aproximativ 5.000 tone/an, vor fi cu
precadere valorificat energetic prin operatori autorizati. Refuzurile ce nu pot fi
valorificate vor fi transferate la depozitul conform Bacau.

Prestarea activităţii de sortare a deşeurilor municipale se va executa astfel încât să
se realizeze:

6.2.5



continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu
respectarea prevederilor contractuale;



controlul calităţii serviciului prestat;



respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii;



ţinerea la zi a documentelor cu privire la cantităţile de deşeuri de ambalaje
colectate şi predate agenţilor economici valorificatori;



respectarea regulamentului serviciului de salubrizare din judetul Bacau;



prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca
obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;



îndeplinirea obiectivelor anuale asumate privind reciclarea şi valorificarea
deşeurilor de ambalaje prin preluarea responsabilităţii de la operatorii
economici autorizaţi în acest scop de Ministerul Mediului şi Gospodăririi
Apelor;



asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi
în număr suficient.

Conditii minime de operare SC Onesti
In SC Onesti se vor tratata deseurile biodegadabile colectate separat respectiv:




deseuri menajere biodegradabile colectate separat de la populatie
deseuri verzi din parcuri si gradini
deseuri biodegradabile din piete, cantine, restaurante

Parametrii principali si statiei de compostare sunt:


capacitate medie anuala: 8.500 t/an



capacitate medie zilnica a zonei de compostare intensa: 27 t/zi



capacitatea medie zilnica a zonei de maturare: 22 t/zi
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timpul de compostare intensa: 4 saptamani



timpul de maturare a compostului: 12 saptamani



numar zile functionare pe an: 312



numar locuitori deserviti: 252.000 (zonele 3, 4 si 5 – vezi Anexa 1)

SC ONESTI
2015
INTRARI STATIE COMPOSTARE
Colectare separata bio
3,412
Parcuri si gradini
2,761
Piete
2,217
Total
8,390
IESIRI STATIE COMPOSTARE
Compost
3775
Pierderi masa
3775
Resturi
839

2016

2017

2020

2025

2030

2035

2038

3,431
2,783
2,234
8,448

3,452
2,805
2,252
8,509

3,382
2,873
2,306
8,560

3,514
2,989
2,400
8,903

3,679
3,112
2,499
9,290

3,843
3,239
2,602
9,685

3,905
3,289
2,639
9,833

3802
3802
845

3829
3829
851

3852
3852
856

4006
4006
890

4181
4181
929

4358
4358
968

4425
4425
983

Deşeurile biodegradabile generate si colectate separat în aria administrativ-teritorială
ADIS, respectiv zonele 3,4 si 5 (vezi Anexa 1) se vor transporta la statia de
compostare Onesti in vederea stabilizarii deseurilor din punct de vedere biologic si
valorificarea compostului rezultat in urma tratarii.
Pentru operarea staţiei de compostare, Delegatul va respecta toate prevederile
legale în vigoare în sectorul deseurilor si protectia mediului, asigurând minim
următorul ciclu de operaţii:


recepţia deşeurilor la intrarea pe amplasament
- cântărirea cantităţilor de deşeurilor
- verificarea documentelor de însoţire, identificarea sursei de provenienţă;
- inspecţia vizuală a deşeurilor pentru identificarea eventualelor
componente periculoase; inspecţia vizuală se face atât la recepţia
deşeurilor (intrarea vehiculelor care transportă deşeurile în containere,
remorci sau basculante) cât şi în timpul descărcării propriu-zise;
- înregistrarea transportului de deşeuri
- acceptarea sau respingerea transportului de deşeuri în functie de
compoziţia acestora



deseurile acceptate sunt descarcate in zona de stocare temporara a halei de
receptie. In aceeasi hala se desfasoara si procesele de sortare si tocare a
deseurilor (tratare mecanica) respectiv: separarea/eliminarea de materiale,
care ingreunează tratarea biologica a deseurilor
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După trecerea printr-un desfăcător de saci materialele, deseurile receptionate
sunt sortate mecanic pe doua fractiuni, mai mici si respectiv mai mari de 80
mm, folosind un ciur rotativ mobil. Cele doua fractiuni sunt eliminate pe benzi
de transport inclinate astfel:
- in cuva tocătorului mobil: fractiunile mai mici de 80 mm ce vor fi
transportate cu basculanta in zona de fermentare activa
- pe o banda de sortare orizontala fractiunile mai mari de 80 mm. Pe
banda de sortare se vor separa fractiunile combustibile de cele
nereciclabile.



Deasupra benzii care transporta deseurile spre ciur este amplasat un
separator magnetic (extractor de metale). Acesta preia fractiunile feroase si le
elimina intr-un container de 30 m3.



Tratarea biologica a deseurilor rezultate in urma tratarii mecanice, respectiv:
- Fermentarea activa, respectiv formarea gramezilor acoperite cu
membrana are loc in zona special amenajata, pe platforma de tratare
biologica. Procesul dureaza 4 saptamani dupa care deseurilor sunt
transportate in zona de maturare
- Maturarea - perioada de maturare va fi de 12 săptămani, iar grămezile
vor fi intoarse o singura data pe săptămana, cu incărcătorul frontal.
Procesul de maturare se termina atunci cand activitatea biologica a
materialului transferat din zona de descompunere intensa s-a incheiat, iar
substantele ce se pot descompune usor au fost stabilizate.



Deseul stabilizat din punct de vedere biologic va fi stocat temporar pe
amplasament in vederea valorificarii.

O prezentare detaliata a modului de operare a SC si a echipamentelor auxiliare de
pe amplasament se regaseste in Manual de operare si intretinere (Anexa 11 la
Caietul de Sarcini).
Cerinţele minime de operare ale SC de pe amplasamentul Onesti sunt:



Compostarea a circa 8.500 t/an deşeuri bioderadabile si deseuri verzi. Este
obligaţia Delegatului să se asigure că se livrează deşeurile potrivite pentru
compost la staţie.



Din totalul cantitatilor de deseuri biodegradabile tratate in statie, Delegatul
trebuie sa asigure stabilizarea biologica a unei cantitati de aproximatov 8.000
t/an si obtinerea unei cantitati de circa 4.000 t compost (circa 45% din input)



Compostul rezultat trebuie să aiba o calitate care să permită valorificarea
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Delegatul trebuie să identifice piata pentru compost si să asigure valorificarea
întregii cantităti de compost obtinută.



refuzurile rezultate in urma compostarii, aproximativ 900 tone/an, vor fi cu
precadere valorificat energetic prin operatori autorizati. Refuzurile ce nu pot fi
valorificate vor fi transferate la depozitul conform Bacau.

Prestarea activitatii de compostare a deseurilor biodegradabile se va executa astfel
încât sa se realizeze:


continuitatea activitatii, indiferent de anotimp si conditiile meteo, cu
respectarea prevederilor contractuale;



controlul calitatii serviciului prestat;



respectarea instructiunilor/procedurilor interne de prestare a activitatii;



respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea
administratiei publice locale, în conditiile legii;



prestarea activitatii pe baza principiilor de eficienta economica, având ca
obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;
asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat
si în numar suficient;

6.3
6.3.1

STAȚIE STRANSFER BEREȘTI TAZLAU
Descriere amplasament
Amplasamentul statiei de transfer este situat în extravilanul comunei Beresti Tazlau,
sat Floresti, la circa 400-450 m V de drumul județean 118.
Date suplimentare privind amplasamentul sunt specificate in Anexa 5 a Caietului de
Sarcini.

6.3.2

Principalele date tehnice al stației de transfer
Statia este compusa din:


platforma betonata pentru descărcarea autogunoierelor, situata la cota +3,00
m, fata de cota platformei pe care sunt amplasate containerele de 40 m3;



platforma betonata pentru manevrarea autovehiculelor de transport al
containerelor pline, in vederea fixarii lor .

Infrastructura pe amplasament consta in urmatoarele elemente:



Zona receptie si cantar
Corpul administrativ
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Cabina de receptie are rol si de sediu administrativ.
Garaj si atelier mecanic
Drumuri
Parcari si alei pietonale
Iluminatul exterior
Împrejmuire si spatii verzi
Alimentarea cu apa potabila
Canalizare menajera.
Canalizare pluviala
Alimentarea cu energie electrica

Date suplimentare privind caracteristicile tehnice ale statiei de transfer sunt
specificate in Anexa 5 a Caietului de Sarcini iar in Anexa 10 (Plansa 10.3) este inclus
Planul de situatie al amplasamentului.
Delegatarul va pune la dispozitia operatorului echipamentele necesare operarii statiei
de transfer, specificate in anexa 8.
Delegatarul va asigura suplimentar echipamentele prevazute in anexa 9.
6.3.3

Conditii minime de operare a ST Beresti Tazlau
Principalii parametrii ai statiei sunt:


Capacitate medie de functionare: 17.000 t/an



Capacitate medie zilnica: 82 t/zi



Numar total zile functionare pe an: 312 zile



Nr. locuitori deserviti: aproximativ 95.000 (zona 5 – v. Anexa 1)



Tehnologie: statie de transfer fara compactare



Intrari statie: in statia de transfer vor fi manipulate:



o

deseuri reziduale (resturi menajere si asimilabile) provenite de la
populatia si agentii economici arondati zonei 5 (v. Anexa 1)

o

resturi rezultate de la statia de sortare Moinesti

Iesiri statie:
o deseuri reziduale si resturi rezultate de la statia de sortare Moinesti ce
vor fi transferate la depozitul judetean de la Bacau

ST BERESTI
Deseuri reziduale

2015

2016

2017

2020

2025

2030

2035

2037

14,941

15,378

15,487

15,717

16,389

17,192

18,008

18,127
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menajere transfer
depozit si resturi de la
statia de sortare
Moinesti
TOTAL

14,941

15,378

15,487

15,717

16,389

17,192

18,008

18,127

Pentru operarea staţiei de transfer fără compactare, Delegatul va respecta toate
prevederile în vigoare în sectorul deseurilor, asigurând minim următorul ciclu de
operaţii:




recepţia deşeurilor la intrarea în staţie
-

cântărirea cantităţilor de deşeurilor

-

verificarea documentelor
provenienţă;

-

inspecţia vizuală a deşeurilor pentru identificarea eventualelor
componente periculoase; inspecţia vizuală se face atât la recepţia
deşeurilor (intrarea vehiculelor care transportă deşeurile în containere,
remorci sau basculante) cât şi în timpul descărcării propriu-zise;

-

înregistrarea transportului de deşeuri

-

acceptarea sau respingerea transportului de deşeuri în functie de
compoziţia acestora

de

însoţire,

identificarea

sursei

de

descărcarea şi încărcarea deşeurilor
-

direcţionarea maşinilor către rampa de descărcarea a deşeurilor în
containerele de 40 de m3 .. Descărcarea deseurilor se va efectua în
containerul corespunzător în functie de tipul de deseu respectiv,
deseurile reziduale în containerele de 40 m3 alocate acestui tip de
deseuri, deseurile reciclabile, pe fiecare fractie colectată separat
(plastic si metal, sticlă, hârtie si carton) în containere separate iar
deseurile biodegradabile descărcate de asemenea separat.

-

Containerele de 40 m3 vor fi etichetate corespunzător în functie de
tipul de deseu pe care îl va transporta. In perioada de stationare (dupa
umplerea acestora) cat si pe perioada transferului, containerele vor fi
acoperite pentru a evita infiltrarea apei de precipatii sau imprastirea
deseurilor usoare din cauza vantului.



preluarea deşeurilor. Odată încărcate cu deşeuri containerele de 40 m3 vor fi
transferate în zona de aşteptare de pe platformă sau vor fi preluate direct de
către vehicule de transport specializate



transferul deseurilor stocate temporar in statie la depozitul conform de la
Bacau
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O prezentare detaliata a modului de operare a statiei de transfer si a echipamentelor
auxiliare de pe amplasament se regaseste in Manual de operare si intretinere (Anexa
11 la Caietul de Sarcini).
Cerintele minime pentru operarea statiei de transfer Beresti Tazlau sunt:


transferul a minim 17.000 t/an deseuri municipale provenite exclusiv din zona
5



deseurile reziduale (deseuri menajere si deseuri similare celor menajere)
destinate depozitarii nu pot fi stocate pe amplasament peste noapte



este obligatia Delegatului sa asigure containerele umplute la un nivel
corespunzator, de a acoperi containerele cu plasa atata in timpul depozitarii
temporare pe amplasament cat si in timpul transferului catre depozitul
conform. De asemenea, Delegatul are obligatia de a respecta sarcina
maxima a vehicului care transporta containerele .

Operarea statiei de transfer Beresti Tazlau se va realiza astfel incat sa se realizeze:


continuitatea activitatii, indiferent de anotimp si conditiile meteo, cu
respectarea prevederilor contractuale;



elaborarea si respectarea procedurilor interne de prestare a activitatii;



tinerea la zi a inregistrarilor privind cantitatile de deseuri gestionate si a
tuturor raportarilor in conformitate cu actele de reglementare emise de
autoritatile competete pentru statia de transfer;



respectarea regulamentului serviciului de salubrizare a localitatilor din judetul
Bacau;



prestarea activitatii pe baza principiilor de eficienta economica, având ca
obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;



asigurarea echipamentelor pentru exploarea in conditii corespunzatoare a
statiei de transfer
asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat
si în numar suficient.

6.4
6.4.1

STAȚIE TRANSFER GĂICEANA
Amplasament
Stația de transfer este situată pe teritorul administrativ al comunei Gaiceana, in afara
localitatii la aprox 800 m E de marginea satului Gaiceana.
Date suplimentare privind amplasamentul sunt specificate in Anexa 6 a Caietului de
Sarcini
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6.4.2

Principalele date tehnice ale statiei de transfer Gaiceana
Statia este compusa din:


platforma betonata pentru descărcarea autogunoierelor, situata la cota +3,00
m, fata de cota platformei pe care sunt amplasate containerele de 40 m3;



platforma betonata pentru manevrarea autovehiculelor de transport al
containerelor pline, in vederea fixarii lor .

Infrastructura pe amplasament consta in urmatoarele elemente:










Cladire receptie si cantar
Drumuri
Parcari
Iluminatul exterior
Împrejmuire si spatii verzi
Alimentarea cu apa potabila
Canalizare menajera.
Canalizare pluviala
Alimentarea cu energie electrica

Descrierea obiectivelor de pe amplasamentul statiei de transfer Gaiceana si
caracteristicile tehnice ale acestora sunt prezentate in anexa 6 a prezentului Caiet de
Sarcini iar in Anexa 10 (Plansa 10.4) este inclus Planul de situatie al
amplasamentului.
Delegatarul va pune la dispozitia operatorului echipamentele necesare operarii statiei
de transfer, specificate in anexa 8.
Delegatarul va asigura suplimentar echipamentele prevazute in anexa 9.
6.4.3

Conditii minime de operare ST Gaiceana
Principalii parametrii ai statiei sunt:


Capacitate medie de functionare: 5.000 t/an



Capacitate medie zilnica: 23 t/zi



Numar total zile functionare pe an: 312 zile



Nr. locuitori deserviti: aproximativ 43.000 (zona 2 – v. Anexa 1)



Tehnologie: statie de transfer fara compactare



Intrari statie: in statia de transfer vor fi manipulate:
o

deseuri reziduale (resturi menajere si asimilabile) provenite de la
populatia si agentii economici arondati zonei 2 (v. Anexa 1)
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o

deseuri reciclabile colectate separat de la populatia si agentii
economici arondati zonei 2

o

deseuri biodegradabile colectate separat de la populatie, deseuri verzi
si deseuri biodegradabile din piete si cantine – provenite din zona 2

Iesiri statie:
o deseurile reziduale ce vor fi transferate la depozitul judetean de la
Bacau
o

deseurile biodegradabile ce vor fi transferate la statia de compostare
Bacau

o

deseurile reciclabile vor fi transferare la statia de sortare Bacau

ST GAICEANA
Deseuri reziduale
menajere transfer
depozit
Deseuri reciclabile
pentru transfer la SS
Bacau
Deseuri
biodegradabile pentru
a fi transferate la SC
Bacau
TOTAL

2015

2016

2017

2020

2025

2030

2035

2038

4,290

4,317

4,346

4,423

4,610

4,843

5,081

5,058

1,774

1,784

1,796

1,907

1,983

2,078

2,175

2,165

172
6,236

173
6,275

175
6,317

179
6,508

186
6,780

194
7,115

202
7,458

205
7,428

Pentru operarea ST Gaiceana, Delegatul va respecta toate prevederile în vigoare în
sectorul deseurilor, asigurând minim următorul ciclu de operaţii:


recepţia deşeurilor la intrarea în staţie
-

cântărirea cantităţilor de deşeurilor

-

verificarea documentelor
provenienţă;

-

inspecţia vizuală a deşeurilor pentru identificarea eventualelor
componente periculoase; inspecţia vizuală se face atât la recepţia
deşeurilor (intrarea vehiculelor care transportă deşeurile în containere,
remorci sau basculante) cât şi în timpul descărcării propriu-zise;

-

înregistrarea transportului de deşeuri

-

acceptarea sau respingerea transportului de deşeuri în functie de
compoziţia acestora

de

însoţire,

identificarea

sursei

de
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descărcarea şi încărcarea deşeurilor
-

direcţionarea maşinilor către rampa de descărcarea a deşeurilor în
containerele de 40 de m3 .. Descărcarea deseurilor se va efectua în
containerul corespunzător în functie de tipul de deseu respectiv,
deseurile reziduale în containerele de 40 m3 alocate acestui tip de
deseuri, deseurile reciclabile, pe fiecare fractie colectată separat
(plastic si metal, sticlă, hârtie si carton) în containere separate iar
deseurile biodegradabile descărcate de asemenea separat.

-

Containerele de 40 m3 vor fi etichetate corespunzător în functie de
tipul de deseu pe care îl va transporta. In perioada de stationare (dupa
umplerea acestora) cat si pe perioada transferului, containerele vor fi
acoperite pentru a evita infiltrarea apei de precipatii sau imprastirea
deseurilor usoare din cauza vantului.



preluarea deşeurilor. Odată încărcate cu deşeuri containerele de 40 m3 vor fi
transferate în zona de aşteptare de pe platformă sau vor fi preluate direct de
către vehicule de transport specializate



transferul deseurilor stocate temporar in statie:
o

deseurile reziduale vor fi transferate la depozitul conform de la Bacau

o

deseurile reciclabile vor fi transferate la statia de sortare de la Bacau

o

deseurile biodegradabile vor fi transferate la statia de compostare de
la Bacau

O prezentare detaliata a modului de operare a statiei de transfer si a echipamentelor
auxiliare de pe amplasament se regaseste in Manual de operare si intretinere (Anexa
11 la Caietul de Sarcini).
Cerintele minime pentru operarea statiei de transfer Gaiceana sunt:


transferul a 6.000 t/an deseuri municipale provenite exclusiv din zona 2



deseurile receptionate in statie vor fi stocate pe tip de material – deseuri
reziduale/reciclabile/biodegegradabile – in containere separate si vor fi
transferate catre instalatiile corespunzatoare respectiv depozit/SS/CS Bacau



deseurile reziduale (deseuri menajere si deseuri similare celor menajere)
destinate depozitarii nu pot fi stocate pe amplasament peste noapte
este obligatia Delegatului sa asigure containerele umplute la un nivel
corespunzator, de a acoperi containerele cu plasa si, de asemenea, de a
respecta sarcina maxima a vehicului care transporta containerele .



Operarea statiei de transfer Gaiceana se va realiza astfel incat sa se realizeze:
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6.5
6.5.1



continuitatea activitatii, indiferent de anotimp si conditiile meteo, cu
respectarea prevederilor contractuale;



elaborarea si respectarea procedurilor interne de prestare a activitatii;



tinerea la zi a inregistrarilor privind cantitatile de deseuri gestionate si a
tuturor raportarilor in conformitate cu actele de reglementare emise de
autoritatile competete pentru statia de transfer;



respectarea regulamentului serviciului de salubrizare a localitatilor din judetul
Bacau;



prestarea activitatii pe baza principiilor de eficienta economica, având ca
obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;



asigurarea echipamentelor pentru exploarea in conditii corespunzatoare a
statiei de transfer



asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat si
în numar suficient.

STAȚIE SORTARE MOINESTI
Amplasament
Terenul aferent statiei de sortare se află în intravilanul Municipiului Moineşti, in
vecinatatea vehicului depozit de deseuri menajere si are o suprafata de 2.800 m2.
Distanta de la limita incintei, pana la malul raului Tazlaul Sarat este de aproximativ
120 m.
Date suplimentare privind amplasamentul sunt specificate in Anexa 7 a Caietului de
Sarcini.

6.5.2

Principalele date tehnice al stației de sortare
Infrastructura pe amplasament consta in urmatoarele elemente:











Hala tehnologica destinata sortarii
receptie si cantar
spatiu administrativ cu birouri, vestiare si grupuri sanitare
Drumuri
Parcari
Iluminatul exterior
Împrejmuire si spatii verzi
Alimentarea cu apa potabila
Canalizare menajera.
Canalizare pluviala
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Alimentarea cu energie electrica

Date suplimentare privind infrastructura sunt specificate in Anexa 7 a Caietului de
Sarcini iar in Anexa 10 (Plansa 10.5) este inclus Planul de situatie al
amplasamentului.
Descrierea obiectivelor de pe amplasamentul statiei de sortare Moinesti si
caracteristicile tehnice ale acestora sunt prezentate in sectiunea 4 si in anexa 7 a
prezentului Caiet de Sarcini.
Delegatarul va pune la dispozitia operatorului echipamentele necesare operarii statiei
de transfer, specificate in anexa 8.
Delegatarul va asigura suplimentar echipamentele prevazute in anexa 9.
6.5.3

Conditii minime de operare SS Moinesti
Statia de sortare Moinesti, construita prin fonduri Phare CES,a fost data in functiune
in anul 2010 in prezent fiind gestionata si operata de Primaria Moinesti.
Parametrii principali ai statiei de sortare Moinesti sunt:


capacitate medie anuala: 6.000 t/an



capacitate medie zilnica: 19 t/zi



numar zile functionare pe an: 312



nr de schimburi: 1 schimb/zi (8 h/zi)



numar locuitori deserviti: 95.000 (zona 5 – vezi Anexa 1)



intrari statie: deseuri reciclabile (hartie, carton, plastic, metal si sticla) ce
contin impuritati colectate separat din zona 5. Sticla nu va intra pe banda de
sortare ci va fi doar stocata pe amplasament in vederea valorificarii prin
agenti autorizati



iesiri statie: deseuri reciclabile sortate + resturi
2015

2016

2017

2018

2020

2030

2035

2037

t/an
INTRARI STATIE SORTARE
Sticla

845

870

875

880

937

973

1,017

1,061

Hartie si carton

1,575

1,609

1,617

1,626

1,716

1,776

1,852

1,928

Metal si plastic

3,845

3,953

3,976

4,001

4,256

4,421

4,626

4,833

TOTAL cu sticla

6,265

6,431

6,468

6,507

6,909

7,170

7,495

7,821

TOTAL fara sticla

5,420

5,561

5,594

5,627

5,972

6,197

6,478

6,760

IESIRI STATIE SORTARE
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Hartie si carton

1,346

1,374

1,381

1,389

1,463

1,513

1,577

1,640

Plastic

1,292

1,326

1,334

1,342

1,422

1,474

1,540

1,606

Sticla

714

734

739

743

791

820

857

894

Metale

715

735

739

744

792

821

858

895

Resturi

2,197

2,261

2,275

2,290

2,442

2,540

2,663

2,786

TOTAL

6,265

6,431

6,468

6,507

6,909

7,170

7,495

7,821

Pentru operarea staţiei de sortare, Delegatul va respecta toate prevederile legale în
vigoare în sectorul deseurilor si protectia mediului, asigurând minim următorul ciclu
de operaţii:


recepţia deşeurilor la intrarea pe amplasament
- cântărirea cantităţilor de deşeurilor
- verificarea documentelor de însoţire, identificarea sursei de provenienţă;
- inspecţia vizuală a deşeurilor pentru identificarea eventualelor
componente periculoase; inspecţia vizuală se face atât la recepţia
deşeurilor (intrarea vehiculelor care transportă deşeurile în containere,
remorci sau basculante) cât şi în timpul descărcării propriu-zise;
- înregistrarea transportului de deşeuri
- acceptarea sau respingerea transportului de deşeuri în functie de
compoziţia acestora



Deseurile acceptate in instalatie si directionate către hala de sortare
- Fractiunile sortate de pe banda sunt eliminate prin ghene direct in
gradene;
- In cabina de sortare, deseurile se separă in fractiuni distincte
- deşeurile de sticlă nu vor fi introduse în staţia de sortare, acestea urmând
a fi preluate direct de agenţi economici autorizaţi pentru valorificarea
sticlei;



balotarea deşeurilor reciclabile (hartie, carton, plastic, metal). Aici deşeurile
sunt presate până la atingerea unei densităţi adecvate transportului economic



refuzul rezultat in urma sortarii va fi eliminat la capătul benzii de sortare intrun container descoperit.

Delegatul va opera statia de sortare astfel incat sa asigure minim realizarea
urmatoarelor obiective:
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sortarea a aproximativ a 6.000 t/an deseuri reciclabile colectate separat din
zona 5 (vezi Anexa 1)



obtinerea si valorificarea a aproximativ 4.000 t/an materiale reciclabile



materialele rezultate in urma sortarii trebuie sa aiba o calitate care sa permita
valorificarea materiala



refuzurile rezultate in urma sortarii, aproximativ 2.400 tone/an, vor fi cu
precadere valorificat energetic prin operatori autorizati. Refuzurile ce nu pot fi
valorificate vor fi transferate la depozitul conform Bacau.

Prestarea activităţii de sortare a deşeurilor municipale se va executa astfel încât să
se realizeze:


continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu
respectarea prevederilor contractuale;



controlul calităţii serviciului prestat;



respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii;



ţinerea la zi a documentelor cu privire la cantităţile de deşeuri de ambalaje
colectate şi predate agenţilor economici valorificatori;



respectarea regulamentului serviciului de salubrizare din judetul Bacau;



prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca
obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;



îndeplinirea obiectivelor anuale asumate privind reciclarea şi valorificarea
deşeurilor de ambalaje prin preluarea responsabilităţii de la operatorii
economici autorizaţi în acest scop de Ministerul Mediului şi Gospodăririi
Apelor;



asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi
în număr suficient.
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7.

SISTEMUL INFORMATIC SI DOCUMENTATII

7.1

DISPOZITII GENERALE
Toate rapoartele si documentele solicitate pe durata acestui Contract vor fi remise
Delegatului in doua (2) copii si in format digital (de ex. pe CD) intr-un format accesibil
Delegatului.
Sedinte de management al Serviciilor
Delegatarul va organiza ședinte de management cu Delegatul privitor la prestarea
Serviciilor. Acestea vor avea loc:


lunarîn timpul perioadei de mobilizare si în primele sase (6) luni de la
data de incepere.



Trimestrial dupa sase (6) luni de la data de incepere; si



La solicitarea Delegatarului sau a Delegatului.

Delegatul va pregati sedintele si va asigura procesul verbal al sedintei ce va fi remis
Delegatarului in decurs de trei (3) zile de la respectiva sedinta.
Sistemul informational

7.2



Delegatul va instala, exploata si mentine un sistem informational
computerizat pentru stocarea si procesarea datelor operationale. Pentru
anumite date sistemul IT va facilita accesul de la distanta a tertelor parti,
astfel incat Delegatarul si Delegatii sai sa poata accesa datele oricand.



Sistemul informational va pregati rapoarte zilnice, lunare, trimestriale si
anuale prin procesarea numarului mare de intrari zilnice.



Delegatarul va avea acces la aceste date conform urmatoarelor Sectiuni.
Cerintele exacte ale sistemului vor fi stabilite impreuna cu Delegatarul in
timpul implementarii.



Sistemul informational va fi implementat in timpul perioadei de mobilizare
si va fi functional pentru toate partile la Data de Incepere.

MANUALE
In vederea documentarii activitatii de operare si monitorizare Delegatul va elabora o
serie de livrabile, pe care le va actualiza si pastra pe toata durata contractului.
In conformitate cu Normativul tehnic privind depozitarea deseurilor, aprobat prin
Ordinul MMGA 757/2004, Delegatul va elabora Registrul de functionare, constand
din:
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a) documentele de aprobare
b) planul organizatoric
c) instructiunile de functionare
d) manualul de functionare
e) jurnalul de functionare
f) planul de interventie
g) planul de functionare / de depozitare
h) planul starii de fapt
al caror continut este detaliat in Normativul tehnic privind depozitarea deseurilor.
Pana la data de incepere Delegatul va pune la dispozitia Delegatarului urmatoarele
documente:
o
o
o
o

Prima varianta a sistemului informatic
Documentatia detaliata asupra vehiculelor, echipamentelor si
resurselor umane
Planul de interventie
Forma propusa pentru contractul cu operatorii de colectare si
transport deseuri

In termen de 6 luni de la data de incepere Delegatul va pune la dispozitia
Delegatarului urmatoarele documente:
o
o

Plan de colectare si monitorizare a gazului de depozit;
Programul de operare si intretinere a instalatiilor de deseuri
concesionate, care va cuprinde:
- Costuri anuale si pe unitatea de cost
- Programul
de
mentenanta
pentru
fiecare
instalatie/echipament/utilaj etc, cu costurile aferente anualizate
– pe toata durata contractului;
- Fondul de reparatii/inlocuiri– pe toata durata contractului;
- Fondul de dezvoltare pe durata contractului – prognoze pe
ani;
- Programul de dezvoltare a capacitatii, inlocuiri (din cauza
epuizarii duratei de viata a echipamentelor/utilajelor etc)/
dezvoltare de instalatii etc – prognoze de cheltuieli pe toata
durata contractului si influenta acestora asupra tarifului;

Elementele de cost de la punctele a, b si c vor trebui sa fie prinse in tariful ofertat si
nu vor face obiectul actualizarilor de tarif.
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o
o
o
7.3

Plan de Management al Mediului, Program si Proceduri de
Monitorizare;
Planul organizatoric;
Manual de asigurare a calitatii;

RAPOARTE INAINTE DE DATA DE INCEPERE
Înainte de Data de incepere, in timpul Perioadei de mobilizare, Delegatul va furniza
Delegatarului următoarele:


Raport asupra Starii Contractului, la interval de 2 saptamani, incluzand:
o Programul de mobilizare si progresele la data respectiva,
o Devieri de la programul de mobilizare, motive si masuri de solutionare,
o Informatii diverse.



Detalii asupra implementarii sistemului informatic.



Documentatie detaliata descriind vehiculele, instalatiile, echipamentele si
resursele umane ale Delegatului care urmeaza sa realizeze Serviciul, dupa
cum este propus in propunerea Delegatului si modificat de negocierile
contractuale, cu patru (4) saptamani inainte de Data de incepere.
Documentatia va include:
o Producatorul si tipul vehiculului sau echipamentului, capacitatea
motorului, numar de inmatriculare si data fabricatiei fiecarui vehicul
sau echipament ce urmeaza a fi utilizat.
o Toti membrii personalului vor fi prezentati, cu nume, prenume si
categoria de activitate desfasurata. Datele profesionale si experienta
profesionala vor fi prezentate personalului de conducere.
o Programul de intretinere si reparatii pentru utilajele si echipamentele
aflate in dotare – proprii sau ale Delegatarului.
o Programul de intervenție în situații de urgență.
o Programul de Sănătate și Securitate în Muncă pentru fiecare
clădire/instalație aflată în gestiune.

7.4

RAPOARTE DUPĂ DATA DE ÎNCEPERE

7.4.1

Rapoarte/inregistrari zilnice
Delegatul va tine un Registru zilnic al activitatilor in cadrul bazei de date a
operatiunilor.
Registrul zilnic al activitatilor va contine urmatoarele:
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Date relativ la cantitatile de deseuri intrate/iesite in cadrul fiecarei
instalatii:
o

Statii transfer
 Cantitate (m3 si t) deseuri intrata in statie codificate conform
legislatiei, sursa de provenienta ( localitatea, operatorul care
a efectuat transportul), ziua si ora sosirii pe amplasament
 Cantitate deseuri (m3 si t) iesita din statie codificate conform
legislatiie, destinatia acestora per categorie (statie sortare,
compostare, depozit)

o

Statii sortare
 Cantitate (m3 si t) si tipul deseuri intrata in statie codificate
conform legislatiei, sursa de provenienta (localitatea,
operatorul care a efectuat transportul), ziua si ora sosirii pe
amplasament
 Cantitatea (m3 si t) si tipul de deseuri sortata, valorificata
material (preluata de reciclatori) per categorie respectiv
cantitatea ramasa in stoc
 Cantitatea de deseuri(m3 si t) trimisa/preluata pentru
valorificare energetica respectiv cantitatea eliminata la
depozitul Bacau

o

Statii compostare
 Cantitate (m3 si t) si tipuri de deseuri intrate in statie
codificate conform legislatiei, sursa de provenienta (
localitatea, operatorul care a efectuat transportul), ziua si ora
sosirii pe amplasament
 Cantitatea de compost rezulatata in urma compostarii,
cantitatea valorificata precum si cea ramasa in stoc
 Cantitatea de deseuri (m3 si t) – reziduuri - trimise/preluate
pentru valorificare respectiv cantitatea eliminata la depozitul
Bacau

o

Centre de colectare
 Cantitate, tipul si originea deseurilor acceptate pentru stocare
temporara
 Cantitatile, tipul si originea deseurilor tratate, valorificate,
eliminate
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o

Depozit
 Cantitate (m3 si t) deseuri intrata in depozit codificate conform
legislatiei, sursa de provenienta ( localitatea, operatorul care
a efectuat transportul), ziua si ora sosirii pe
amplasamentCantitate deseuri (m3 si t) depozitata codificate
conform legislatiei



Rezultatele monitorizarii, atunci cand a fost facuta intr-o zi anume,
incluzand compararea cu valorile permise si masurile intreprinse in cazul
in care se constata depasiri ale acestora;



Date despre utilaje si echipamente
o

Lucrarile de intretinere si reparatii realizate la
instalatiile/echipamentele/utilajele puse la dispozitie de Delegatar;

o

Consumul de resurse şi materiale (ex. apa, energie electrică,
combustibil – carburant, reactivi, echipament de protecţie etc.)

o

Incidente, înregistrări ale problemelor, întreruperi programate şi
neprogramate,

o

Registre ale lucrărilor de întreţinere şi reparaţii realizate la fiecare
instalaţie, şi echipament;

o

Echipamente (utilizate/neutilizate, motivele neutilizării vehiculelor
etc.);



Plangeri si notificari primite si raspunsurile corespunzatoare;



Personal



o

Numarul de membri ai personalului angajati pentru colectare si
pentru alte activitati;

o

Inlocuiri ale personalului cheie;

Orice alte date inregistrate solicitate de Delegatar.

Registrul va fi completat cu informatiile solicitate de documentele legislative in
domeniul deseurilor si cu cerintele impuse de autorizatiile de functionare.
Sistemul informaţional, pe baza înregistrărilor zilnice, trebuie să poată genera
rapoarte lunare, trimestriale şi anuale privind oricare categorie de înregistrări.
Delegatarul îşi rezervă dreptul de a solicita periodic şi furnizarea de Rapoarte zilnice,
lunare sau trimestriale. Formatul standard al Rapoartelor se va conveni între Delegat
şi Delegatar înainte de Data de începere.
7.4.2

Raport anual
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Un raport anual consolidat se va depune nu mai târziu de o lună dupa încheierea
anului calendaristic. Acest raport va fi structurat în funcţie de diferitele instalaţii din
proiect.
Informatii generale, valabile pentru toate amplasamentele:














sinteza anuală privind activităţile de monitorizare a calităţii factorilor de mediu
pentru fiecare amplasament: Bacau, Onesti, Beresti Tazlau, Gaiceana si
Moinesti
orice modificări la planul de operare şi mentenanţă aprobat, cu justificări;
vehicule, echipament şi personal angajat;
înlocuiri de vehicule, echipamente sau personal;
jurnal de probleme, nerealizări, disfuncţionalităţi şi măsurile de remediere;
descrierea activităţilor de construcţii, cum ar fi extindere instalaţii, drumuri de
acces, sistem de colectare a levigatului şi gazelor, acoperire intermediară,
acoperire finală, lucrări de terasament etc.;
consumuri de apă/cantităţi de ape reziduale şi levigat tratate;
orice deviaţii de la programul de monitorizare şi motivele care au dus la
acestea;
analiză a sustenabilităţii serviciului în relaţie cu valoarea tarifului şi cerinţele
legislative aplicabile.
Dovada platii tuturor impozitelor şi a taxelor de asigurări şi sociale, de şomaj
şi de sănătate datorate;
de control tehnic al vehiculelor şi de încadrare în normele de control al
emisiilor

Statii transfer



tipurile şi cantităţile de deşeuri receptionate/iesite din statii (v. sectiunea ref. la
inregistrari zilnice)
o analiză a costurilor unitare pe serviciu.

Staţii de Sortare:





tipurile şi cantităţile de deşeuri receptionate/iesite din statii (v. sectiunea ref. la
inregistrari zilnice)
raport asupra activităţilor de vânzări;
copie a formularelor de transport, licente, autorizatii, contracte incheiate cu
terti (reciclatori/transportatori)
o analiză a costurilor unitare pe serviciu.

Staţii de compostare:


tipurile şi cantităţile de deşeuri receptionate/iesite din statii (v. sectiunea ref. la
inregistrari zilnice)
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raport asupra vânzărilor de compost;



situaţia pieţei de compost;



copie a formularelor de transport, licente, autorizatii, contracte incheiate cu
terti (valorificatori/transportatori)



o analiză a costurilor unitare pe serviciu.

Centre de colectare


tipurile şi cantităţile de deşeuri receptionate/iesite (v. sectiunea ref. la
inregistrari zilnice)



raport asupra activităţilor de vânzări;



copie a formularelor de transport, licente, autorizatii, contracte incheiate cu
terti (reciclatori/transportatori)



o analiză a costurilor unitare pe serviciu.

Depozitul de deşeuri:


Tipuri si cantitati de deseuri depozitate, in unitati de masura masica si
volumetrica (v. sectiunea referitoare la inregistrari zilnice);



Cantitati de levigat colectat si tratat



Compozitia levigatului si efectuarea de analize intr-un laborator autorizat



Cazuri in care permeatul nu s-a inscris in parametrii impusi prin Autorizatia
Integrata de Mediu, si masurile intreprinse



Cantitatea de concentrate şi modul de eliminare a acestuia;



Cazurile in care apele de suprafata si subterane si solul nu s-au inscris in
parametrii impusi prin Autorizatia Integrata de Mediu/ legislatia in vigoare, si
masurile intreprinse;



Cantitatea de gaz de depozit estimată a fi generată;



Cantitatea de gaz de depozit colectat de sistemul de colectare a gazelor;



Compoziţia măsurată a gazului de depozit;



Cantitatea de material de acoperire folosit;



Calculul capacitatii disponibile a celulei active si durata de viata estimata
ramasa;



Elemente privind starea constructiva a celulei active;



Planul de acoperire intermediara;
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Ridicarea topografica a incintei depozitului. Plansa rezultata va respecta
urmatoarele:
o

Va fi la o scara corespunzatoare (cel putin 1:1000) pentru a
evidentia caracteristicile depozitului si va include curbe de
nivel de 1 metru;

o

Va include toate drumurile, structurile, limitele, punctele de
monitorizare, punctele de extractie si toate caracteristicile
relevante ale depozitului;

o

Va arata unde au aparut schimbari semnificative fata de
masuratorile anterioare.

Monitorizarea post-închidere a depozitului (dupa reabilitarea si inchiderea acestuia)

7.5



Determinarea caracteristicilor cantitative si calitative ale levigatului;



Determinarea caracteristicilor cantitative si calitative ale gazului de depozit;



Inregistrarea datelor meteorologice – pentru stabilirea cantitatii de precipitatii,
a domeniului de temperatura si a directiei dominante a vantului;



Analiza principalilor indicatori caracteristici apelor subterane;



Determinarea concentratiilor indicatorilor specifici in aerul ambiental din zona
de influenta a depozitului



Determinarea concentratiilor indicatorilor specifici in sol, in zona de influenta a
depozitului



Situaţia cotelor de nivel reale ale depozitului-situaţia tasărilor



Controlul şi monitorizarea instalaţiilor:

ALTE INFORMATII
Delegatarul isi rezerva dreptul de a solicita informatii suplimentare pentru a fi incluse
in rapoarte la nevoie.
Delegatul va tine la zi documentatia completa a instalatiilor, vehiculelor,
echipamentelor si personalului pe intreaga perioada a Contractului, si anume:


Delegatul va tine la curent Delegatarul in legatura cu orice modificare la
instalatii prin actualizarea schemelor si schitelor de constructie si alte
documentatii.



Pe masura ce unele vehicule, subansambluri sau echipamente devin defecte
ireparabil si sunt casate si necesita sa fie inlocuite, Delegatul va furniza
Delegatarului lista modificata sau raportul care indica toate unitatile inlocuite
si de inlocuit.
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Pe masura implementarii unor modificari de proceduri si organizare,
Delegatul va actualiza si inlocui orice manual/plan specificat.
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DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE
pentru

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE OPERARE A
INSTALAŢIILOR DE DEŞEURI ÎN JUDEŢUL BACĂU

Secţiunea 3
FORMULARE
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CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE
Secţiunea 1
Secţiunea 2
Secţiunea 3
Secţiunea 4
Sectiunea 5

Fişa de date a concesiunii
Caiet de sarcini
Formulare
Condiţii contractuale
Regulamentul serviciului de salubrizare
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FORMULAR 1: SCRISOARE DE ÎNAINTARE
FORMULAR 2: GARANŢIE DE PARTICIPARE
FORMULARE 3: INFORMAŢII DESPRE OFERTANT
Formular 3.1: Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de
asociati si specializarea acestora
Formular 3.2: Acord de asociere
Formular 3.3: Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de
subcontractanţi si specializarea acestora
Formular 3.4: Model acord de subcontractare
FORMULARE 4: DOCUMENTE DE CALIFICARE
Formular 4.1: Declaraţie privind calitatea de participant la procedură
Formular 4.2: Declaraţie privind eligibilitatea
Formular 4.3: Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
Formular 4.4: Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din OUG
nr.34/2006
Formular 4.5: Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă
Formular 4.6: Declaraţie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al
cadrelor de conducere
Formular 4.7: Declaraţie privind cifra de afaceri
Formular 4.8: Informaţii privind cifra de afaceri anuală
Formular 4.9: Declaraţie privind încadrarea operatorului economic în categoria IMM
Formular 4.10: Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii în ultimii 3 ani
Formular 4.11: Referinţe contracte de operare a instalaţiilor de gestionare a deşeurilor
solide municipale
Formular 4.12 (i-iii): Informaţii privind personalul cheie
Formular 4.13 Angajamentul ofertantului privind asigurarea resurselor umane
Formular 4.14 Declaraţie pe propria răspundere privind utilizarea utilajelor
Formular 4.15 Angajament terţ susţinător financiar
Formular 4.16 Angajament privind susţinerea tehnica şi profesională a ofertantului
Formular 4.17 Declaraţie privind îndeplinirea criteriilor de calificare
FORMULARE 5: FORMULARE PENTRU PROPUNEREA TEHNICĂ
Formular 5.1 (i-vi) Informaţii tehnice
Formular 5.2 Informaţii despre personalul implicat în îndeplinirea contractului
Formular 5.3 Declaraţie privind respectarea reglementărilor privind condiţiile de muncă
şi protecţia muncii
FORMULARE 6: FORMULARE PENTRU PROPUNEREA FINANCIARĂ
Formular 6.1 Formular de ofertă (Anexa – Fişa de fundamentare a tarifelor)
Formular 6.2 Defalcarea costurilor
FORMULARE 7: ALTE FORMULARE
Formular 7.1 Împuternicire
Formular 7.3 Acte adiţionale la Documentaţia de atribuire
Formular 7.3 Alte informaţii
FORMULAR 8: FORMULAR DE GARANŢIE DE BUNĂ EXECUŢIE
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Formular 1

Nr. …………….. / .................... [data]
OFERTANT …………………………….
Adresa: ………………………………..….
Telefon: …………………………….…….
Fax: ……………………………………….
E-mail: ……………………………………

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău
Calea Mărăşeşti nr. 2, Bacău, jud. Bacău

Ca urmare a anunţului de participare apărut în SEAP nr. ……….. din data de
…………., privind aplicarea procedurii pentru atribuirea “Contractului de delegare a
gestiunii serviciului de operare a instalaţiilor de deşeuri în judeţul Bacău”, noi,
………………………………………. (denumirea ofertantului), vă transmitem alăturat
următoarele:
1. ................. (tipul documentului) nr. …………., emis de …................……….,
privind constituirea garanţiei pentru participare la licitaţie, în cuantumul şi în
forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire;
2. Împuternicire scrisă prin care semnatarul ofertei este autorizat să angajeze
ofertantul în procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică;
3. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând un exemplar original şi 3 (trei)
copii în limba română, fiecare cuprinzând:
- documente de calificare;
- propunere tehnică;
- propunere financiară.
Persoana de contact (pentru această procedură)
Nume
Adresă
Telefon
Fax
E-mail

4

Semnătură:

..................................................................................

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului)

Înregistrată la sediul autorităţii contractante ………………………………
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Formular 2
BANCA
.......................................................................
(denumirea)
SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a
contractului de concesiune de servicii
Către

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău
Calea Mărăşeşti nr. 2, Bacău, jud. Bacău

Cu privire la procedura pentru atribuirea «Contractului de delegare a gestiunii
serviciului de operare a instalaţiilor de deşeuri în judeţul Bacău», noi
...................................
(denumirea
emitentului),
având
sediul
înregistrat
la
.................................................. (adresa sediului social al emitentului), ne obligăm în mod
necondiţionat şi irevocabil faţă de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare
Bacău, în calitate de Autoritate Contractantă, să plătim suma de ....................... (în litere şi în
cifre),
corespunzătoare
garanţiei
pentru
participarea
……………………….
(denumirea/numele ofertantului) cu ofertă la procedura de atribuire pentru contractul susmenţionat.
Plata va fi efectuată în ………………. (moneda garanţiei), în contul specificat de
Autoritatea Contractantă, fără obiecţiuni de orice fel, la prima sa cerere scrisă şi fără ca
aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa
Autoritatea Contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza
existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:
a) ofertantul ......................... (denumirea/ numele) şi-a retras oferta în perioada de
valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ...................................... (denumirea/
numele) nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei şi nu mai
târziu de 15 zile calendaristice de la data semnării contractului;
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul...................................... (denumirea/
numele) a refuzat să semneze contractul de concesiune de servicii în perioada de valabilitate a
ofertei;
d) contestaţia formulată de ofertantul ...................................... (denumirea/ numele) a
fost respinsă de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, caz în care, în conformitate
cu prevederile art. 2781 , alin. (1), din OUG 34/2006, se reţine suma de 15.715,97 lei.
Prezenta garanţie este valabila până la data de.......................................... .
Parafată de Banca/Societatea de Asigurări............... (semnătura autorizată) în ziua…....
luna........ anul…....

6

Formular 3.1

Ofertant
…………………………
(denumirea/numele liderului asociatiei)
DECLARATIE
PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE
DE ASOCIATI SI SPECIALIZAREA ACESTORA
Subsemnatul ……………(numele si prenumele), reprezentant imputernicit al …...............
(denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile
aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexate, privind executia
contractului „.............................”, cod CPV....................... sunt reale.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in
scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ....................
(denumirea si adresa autoritatii contractante), cu privire la orice aspect tehnic si financiar in
legatura cu activitatea noastra.

Data completarii …..................(ziua, luna anul).
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Anexa la formularul 3.1
Nr
.
crt
.
1

Denumire
asociat

Sediul
asociatului

Obiecte de
activitate
relevante ale
asociatului

CUI

Partea/partile din contract
ce urmeaza a fi executate
de catre fiecare asociat
....................
...................
Procent din valoarea
totala a contractului:
……………

…
.
Se va completa o linie pentru fiecare asociat.
Datele din tabelul de mai sus trebuie sa se regaseasca si in Contractele de asociere.
Data completarii …..................(ziua, luna anul).
Ofertant / Lider de asociatie,
…............. …………………(numele operatorului economic)
………………..………...................... (numele persoanei autorizate si semnatura)
Nota: Daca nu sunt asociati, in coloana 2 – Denumire asociat, se va completa „nu este
cazul”, iar tabelul urmator nu se va mai completa.

Semnaturile asociatilor:
Reprezentant
ofertant
(lider de asociatie)

Reprezentant
asociat 1

Reprezentant
asociat 2

……
……
……

Numele/denumirea
asociatului
Numele persoanei
autorizate
Semnatura
autorizata
Data completarii …..................(ziua, luna anul).
Nota: Daca nu sunt asociati, se va bifa mai jos si se va completa:
□ N/A – nu este cazul.
Data completarii …..................(ziua, luna anul).
Ofertant / Lider de asociatie,
…............. …………………(numele operatorului economic)
………………..………...................... (numele persoanei autorizate si semnatura)
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Formular 3.2

ACORD DE ASOCIERE
in vederea participării la procedura de atribuire a contractului
Conform ____________________________________________________________.
(încadrarea legala)
Noi, părţi semnatare: S.C. _______________________
S.C. ________________________
ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achiziţie publica “ ___________
__________________________________________________________________”.
(denumire obiect contract)
Activităţi contractuale ce se vor realiza in comun:
1. ___________________________________
2.____________________________________
… ___________________________________
Contribuţia financiara a fiecărei părţi la realizarea sarcinilor contractului de achiziţie publica
comun:
_______ % S.C. ___________________________
_______ % S.C. ___________________________
Condiţiile de administrare si conducere a asociaţiei:
- liderul asociaţiei S.C. _____________ preia responsabilitatea si primeşte
instrucţiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere.
Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice desfăşurate:
- conform procentelor de participare a fiecărei părţi la activitatea de realizare a
sarcinilor convenite de comun acord.
Cauzele încetării asociaţiei si modul de împărţire a rezultatelor lichidării:
- încetarea asociaţiei in cazul denunţării unilaterale a unui asociat a contractului
de asociere;
- modul de împărţire a rezultatelor lichidării este conform procentului de
participare a fiecărei părţi pana la data încetării asociaţiei.
Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achiziţie publica preluate de
fiecare asociat pentru execuţie obiectivului supus licitaţiei:
_______ % S.C. ___________________________
_______ % S.C. ___________________________
Liderul asociaţiei:
S.C. ______________________
Alte clauze: __________________________________________________________
___________________________________________________________________

Data completării:
______________

LIDERUL ASOCIATIEI,
__________________
ASOCIAT,
___________________
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Data completării ......................
Operator economic,
......................
(semnătură autorizată)
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Formular 3.3
Operator economic
.................................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE
SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .............................................. (denumirea/
numele şi sediul/ adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate
faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................
(denumirea şi adresa autoritaţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în
legatură cu activitatea noastră.
Data completării: ……………….
Operator economic,
.................................
(semnătura autorizată)
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Anexa formular 3.3

Nr.
crt.

Denumire subcontractant

Partea/părţile din contract
ce urmează a fi
subcontractante

Acord subcontractor cu
specimen de semnatură

Operator economic,
………………………….
(semnatura autorizată)
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Formular 3.4
MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE
nr………./…………

La contractul de delegare a gestiunii prin concesiune nr……/…….. încheiat între
________________ privind execuţia_____________
(denumire autoritate contractantă)
la “_______________________________________________________________”.
(denumire contract)
1. Părti contractante:
Acest contract este încheiat între S.C. _______________ cu sediul în
_______________________________,
(adresa,tel.,fax)
reprezentată prin __________________ Director General şi______________ Director
Economic, denumită în cele ce urmeaza contractant general
şi
S.C. _______________ cu sediul în __________________________, reprezentată
prin____________________
(adresa,tel.,fax)
Director General şi ____________________ Director Economic, denumită în cele ce urmează
subcontractant.
2. Obiectul contractului:
Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de:
(lucrări)
- _____________________
- _____________________.
Art.2. Valoarea ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant.
(lucrări)
Art.3. Contractantul general va plăti subcontractantului următoarele sume:
- lunar, în termen de _______ (zile) de la primirea de către contractantul general
a facturii întocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ executate în
perioada respectivă.
(lucrări)
- plata ___________________________ se va face în limita asigurării finanţării
___________________________
(lucrărilor)
de către beneficiarul __________________________
(denumire autoritate contractantă)
Art.4. Durata de execuţie a ___________________________ este în conformitate cu contractul,
eşalonată
(lucrărilor)
conform graficului anexă la contract.
Art.5. Durata garanţiei de bună execuţie este de ____ luni şi începe de la data semnării
procesului verbal încheiat la terminarea ________________________.
(lucrărilor)
Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentaţia completă verificată cu
dispoziţiile legale.
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3. Alte dispoziţii:
Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________ şi
neîncadrarea din vina
(lucrărilor)
subcontractantului, în durata de execuţie angajată de contractantul general în faţa beneficiarului,
subcontractantul va plăti penalităţi de ______% pe zi întârziere din valoarea
____________________ nerealizată la termen.
(lucrărilor)
Pentru nerespectarea termenelor de plată prevăzute la art.3., contractantul general va plăti
penalităti de _____ % pe zi întârziere la suma datorată.
Art.8. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi
pe care contractantul le are faţă de investitor conform
contractului________________________________________________.
(denumire contract)
Art.9. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este
posibil, litigiile se vor soluţiona pe cale legală.
Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.
____________________
_________________________
(contractant)
(subcontractant)
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4. DOCUMENTE DE CALIFICARE
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Formular 4.1
Operator economic
.................................
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ
1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ........................................ (denumirea
operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de
fals în acte publice, că, la procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea
„Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalaţiilor de
deşeuri în judeţul Bacău“, la data de ............ (zi/luna/an), organizată de
...................................... (denumirea autoritatii contractante), particip şi depun oferta
în nume propriu;
ca asociat în cadrul asociaţiei.....................
ca subcontractant al...............
(se bifează optiunea corespunzatoare)
2. Subsemnatul declar ca:
nu sunt membru al nici unui grup sau retele de operatori economici
sunt membru în grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere
o prezint în anexa.
(se bifează optiunea corespunzatoare)
3. Subsemnatul(a)declar ca:
-nu depun două sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea
excluderii din competitie a tuturor ofertelor în cauză;
- nu depun ofertă individuală/comună si nu sunt nominalizat ca subcontractant în cadrul
unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în
care este ofertant asociat
- nu depun ofertă individuală/comună si nu sunt nominalizat ca tert sustinator în cadrul
unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în
care este ofertant asociat
- nu depun ofertă pentru acelasi contract in nici o alta forma.
4. (Aplicabil doar pentru membrii in asociere) Confirm, ca membru in
consortiu/asociere ca toti membrii raspund solidar pentru executia contractului, ca
membrul Conducator/Liderul este autorizat sa se oblige si sa primeasca instructiuni in
numele si pe seama fiecarui membru, ca executia contractului, inclusiv platile constituie
responsabilitatea
membrului
conducator/Liderului
si
ca
toti
membrii
asocierii/consortiului se obliga sa ramina in asociere/consortiu pe intreaga durata a
executiei contactului
5.Subsemnatul declar ca voi informa imediat Autoritatea Contractantă dacă vor
interveni modificări în prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii
procedurii de atribuire a contractului de concesiune de servicii sau, în cazul în care vom
fi desemnati câştigători, pe parcursul derularii contractului de concesiune de servicii.
16

6.De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi inteleg ca Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita, în scopul
verificarii şi confirmarii declaratiilor, situatiilor şi documentelor care insotesc oferta,
orice informatii suplimentare în scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
7.Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice să furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai
............................................ (denumirea şi adresa autoritatii contractante) cu privire la
orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu activitatea noastra.
Operator economic,
...........................
(semnatura autorizată)
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Formular 4.2
Operator economic
...................................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................................. (denumirea/
numele şi sediul/ adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea
excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu
în situaţia prevazută la art. 180 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, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei
instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru
corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înţeleg că Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ......................
Operator economic,
................................
(semnătura autorizată)

18

Formular 4.3
Operator economic
..............................................
(denumirea/ numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
Subsemnatul(a)................................................................. (denumirea, numele operatorului
economic), în calitate de ofertant la procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea
„Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalaţiilor de deşeuri în
judeţul Bacău “, organizată de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare
Bacău, la data de............................... (zi/ lună/ an), declar pe propria răspundere că:
a)nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată;
c) în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave
prejudicii beneficiarilor;
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei
greşeli în materie profesională.
e) nu prezint informaţii false si prezint informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă,
în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.
nu sunt în stare de faliment ca urmare a unei hotărâri pronunţate de judecătorul-sindic;
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării ......................
Operator economic,
................................
(semnătura autorizată)
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Formular 4.4
Operator economic
.................................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69^1
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
Către
Procedura de atribuire: licitatie deschisa
Nr. anunţ de participare________________
Data limită pentru depunerea ofertei______/______/________
Subsemnatul___________________, reprezentant legal al ___________________,
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere,
sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice,
că nu ne aflăm în situaţia prevăzută la art. 69 1 din Ordonanţa de urgenţa 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, aprobata şi cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/terţul
susţinător (se alege cazul corespunzător şi se înscrie numele) _____________________ nu
are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare
şi/sau nu are acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al
patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art.
69 lit. a) din OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, cu persoane ce deţin
funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 292 « Falsul în Declaraţii » din
Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau
instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii
unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori
împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte
cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »
Semnătura ofertantului sau a membrului asocierii
.......................................
Numele şi prenumele semnatarului ........................................
Capacitate de semnătură
..........................................
Detalii despre ofertant
..........................................
Numele ofertantului ..........................................
Ţara de reşedinţa
..........................................
Adresa ..........................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)
..........................................
Telefon / Fax ..........................................
Data ..........................................
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Formular 4.5
CERTIFICAT DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE CU OFERTĂ INDEPENDENTĂ
I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ...................................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai
operatorului economic/asocierii de operatori economici ...................., care participă la
procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea «Contractului de delegare a gestiunii
serviciului de operare a instalaţiilor de deşeuri în judeţul Bacău», organizată de Asociaţia
de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, în calitate de autoritate
contractantă, cu nr. ............ din data de ................. (nr. şi data publicării Anunţului de
participare în SEAP), certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt
adevărate şi complete din toate punctele de vedere.
II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................, următoarele:
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;
2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în
condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice
privinţă;
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să
înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau
juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care
ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind
condiţiile de participare;
5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare
concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;
6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea
ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta
sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care,
prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea
ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor
oferite;
8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui
concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.
III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele
consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.
Ofertant,
........................

Data ..............................

Reprezentant/Reprezentanţi legali
............................................................... (semnături)
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Formular 4.6
Operator economic
.................................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT ŞI AL
CADRELOR DE CONDUCERE
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................. (denumirea/ numele şi
sediul/ adresa ofertantului) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de
fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane
juridice
să
furnizeze
informaţii
reprezentanţilor
autorizaţi
ai
.................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
2011

2012

2013

Personal angajat
Din care personal de
conducere
Data completării ......................

Operator economic,
.........................................
(semnatura autorizată)
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Formular 4.7

Operator economic
.................................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND PRIVIND CIFRA DE AFACERI
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ………………………….. (denumirea şi
adresa sediului ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de
fals în acte publice, că datele prezentate în Formularul 4.8 (“Informaţii privind cifra de afaceri
anuală”) sunt reale.
Subsemnatul, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul, autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ………………………
(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în
legătură cu activitatea noastră.

Semnătura:

..................................................................................

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului)
Data: .....................
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Formular 4.8
INFORMAŢII PRIVIND CIFRA DE AFACERI ANUALĂ
- Ofertantul trebuie să completeze tabelul de mai jos cu datele financiare potrivit conturilor
sale anuale. Cifrele din toate coloanele trebuie să aibă aceeaşi bază pentru a permite
compararea directă, an de an (sau, dacă baza s-a schimbat, trebuie furnizată o explicaţie a
schimbării, ca notă de subsol a tabelului).
- în cazul în care oferta este depusă de o asociere de operatori economici, datele din tabel
trebuie să fie suma informaţiilor furnizate de partenerii care formează asocierea.
- valorile vor fi exprimate în Euro, la cursul <moneda naţională a ofertantului>/Euro mediu
anual comunicat de Banca Centrală Europeană pentru anul respectiv
(http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html). Pentru conversia sumelor în
lei vor fi folosite valorile din tabelul de mai jos.

2013
2012
2011

Nr.
crt.
1

2

An

1 EUR
=
1 EUR
=
1 EUR
=

RON
4,4190
RON
4,4593
RON
4,2391

Unitate

Asociat
1

Asociat
2

Asociat
.....

Ofertant unic/
Asociere de
operatori
economici

a) Cifra de afaceri
generală:

Total:

b) În operarea
depozitelor de deşeuri:

Total:

c) În operarea staţiilor de
sortare:

Total:

d) În operarea staţiilor de
compostare:

Total:

e) În operarea staţiilor de
transfer:
Anul financiar a) Cifra de afaceri
2
generală:
[Ofertantul va
specifica
b) În operarea
perioada]
depozitelor de deşeuri:

Total:

c) În operarea staţiilor de
sortare:

Total:

d) În operarea staţiilor de
compostare:

Total:

Anul financiar
1
[Ofertantul va
specifica
perioada]

Total:

Total:
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3

e) În operarea staţiilor de
transfer:
Anul financiar a) Cifra de afaceri
3
generală:
[Ofertantul va
specifica
b) În operarea
perioada]
depozitelor de deşeuri:

Total:

c) În operarea staţiilor de
sortare:

Total:

d) În operarea staţiilor de
compostare:

Total:

e) În operarea staţiilor de
transfer:

Total:

Total:

Total:

Se vor introduce coloane suplimentare pentru alţi membri, dacă este necesar.

Semnătura: ..................................................................................
(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului)
Data: .....................
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Formular 4.9
DECLARAŢIE PRIVIND ÎNCADRAREA OPERATORULUI ECONOMIC ÎN
CATEGORIA IMM
I. Datele de identificare a întreprinderii
Denumirea întreprinderii: .........................
Adresa sediului social: ........................
Codul de identificare fiscală: .........................
Numele şi prenumele preşedintelui consiliului de administraţie, director general sau
echivalent: .............
II. Tipul întreprinderii
Bifaţi, după caz, tipul întreprinderii:
□ Întreprindere autonomă
(În acest caz, datele din tabelul de mai jos (pct. III) sunt preluate din situaţia economicofinanciară a solicitantului. Se va completa doar Declaratia, fără alte anexe)
□ Întreprindere parteneră
(Se vor completa şi ataşa la declaraţie: „Calculul pentru întreprinderile partenere sau
legate”, Anexa A „Întreprinderi partenere” precum şi Fişele de parteneriat aferente, astfel
cum sunt prevazute de Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificarile şi completarile ulterioare).
□ Întreprindere legată
(Se vor completa şi ataşa la declaraţie: „Calculul pentru întreprinderile partenere sau
legate”, Anexa B „Întreprinderi legate” precum şi Fişele de legătură aferente, astfel cum
sunt prevazute de Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificarile şi completarile ulterioare).
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1
Exerciţiul financiar de referinţă2: .............
Numărul mediu anual de
Cifra de afaceri anuală netă
salariaţi
(Lei)
…………...
……………………..

Active totale
(Lei)
………………………..

Important:

Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
2
Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în
ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi.
1
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Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări
care ar determina încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere,
întreprindere mică, mijlocie sau mare).
□ Nu
□ Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul
financiar anterior)
Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt
conforme cu realitatea.

Data: [ZZ.LL.AAAA]
(numele în clar)__________________, în calitate de _____________, legal autorizat să
semnez oferta pentru şi în numele ______________________________,(denumire/nume
operator economic)
(semnătura şi ştampila)________________________
Anexa 2 (acolo unde este cazul)
(referinţele din această anexă sunt în legătură cu Legea nr. 346/2004 privind stimularea
înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările
ulterioare, care este necesară pentru completarea anexei).
CALCULUL
pentru întreprinderile partenere sau legate
Secţiunile care trebuie incluse, după caz:
- secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum
şi orice fişe adiţionale);
- secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum
şi orice fişe adiţionale).
Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate
Perioada de referinţă

Numărul mediu anual Cifra de afaceri
de salariaţi
anuală netă
(mii lei / mii euro)

Total active
(mii lei / mii euro)

1. Datele*1)
întreprinderii
solicitante sau din
situaţiile financiare
anuale consolidate (se
vor introduce datele
din tabelul B1 din
secţiunea B*2)
2. Datele cumulate*1)
în mod proporţional
ale tuturor
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întreprinderilor
partenere, dacă este
cazul (se vor
introduce datele din
secţiunea A)
3. Datele cumulate ale
tuturor
întreprinderilor
legate*1) (dacă
există) - dacă nu au
fost deja incluse prin
consolidare la pct. 1
din acest tabel (se vor
introduce datele din
tabelul B2 din
secţiunea B)
TOTAL
*1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi
activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare
anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu
privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se
determină şi se declară pe propria răspundere.
*2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe
baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza
situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale
consolidate în care întreprinderea este inclusă.
Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate
pentru a se stabili categoria întreprinderii" din anexa nr. 1
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Formular 4.10
Operator economic
.................................
(denumirea/ numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................... (denumirea/ numele şi
sediul/ adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de
fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................... (denumirea
şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu
activitatea noastră.
Operator economic,
......................
(semnătura autorizată)
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Anexă la Formularul 4.10
Numele ofertantului individual, partener în asociere sau subcontractant desemnat
Denumirea
proiectului/ tipul
serviciilor

Valoarea
Perioada Amplasame
totală a
contractul nt/ zonă*
serviciilor
ui
pentru care
(data de
contractantul începere
a fost/ este
–data de
responsabil finalizare
(RON)
)

Autoritatea
contractantă/
Beneficiar*

Contractant
principal (P)
sau
subcontractant
(S) **

A) În România

B) În alte ţări

Notă: se vor adăuga rânduri suplimentare, dacă este necesar.
*) Pentru serviciile furnizate pe o piaţă liberă, ofertantul va indica municipalitatea sau judeţul,
precum şi numărul populaţiei deservite şi cifra de afaceri rezultată.
**) Se va preciza calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de:
contractant unic; contractant asociat; subcontractant.

Operator economic,
.........................................
(semnatura autorizată)

30

Formular 4.11
REFERINŢE CONTRACTE DE SERVICII DE OPERARE A INSTALAŢIILOR DE
GESTIONARE A DESEURILOR SOLIDE MUNICIPALE∗
1

Operator economic:

2

Titlul contractului:

3

Beneficiar:

4

Date de contact ale persoanei/ persoanelor care
pot da recomandări

Nume: ..................................
Telefon: ................................

5

Costuri aferente contractului:

6

Surse de finanţare pentru contract

7

8

Natura contractului:
(Concesiune/ operare şi întreţinere/ Contract de
Management/ alt tip de contract, specificaţi)
Cantităţi de deşeuri gestionate (tone/an):

9

Cantităţi de deşeuri valorificate (tone/an):

Contravaloarea anuală a serviciilor
prestate: ..................................

Notă: Pentru fiecare contract prezentat ca referinţă, ofertantul va furniza, în cadrul
ofertei sale:
- recomandare din partea Beneficiarului, sau
- declaraţie din partea unităţii administrativ-teritoriale în care are loc prestarea de servicii
în concesiune sau pe piaţa liberă
Semnătura: ..................................................................................
(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului)
Data: .....................

∗

se va completa pentru fiecare contract în parte
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Formular 4.12 (i)
PERSONAL CHEIE
Funcţie/Nume

Naţionalitate

Vârs
ta

Studii

Experienţa în
ani (în servicii
similare/
în funcţii
similare)

Manager de
contract
…………………...

/

Manager
amplasament
depozit de deşeuri
Bacău
…………………..

/

Contracte majore
derulate anterior
(Contract/Valoare)

Manager
amplasament
Oneşti
…………………..
Manager staţie de
sortare Moineşti
…………………..
Manager staţie de
transfer Găiceana
…………………..
Manager staţie de
transfer Bereşti
Tazlău
…………………..
Data: .....................

Semnătura:

..................................................................................

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului)

32

Formular 4.12 (ii)
CURRICULUM VITAE
(maxim 3 pagini)
Poziţia propusă a fi deţinută în contract: ………………………………………
1.
Nume
2.
Prenume:
3.
Data şi locul naşterii:
4.
Naţionalitate:
5.
Starea civilă:
6.
Studii:
Institutii:
Data: De la (luna/ anul)
La (luna/anul)
Diploma:
7.

Limbi străine cunoscute (pe o scara de la 1 la 5, unde 1 este maxim):
Limba
Nivelul de cunoastere
Citit
Vorbit
Limba maternă

Scris

8.
Asociaţii profesionale în care deţine calitatea de membru:
9.
Alte abilităţi (de ex. operare calculator, etc.):
10.
Funcţia deţinută în prezent:
11.
Ani de experienţă profesională:
12.
Calificări şi abilităţi esenţiale, relevante pentru contract:
13.
Experienţa profesională:
Data: de la (luna/ anul) la (luna/ anul)
Locul
Compania / Organizaţia
Funcţia
Descrierea activităţii desfăşurate
14.

Altele (publicaţii, referinţe):

Data: ............................................

Semnătura titularului: ......................................
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Formular 4.12 (iii)
DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE
Denumirea contractului:

Contract de delegare a gestiunii serviciului de operare a
instalaţiilor de deşeuri în judeţul Bacău

Subsemnatul ………………………. (numele şi prenumele), având contract de muncă
pe perioadă determinată / nedeterminată / contract de prestări de servicii (se completează
varianta aplicabilă) cu ………………….(denumirea / numele organizaţiei), declar că sunt de
acord să particip la licitaţia organizată pentru atribuirea «Contractului de delegare a
gestiunii serviciului de operare a instalaţiilor de deşeuri în judeţul Bacău».
De asemenea, în cazul în care oferta companiei va fi desemnată câştigătoare, declar că
sunt capabil şi disponibil să particip la execuţia «Contractului de delegare a gestiunii
serviciului de operare a instalaţiilor de deşeuri în judeţul Bacău», pe poziţia pentru care
CV-ul meu a fost inclus în ofertă.
Confirm faptul că nu sunt angajat în alt contract pe o poziţie care să-mi solicite
serviciile în perioada mai sus menţionată.
Prin această declaraţie, înţeleg că mă oblig să nu mă prezint în calitate de candidat
pentru altă companie care depune ofertă pentru atribuirea acestui contract.

Nume
Semnătura
Data
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Formular 4.13

Operator economic
..................................
(denumirea/ numele)

ANGAJAMENTUL OFERTANTULUI
PRIVIND ASIGURAREA RESURSELOR UMANE
Subsemnatul ………………. (numele şi prenumele), reprezentant împuternicit al
……………………….. (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar
pe propria răspundere, că, în cazul indisponibilităţii pentru execuţia «Contractului de
delegare a gestiunii serviciului de operare a instalaţiilor de deşeuri în judeţul Bacău»a
unor persoane dintre cele nominalizate în Formularul 4.12 (i) inclus în oferta noastră, acestea
vor fi înlocuite numai cu persoane care îndeplinesc cerinţele de calificare minime solicitate
pentru ocuparea poziţiei respective.

Data: .....................

Semnătura: ..................................................................................
(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului)
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Formular 4.14
Operator economic
.................................
(denumirea/ numele)

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND UTILIZAREA
UTILAJELOR

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................... (denumirea/ numele
şi sediul/ adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din
procedura de atribuire a “Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a
instalaţiilor de deşeuri în judeţul Bacău”, organizată de Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, şi ţinând cont de prevederile legislaţiei penale
aplicate faptei de fals în declaraţii, că toate utilajele/echipamentele prezentate în tabelul
anexat sunt în proprietatea/folosinţa operatorului economic ................................, sunt complet
funcţionale şi că, în situaţia în care ne va fi atribuit contractul sus menţionat, vor fi folosite
integral şi exclusiv pentru îndeplinirea contractului.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................... (denumirea
şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect în măsură să dovedească
veridicitatea datelor declarate.
Data completării ......................
Operator economic,
................................
(semnătura autorizată)
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Anexa la Formularul 4.14
DESCRIERE
(Tip/ Fabricaţie/
Model/
Producător

A)

Putere/
Capacitate

Nr. de Vârst
unităţi a (ani)

În proprietatea
(P) sau
închiriată (Î)
de
subcontractant
(S)/ şi Cota de
participaţie

VEHICULE /
CAMIOANE
/
/
/
/

B)

ECHIPAMENT
E
/
/
/
/

C)

INSTALAŢII/
ZONE
TEHNICE

Suprafaţă

Amplasament
/
/
/
/

Notă: Ofertantul va adăuga rânduri, dacă este necesar.

Data: .....................
Semnătură: ..................................................................................
(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului)

37

Formular nr. 4.15
ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR
Terţ susţinător financiar
..........................
(denumirea)
ANGAJAMENT
privind susţinerea financiară a ofertantului/ grupului de operatori economici
Către,
Cu
privire
la
procedura
pentru
atribuirea
contractului
___________________________________________, noi .......................(denumirea terţului
susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător
financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia
................ (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare
necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de
acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi
încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.
Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu
excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la
dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) suma de
.................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară),
necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie
publică.
Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar),
declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea
oricărei obligaţii asumate de ..... (denumire ofertant/grupul de operatori economici), în baza
contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/grupului de
operatori economici) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament,
renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau
discuţiune.
Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că
înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de
neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumire
ofertant/candidat/grupul de ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau
totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de
noi prin prezentul angajament.
Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că
înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a
nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile
art.186 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul
autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor
obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată ..............................................................
(denumirea ofertantului/grupului de operatori economici).
Data completării...................................
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Terţ susţinător,
(semnătură autorizată)
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Formular nr. 4.15A
DECLARAŢIE
terţ susţinător economic şi financiar
Terţ susţinător economic şi financiar
..........................
(denumirea)

Declaraţie
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................. (denumirea terţului
susţinător economic şi financiar), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile
faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind resursele
economico-financiare de care dispun şi care urmează a fi efectiv puse la dispoziţia
ofertantului pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică ___________________ sunt
reale.
Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie
de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având
ca obiect _________________________________.
LISTA
privind resursele economico-financiare care urmează a fi efectiv puse la dispoziţie
ofertantului pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică
Nr.
Denumire
Valoare
Forma de constituire
crt.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră
economico-financiară oferită .............................................. ...................................................
(denumirea ofertantului/grupului de operatori economici).
Data completării:.....................................
Terţ susţinător,
……………….
(semnătură autorizată)
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Formular nr. 4.16

Terţ susţinător al capacităţii tehnice şi/sau profesionale
..........................
(denumirea)
Angajament Ferm
privind susţinerea tehnica şi profesională
a ofertantului_____________________
Către,

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ___________________________, noi
............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la
.......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm,
necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului/grupului
de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea
integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate şi
contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea
contractantă.
Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor,
cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la
dispoziţia .......... (denumirea ofertantului) resursele tehnice şi/sau profesionale de
................................................
..................................................................necesare
pentru
îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.
Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm
că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru
neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertant), în baza
contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul) a primit
susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens,
definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.
Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca
înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de
neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant),
care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau
în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.
Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional),
declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca
urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile
art.190 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul
autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor
obligaţii
care
decurg
din
susţinerea
tehnică
şi
profesională
acordată
.............................................................. (denumirea ofertantului).
Data ................................
susţinător,………………………….

Terţ
(semnătura autorizata şi stampila)
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Formular nr. 4.16A

Terţ susţinător experienţă similară
..........................
(denumirea)

Declaraţie
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................... (denumirea terţului
susţinător), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte
publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind experienţa similară, …………..pentru
îndeplinirea contractului de achiziţie publică _______________________sunt reale.
LISTA - PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI
Nr. Obiect CPV Denumirea/numele
Calitatea
crt. contract
beneficiarului/
prestatorului*)
clientului
Adresa

1

2

3

4

Preţ
Procent Perioada
contract îndeplinit
**)
sau
de
valoarea prestator
serviciilor
(%)
prestate
(în cazul
unui
contract
aflat în
derulare)
5
6
8

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră
tehnică
şi
profesională
oferită
...................................................................................................(denumirea
ofertantului/grupului de operatori economici).
Data completării,
Terţ susţinător,
………………..

……………….
(semnătură autorizată)

Notă: Indiferent dacă există un singur sau mai mulţi susţinători, cerinţa privind experienţa
similară va fi îndeplinită în întregime de către o singură persoană, respectiv un singur terţ
susţinător.
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de:
contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat;
subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a serviciilor
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Formular nr. 4.16B
Terţ susţinător personal/organism tehnic de specialitate
..........................
(denumirea)
Declaraţie
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului susţinător
tehnic si profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în
acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind disponibilitatea cu privire la
personalul/organismul tehnic de specialitate pentru indeplinirera contractului de achiziţie
publică ____________________________________ sunt reale.

Nume si
prenume

Autorizaţii/
diplome/
Cunoasterea
certificate
profesionale/alte
Pozitia in cadrul limbii
Studii
romane
documente
contractului

Experienţa
profesională in domeniu
generala

specifica

Anexez declaraţiei documentele de confirmare solicitate, in conformitate cu
cerintele documentatiei de atribuire.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai __________________
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră
tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................(denumirea
ofertantului/grupului de operatori economici).

Data completării,
autorizată)

Terţ susţinător,
(semnătură
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Formular nr. 4.17
Operator economic
...............................
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR DE CALIFICARE
Subsemnatul(a) ...................................., reprezentant(ă) împuternicit(ă) al(a) .........................
(denumirea operatorului economic), în calitate de:
- ofertant unic (cu ofertă individuală)
- ofertant asociat (cu ofertă comună)
la procedura de licitaţie pentru atribuirea “Contractului de delegare a gestiunii
serviciului de operare a instalaţiilor de deşeuri în judeţul Bacău”, organizată de Asociaţia
de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, la data de ............................... (zi/
lună/ an),
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile
aplicabile faptei de fals în acte publice, că îndeplinesc criteriile de calificare astfel cum au
fost solicitate în documentaţia de atribuire, după cum urmează :
Situaţia personală
Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
Situaţia economico-financiară
Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Standarde de asigurare a calităţii
Standarde de protecţie a mediului.
(se bifează după caz)
Subsemnatul(a) ................................, declar că informaţiile furnizate în prezenta declaraţie
precum şi Anexa acesteia sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare potrivit prevederilor legale.

Data completării ….................(ziua, luna, anul).
Semnătura:
..................................................................................
(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului)

45

Anexa la Formularul nr. 4,17
Subsemnatul(a) ...................................., reprezentant(ă) împuternicit(ă) al(a) .........................
(denumirea operatorului economic), în susţinerea DECLARAŢIEI menţionez succint modul
concret de îndeplinire a documentelor* aşa cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire
de către autoritatea contractantă:
A Situaţia personală:
•....................................
•………………………
•………………………
•……………………….
B Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale:
•....................................
•………………………
•………………………
•……………………….
C Situaţia economico-financiară:
•....................................
•………………………
•………………………
•……………………….
D Capacitatea tehnică şi/sau profesională:
•....................................
•………………………
•………………………
•……………………….
E Standarde de asigurare a calităţii:
•....................................
•………………………
•………………………
•……………………….
*NOTĂ: dacă au fost solicitate se completează inclusiv cu diverse valori, cantităţi sau alte asemenea.

Înţeleg că în cazul în care primesc din partea autorităţii contractante o solicitare de a
prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea
cerinţelor de calificare prezentate mai sus, mă oblig să le prezint în termenul stabilit.
Data completării ….................(ziua, luna, anul).
Semnătura:
..................................................................................
(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului)
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5. FORMULARE PENTRU PROPUNEREA TEHNICĂ
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Formular 5.1 (i)
PROGRAMUL DE EXECUŢIE A SERVICIILOR
I) Prezentaţi planul de prestare a serviciilor, incluzând data propusă pentru preluarea în
gestiune a obiectivelor şi data de începere a serviciului (în raport cu data semnării
contractului) şi cuprinzând detalii despre:
− planul de mobilizare;
− preluarea tuturor facilităţilor şi instalaţiilor (după caz: staţie de transfer, staţie de
sortare, staţie de compostare, depozit de deşeuri, clădiri);
− preluarea echipamentului pus la dispoziţie de beneficiar;
− planificarea achiziţiei şi furnizării echipamentului suplimentar necesar pentru
deservirea depozitului de deşeuri (dacă este cazul);
− planificarea achiziţiei şi furnizării echipamentului suplimentar necesar pentru
deservirea staţiei de sortare (dacă este cazul);
− planificarea achiziţiei şi furnizării echipamentului suplimentar necesar pentru
deservirea staţiei de compostare (dacă este cazul);
− planificarea achiziţiei şi furnizării echipamentului suplimentar necesar pentru
deservirea staţiei de transfer (dacă este cazul);
− instruirea personalului operator.
II) Prezentaţi în detaliu procedurile de lucru avute în vedere pentru:
a. Depozit de deşeuri (celula 2);
b. Staţie de sortare a materialelor reciclabile;
c. Staţie de compostare a deşeurilor
d. Staţie de transfer
e. Centru de colectare deşeuri reciclabile
Procedurile de lucru trebuie să corespundă cerinţelor Normativelor româneşti în domeniu sau,
în lipsa acestora, celor mai bune practici internaţionale, indicându-se sursa acestora.
Se vor avea în vedere toate componentele fiecărei activităţi desfăşurate în unităţile sus
menţionate, în special în privinţa următoarelor aspecte:
a) Modul de exploatare a depozitului de deşeuri (celula 2);
b) Condiţii/tehnologia adoptată pentru manipularea deşeurilor reziduale, a deşeurilor
reciclabile şi a deşeurilor biodegradabile;
c) Condiţii de utilizare a utilajelor de terasamente;
d) Condiţii/tehnologia adoptată pentru depozitarea deşeurilor şi măsurile de protecţia
mediului aferente;
e) Modul de exploatare a staţiei de sortare: organizare, personal, dotări pentru respectarea
condiţiilor de sănătate şi securitatea muncii, consumuri estimate de combustibil şi
energie;
f) Modul de exploatare a staţiei de compostare: organizare, personal, dotări pentru
respectarea condiţiilor de sănătate şi securitatea muncii, consumuri estimate de
combustibil şi energie;
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g) Modul de exploatare a staţiei de transfer: organizare, personal, dotări pentru
respectarea condiţiilor de sănătate şi securitatea muncii, consumuri estimate de
combustibil şi energie;
h) Metodologia de inspecţie la recepţia deşeurilor.
Dacă este cazul, se va evidenţia şi contribuţia adusă de partenerii din asociere şi/sau de
subcontractanţi: activităţile ce urmează a fi derulate, planificarea în timp, etc.
Descrierea furnizată de Ofertant va include cel puţin următoarele elemente, pentru fiecare an
de operare a unităţilor de tratare şi depozitare a deşeurilor:
i) Cantităţi de deşeuri utilizate, repartizate pe tipuri de deşeuri (deşeuri solide
municipale, deşeuri voluminoase, bio, verzi, comerciale, industriale nepericuloase,
deşeuri din construcţii şi demolări, etc.), şi distribuţia acestora în perimetrul zonei de
prestare a serviciilor, pe perioada derulării contractului;
ii) Diagrame pentru fluxul masic de deşeuri, indicând transferul cantitativ între diferitele
unităţi/zone de tratare şi depozitare;
iii) Diagrame pentru fluxul masic de deşeuri, indicând următorii parametri pentru unităţile
de sortare, tratare şi depozitare:
a. Cantitate de deşeuri, deşeuri verzi şi materiale reciclabile livrate la unităţile de
tratare şi depozitare,
b. fluxul masic între diferitele procese din cadrul unităţii operate,
c. fluxuri de materiale către pieţele de reciclare şi fluxul materialelor respinse;
d. fluxul materialelor respinse la compostare;
e. pierderi de material în cursul tratării (emisii în aer, evacuarea apelor),
f. fluxul masic final către depozitul ecologic;
iv) Suprafaţa şi volumul în cadrul depozitului de deşeuri utilizate anual şi în total pe
perioada de derulare a contractului;
v) Procesul de operare pentru fiecare unitate de tratare şi depozitare a deşeurilor şi
informaţii privind parametrii/valorile garantate;
vi) Descrierea planului de comercializare a materialelor reciclabile:
a. Calitatea estimată a materialelor reciclabile, separate şi sortate;
b. Opţiunea de vânzare a materialelor către comercianţi din România sau din altă
ţară. Dacă materialele vor fi vândute în afara României, se vor indica ţările
destinatare;
c. Estimarea veniturilor obţinute în urma comercializării materialelor reciclabile.
vii) Descrierea planului de comercializare a compostului:
a. Estimarea cantităţilor şi a calităţii produselor obţinute în urma procesului de
compostare;
b. Identificarea pieţelor de vânzare a compostului, inclusiv o estimare a
cantităţilor vândute;
c. Conceptul de marketing propus pentru comercializarea compostului (campanii
publicitare, instruirea potenţialilor clienţi, oferte de elaborare a planurilor de
fertilizare, etc.);
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d. Estimarea veniturilor obţinute în urma comercializării compostului.
viii)
Plan de conştientizare publică privind susţinerea programelor de colectare
selectivă.
ix) Descrierea organizării resurselor umane şi materiale pentru derularea contractului:
personal angajat, organigramă, relaţia cu partenerii în asociere şi subcontractanţii
(dacă este cazul), localizarea birourilor operatorului (dacă acestea se află în afara
incintei depozitului de deşeuri Bacău).
x) Notă: Delegatarul va furniza echipamentul prevăzut în Caietul de sarcini (Secţiunea 2
a Documentaţiei de atribuire), care este posibil să nu fie suficient pentru operarea
tuturor facilităţilor menţionate. Prin urmare, Delegatului i se solicită să furnizeze
echipament suplimentar (inclusiv vehicule, containere, etc.), conform necesităţilor, şi
să îl includă în preţul ofertei. Ofertantul va prezenta o listă a acestor echipamente,
vehicule, etc., indicând tipul, utilizarea prevăzută, precum şi alte informaţii tehnice:
a. Lista echipamentului suplimentar, vehicule şi containere, alte echipamente,
precum şi vehiculele utilizate pentru transportul materialelor reciclabile de la
staţia de sortare către clienţi sau pentru transportul materialelor respinse de la
staţia de sortare către depozit, etc.;
b. Lista echipamentului suplimentar, vehicule şi containere, alte echipamente,
precum şi vehiculele utilizate pentru transportul compostului de la staţia de
compostare către clienţi sau pentru transportul materialelor respinse de la staţia
de compostare către depozit, etc.;
c. Lista echipamentului suplimentar, vehicule şi containere necesare pentru
operarea celulei 2 a depozitului ecologic;
d. Lista echipamentului suplimentar necesar pentru operarea staţiei de transfer.
III) Metodele de control propuse de Ofertant pentru supravegherea internă a activităţilor.

Data: .....................
Semnătură:
................................................................................
(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului)
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Formular 5.1 (ii)
VEHICULE, INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE
Ofertantul va enumera vehiculele, instalaţiile şi echipamentele suplimentare propuse în scopul
prestării serviciilor de gestionare a unităţilor de tratare şi depozitare a deşeurilor.
DESCRIERE
(Tip/ Fabricaţie/
Model)

Putere/
Capacitate

Nr. de
unităţi

Vârsta
(ani)

În proprietate (P)
sau închiriată (Î)
de subcontractant
(S)/ şi Cota de
participaţie

Ţara de
origine

Producător

Celula 2 a Depozitului de deşeuri
A)

VEHICULE
/
/

B)

UTILAJE /
INSTALAŢII
/
/

C)

ECHIPAMENTE
/
/

Staţia de sortare Bacău
A)

VEHICULE
/
/

B)

UTILAJE /
INSTALAŢII
/
/

C)

ECHIPAMENTE
/
/

Staţia de compostare Bacău
A)

VEHICULE
/
/

B)

UTILAJE /
INSTALAŢII
/
/

C)

ECHIPAMENTE
/
/

Centru de colectare deşeuri reciclabile Bacău
A)

VEHICULE
/
/

B)

UTILAJE /
INSTALAŢII
/
/
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DESCRIERE
(Tip/ Fabricaţie/
Model)

C)

Putere/
Capacitate

Nr. de
unităţi

Vârsta
(ani)

În proprietate (P)
sau închiriată (Î)
de subcontractant
(S)/ şi Cota de
participaţie

Ţara de
origine

Producător

ECHIPAMENTE
/
/

Staţia de sortare Oneşti
A)

VEHICULE
/
/

B)

UTILAJE /
INSTALAŢII
/
/

C)

ECHIPAMENTE
/
/

Staţia de compostare Oneşti
A)

VEHICULE
/
/

B)

UTILAJE /
INSTALAŢII
/
/

C)

ECHIPAMENTE
/
/

Staţia de transfer Oneşti
A)

VEHICULE
/
/

B)

UTILAJE /
INSTALAŢII
/
/

C)

ECHIPAMENTE
/
/

Staţia de transfer Găiceana
A)

VEHICULE
/
/

B)

UTILAJE /
INSTALAŢII
/
/

C)

ECHIPAMENTE
/
/

Staţia de transfer Bereşti Tazlău
A)

VEHICULE
/
/
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DESCRIERE
(Tip/ Fabricaţie/
Model)

B)

Putere/
Capacitate

Nr. de
unităţi

Vârsta
(ani)

În proprietate (P)
sau închiriată (Î)
de subcontractant
(S)/ şi Cota de
participaţie

Ţara de
origine

Producător

UTILAJE /
INSTALAŢII
/
/

C)

ECHIPAMENTE
/
/

Staţia de sortare Moineşti
A)

VEHICULE
/
/

B)

UTILAJE /
INSTALAŢII
/
/

C)

ECHIPAMENTE
/
/

Notă: Ofertantul va adăuga rânduri suplimentare, după necesităţi.

Data: .....................
Semnătură: ..................................................................................
(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului)
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Formular 5.1 (iii)
SPECIFICAŢII TEHNICE PENTRU VEHICULE, INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE
Ofertantul va pregăti Fişele tehnice descriind în detaliu toate vehiculele, instalaţiile şi
echipamentele enumerate anterior în Formularul 5.1(ii).
Informaţiile sunt utilizate în procesul de evaluare. Fişele tehnice sunt parte integrantă a
contractului.
Fişele tehnice vor include, printre altele, informaţii despre vehiculele, instalaţiile şi
echipamentele propuse (după caz):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proprietar / Utilizator;
Dovadă deţinere / drept de utilizare (factură, contract leasing, după caz);
Producător/ furnizor;
Tipul/ marca de fabricaţie;
Anul de fabricaţie;
Model;
Dimensiuni;
Materiale;
Capacitate/ randament/ eficienţă;
Putere sau consum de combustibil;
Caracteristici specifice relevante;
Altele.

În plus, pentru vehicule se vor specifica:
• Masa proprie;
• Capacitatea volumetrică/ volumul;
• Sarcina utilă;
• Tipul de dispozitiv de încărcare;
• Tipul de combustibil şi consumul;
• Dispozitive electronice;
• Număr înmatriculare;
• RCA / data expirării;
• CASCO / data expirării;
• Nr. licenţă transport / data expirării;
• Serie şasiu;
• Normă poluare;
Vă rugăm adăugaţi fişele tehnice ale autovehiculelor, utilajelor şi echipamentelor, acolo unde
este posibil.
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Data: .....................

Semnătura:

..................................................................................

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului)
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Formular 5.1 (iv)
OBIECTIVELE, NORMELE ŞI POLITICA DE MEDIU A OFERTANTULUI
Ofertantul (inclusiv fiecare partener, în cazul unei asocieri de operatori economici, precum şi
subcontractanţii pentru mai mult de 10% din valoarea totală a contractului) va oferi detalii
privind obiectivele, normele şi politicile generale de mediu pe care intenţionează să le aplice
pe durata prestării serviciilor.
În plus, Ofertantul va oferi detalii privind valabilitatea conform legii a obiectivelor şi
politicilor de protecţia mediului pe durata prestării serviciilor, precum şi ce norme de mediu
vor fi aplicate în scopul asigurării execuţiei contractului şi prestării serviciilor la nivel optim.

Data: .....................

Semnătura:

..................................................................................

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului)
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Formular 5.1 (v)
SISTEMUL DE ASIGURARE A CALITĂŢII
Ofertantul (inclusiv fiecare partener, în cazul unei asocieri de operatori economici, precum şi
fiecare subcontractant pentru mai mult de 10% din valoarea totală a contractului) va furniza
detalii referitoare la Sistemul de asigurare a calităţii utilizat în scopul implementării şi
prestării serviciilor la nivel optim.
Ca minim, Ofertantul va include în oferta sa Planurile iniţiale de control pentru Perioada de
mobilizare, punând la dispoziţie o descriere pentru toate activităţile importante în scopul
efectuării controalelor, inspecţiilor şi verificărilor în achiziţia şi preluarea instalaţiilor şi
echipamentelor pe care le va opera. După semnarea contractului şi în conformitate cu termenii
acestuia, vor fi pregătite planuri suplimentare şi certificări, în măsura în care acestea sunt
necesare.
Ofertantul va prezenta detalii privind:
§ sistemul de înregistrare şi documentare a serviciilor de tratare şi depozitare prestate
§ sistemul de înregistrare şi documentare a serviciilor prestate la cerere
§ sistemul de auto-monitorizare cu privire la calitatea serviciilor prestate
§ sistemul de înregistrare a echipamentului disponibil, întreţinerii şi inspecţiilor regulate
§ sistemul de înregistrare a reclamaţiilor şi sugestiilor din partea clienţilor
§ sistemul de înregistrare şi monitorizare a mediului
§ sistemul de înregistrare şi monitorizare a sănătăţii şi securităţii muncii pentru personalul
implicat în exploatarea obiectivelor
§ implementarea Sistemului de Management al Informaţiei

Data: .....................

Semnătura:

..................................................................................

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului)
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Formular 5.1 (vi)

MĂSURI PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII
Ofertantul (inclusiv fiecare partener, în cazul unei asocieri, precum şi subcontractanţii pentru
mai mult de 10% din valoarea totală a contractului) va oferi detalii privind modul în care
intenţionează să aplice prevederile legislaţiei în vigoare privind sănătatea şi securitatea
muncii, pe durata execuţiei contractului.

Data: .....................

Semnătura: ..................................................................................
(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului)
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Formular 5.2
PERSONAL ANGAJAT ÎN EXECUŢIA CONTRACTULUI

Personalul propus pentru execuţia contractului:
Unitate

1

Numărul
angajaţilor în
primul an

Numărul
angajaţilor în
anul 5

Numărul
angajaţilor în
ultimul an

Numărul
angajaţilor în
primul an

Numărul
angajaţilor în
anul 5

Numărul
angajaţilor în
ultimul an

Numărul
angajaţilor în
primul an

Numărul
angajaţilor în
anul 5

Numărul
angajaţilor în
ultimul an

Sediul operatorului în incinta
Depozitului de deşeuri Bacău
a-

Management

b-

Contabilitate şi administraţie

c-

Reclamaţii

d-

Relaţii publice

e-

Altele (specificaţi)
- ….
Total

Unitate

2

Depozit de deşeuri Bacău – Celula 2
a-

Management

b-

Personal administrativ

c-

Personal tehnic
- Supraveghetori
- Maiştri
- Mecanici şi tehnicieni
- Operatori utilaje
- Şoferi
- Personal calificat (altul)
- Personal necalificat
Total

Unitate

3

Staţia de sortare Bacău
a-

Management

b-

Personal administrativ

c-

Personal tehnic
- Supraveghetori
- Maiştri
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- Mecanici şi tehnicieni
- Operatori utilaje
- Şoferi
- Personal calificat (altul)
- Personal necalificat
Total
Unitate

4

Numărul
angajaţilor în
primul an

Numărul
angajaţilor în
anul 5

Numărul
angajaţilor în
ultimul an

Numărul
angajaţilor în
primul an

Numărul
angajaţilor în
anul 5

Numărul
angajaţilor în
ultimul an

Staţia de compostare Bacău
a-

Management

b-

Personal administrativ

c-

Personal tehnic
- Supraveghetori
- Maiştri
- Mecanici şi tehnicieni
- Operatori utilaje
- Şoferi
- Personal calificat (altul)
- Personal necalificat
Total

Unitate

5

Centru
de
colectare
reciclabile Bacău
a-

Management

b-

Personal administrativ

c-

Personal tehnic

deşeuri

- Supraveghetori
- Maiştri
- Mecanici şi tehnicieni
- Operatori utilaje
- Şoferi
- Personal calificat (altul)
- Personal necalificat
Total
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Unitate

6

Numărul
angajaţilor în
primul an

Numărul
angajaţilor în
anul 5

Numărul
angajaţilor în
ultimul an

Numărul
angajaţilor în
primul an

Numărul
angajaţilor în
anul 5

Numărul
angajaţilor în
ultimul an

Numărul
angajaţilor în
primul an

Numărul
angajaţilor în
anul 5

Numărul
angajaţilor în
ultimul an

Staţia de sortare Oneşti
a-

Management

b-

Personal administrativ

c-

Personal tehnic
- Supraveghetori
- Maiştri
- Mecanici şi tehnicieni
- Operatori utilaje
- Şoferi
- Personal calificat (altul)
- Personal necalificat
Total

Unitate

7

Staţia de compostare Oneşti
a-

Management

b-

Personal administrativ

c-

Personal tehnic
- Supraveghetori
- Maiştri
- Mecanici şi tehnicieni
- Operatori utilaje
- Şoferi
- Personal calificat (altul)
- Personal necalificat
Total

Unitate

8

Staţia de transfer Oneşti
a-

Management

b-

Personal administrativ

c-

Personal tehnic
- Supraveghetori
- Maiştri
- Mecanici şi tehnicieni
- Operatori utilaje
- Şoferi
- Personal calificat (altul)
- Personal necalificat
Total
61

Unitate

9

Numărul
angajaţilor în
primul an

Numărul
angajaţilor în
anul 5

Numărul
angajaţilor în
ultimul an

Numărul
angajaţilor în
primul an

Numărul
angajaţilor în
anul 5

Numărul
angajaţilor în
ultimul an

Numărul
angajaţilor în
primul an

Numărul
angajaţilor în
anul 5

Numărul
angajaţilor în
ultimul an

Staţia de transfer Găiceana
a-

Management

b-

Personal administrativ

c-

Personal tehnic
- Supraveghetori
- Maiştri
- Mecanici şi tehnicieni
- Operatori utilaje
- Şoferi
- Personal calificat (altul)
- Personal necalificat
Total

Unitate

10

Staţia de transfer Bereşti Tazlău
a-

Management

b-

Personal administrativ

c-

Personal tehnic
- Supraveghetori
- Maiştri
- Mecanici şi tehnicieni
- Operatori utilaje
- Şoferi
- Personal calificat (altul)
- Personal necalificat
Total

Unitate

11

Staţia de sortare Moineşti
a-

Management

b-

Personal administrativ

c-

Personal tehnic
- Supraveghetori
- Maiştri
- Mecanici şi tehnicieni
- Operatori utilaje
- Şoferi
- Personal calificat (altul)
- Personal necalificat

62

Total

Data: .....................
Semnătura:

..................................................................................

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului)
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Formular 5.3

Operator economic
..................................
(denumirea/ numele)
DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND
CONDIŢIILE DE MUNCĂ ŞI PROTECŢIA MUNCII

Subsemnatul ......................................... (nume şi prenume), reprezentant împuternicit
al ...................................... (denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere că mă
angajez să prestez serviciile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile
obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii care sunt în vigoare în
România.
De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de
obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, costurile aferente
îndeplinirii acestor obligaţii fiind incluse în preţul contractului conform propunerii financiare.

Data: .....................

Semnătura: ..................................................................................
(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului)
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6. FORMULARE PENTRU PROPUNEREA FINANCIARĂ
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Formular 6.1
Ofertant
..................
(denumirea/ numele)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău
Calea Mărăşeşti nr. 2, Bacău, jud. Bacău
Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
…............................. (denumirea/ numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu
prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia sus menţionată, să prestăm “Servicii de
operare a instalaţiilor de deşeuri în judeţul Bacău” la următoarele tarife:
Nr.
crt.

Tarif ofertat
(fără TVA)

Denumire activitate

Unitate de
măsură

1

Preluarea deşeurilor în vederea depozitării şi a
exploatării instalaţiilor conexe

lei/tonă

2

Preluarea deşeurilor
temporare

stocării

lei/tonă

3

Preluarea deşeurilor reciclabile
selectiv în vederea sortării

colectate

lei/tonă

4

Preluarea deşeurilor biodegradabile în vederea
compostării

lei/tonă

în

vederea

Ne angajăm să plătim o redevenţă anuală minimă în conformitate cu tabelul de mai jos.
Perioada
din
contract

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Redevenţa
minimă
3.496.368 3.496.368 3.496.368 3.496.368 3.496.368 3.496.368 3.496.368 3.496.368
(lei)

Perioada
din
contract

Anul 9

Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Anul 15

Anul 16
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Redevenţa
minimă
3.496.368 3.496.368 3.496.368 3.496.368 3.496.368 3.496.368 3.496.368 3.496.368
(lei)

Perioada
din
contract

Anul 17

Anul 18

Anul 19

Anul 20

Anul 21

Anul 22

Anul 23

Redevenţa
minimă
3.496.368 3.496.368 3.496.368 3.496.368 3.496.368 3.496.368 3.496.368
(lei)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm
serviciile în condiţiile şi la nivelul de performanţă prevăzute în Contractul3 semnat cu
Autoritatea Contractantă.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........ zile, (durata în
litere şi cifre), respectiv până la data de .................. (ziua/ luna/ anul), şi ea va rămâne
obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de concesiune, această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare,
vor constitui un contract angajant între noi.
5. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind
câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din
documentaţia de atribuire.
6. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu preţul cel mai avantajos din punct de
vedere economic sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.
Data .../.../...
. ....................., (semnătura), în calitate de ........................, legal autorizat să semnez oferta
pentru şi în numele ........................... (denumirea/ numele operatorului economic)

3

Urm• toarele documente, în ordinea priorit• cii, sunt parte integrant• din Contract _i vor fi considerate ca atare:
(a) Acord Contractual
(b) Formular de Ofert•
(c) Clarific• ri ale documentaciei de atribuire, transmise de Autoritatea Contractant• pe parcursul
perioadei de întocmire a ofertelor
(d) Condicii Contractuale
(e) Caiet de sarcini
(f) Propunerea financiar• a Ofertantului declarat câ_tig• tor
(g) Propunerea tehnic• a Ofertantului declarat câ_tig• tor
(h) Alte documente care fac parte din contract.
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Anexa la Formularul 6.1

Ofertantul va prezenta câte o Fişă de fundamentare a tarifului pentru fiecare tip de tarif
ofertat:
− Tarif pentru preluarea deşeurilor în vederea depozitării şi a exploatării
instalaţiilor conexe
− Tarif pentru operarea statiilor de transfer
− Tarif pentru preluarea deşeurilor reciclabile colectate selectiv în vederea sortării
− Tarif pentru preluarea deşeurilor biodegradabile în vederea compostării
La stabilirea tarifelor ofertate în propunerea sa financiară, Ofertantul va avea în vedere
corelarea acestora cu activităţile şi aspectele prezentate în propunerea tehnică.
Tariful ofertat trebuie să aibă în vedere suma totală corespunzătoare ansamblului
activităţilor a căror desfăşurare este necesară pentru prestarea serviciilor.
Pentru fiecare tip de tarif în parte, în Fişa de fundamentare a tarifului trebuie să se
regăsească activităţile prezentate în propunerea tehnică; în caz contrar, oferta va fi
considerată neconformă.
La completarea Fişei de fundamentare a tarifelor, Ofertantul va avea în vedere elementele de
cost prezentate în modelul de Fişă ataşat, fără a se limita însă la acestea. Elementele de cost
vor fi calculate pornind de la volumul activităţii anuale şi vor fi exprimate în lei/an, respectiv
lei/UM.
Pentru fiecare element de cost din structura tarifului va fi prezentat în detaliu modul de calcul
(ex. tip utilaj, consum orar, număr de ore de funcţionare, consum total; categorie de
personal, salariu lunar, etc.).
Costurile totale anuale şi Costurile unitare vor fi calculate ca şi costuri medii de operare
pentru toată durata contractului, pornind de la prognoza de generare a deşeurilor, prezentată
în Caietul de sarcini. Calculele vor avea în vedere şi acoperirea costurilor de investiţii
necesare în perioada de derulare a contractului.
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Fişa de fundamentare a tarifului pentru ...........................

Elemente de cost

UM

Cost total
anual
[lei/an]

Cost unitar
[lei/UM]

1. Cheltuieli materiale, din care:
Combustibil şi lubrifianţi
Energie electrică
Alimentare cu apă
Materii prime şi materiale consumabile
Întreţinerea utilajelor şi a autovehiculelor
Reparaţii
Echipament de lucru şi protecţia muncii
Cheltuieli cu protecţia mediului
Alte servicii executate de terţi
Alte cheltuieli materiale
Amortizarea investiţiilor proprii
Redevenţă
...
2. Cheltuieli cu personalul, din care:
Costuri totale de personal (inclusiv contribuţiile
salariatului şi ale angajatorului în conformitate cu
cerinţele legale, costuri de management)
Costuri cu instruirea personalului
...
3. Taxe licenţe, certificări şi autorizări (se vor
prezenta detaliat, pentru fiecare
licenţă/certificare/autorizare)
...
4. Cheltuieli cu închirierea utilajelor
5. Alte costuri
...
A. Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4)
B. Cheltuieli financiare
I. Cheltuieli totale (A+B)
II. Profit
III. Cotă de dezvoltare
IV. Venituri obţinute din activitatea de salubrizare
(I+II+III)
V. Cantitate programată
VI. Tarif, exclusiv TVA (IV:V)
VII. TVA
VIIII. Tarif, inclusiv TVA
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Formular 6.2
DEFALCAREA COSTURILOR
Ofertantii vor prezenta sub forma tabelara urmatoarele informatii:

Provizioane pentru închidere

Depozit de deşeuri Bacău
Staţie sortare Bacău
Staţie compostare Bacău
Centru colectare deşeuri
reciclabile Bacău
Staţie de transfer Oneşti
Staţie de sortare Oneşti
Staţie de compostare Oneşti
Staţie de transfer Găiceana
Staţie de transfer Bereşti Tazlău
Staţie de sortare Moineşti
Clădiri, căi de acces
Depozit de deşeuri Bacău
Staţie sortare Bacău
Staţie compostare Bacău
Centru colectare deşeuri
reciclabile Bacău
Staţie de transfer Oneşti
Staţie de sortare Oneşti
Staţie de compostare Oneşti
Staţie de transfer Găiceana
Staţie de transfer Bereşti Tazlău
Staţie de sortare Moineşti
Clădiri, căi de acces
Depozit de deşeuri

Provizioane pentru dezvoltare

Depozit de deşeuri

Costuri de operare şi
întreţinere

Costuri cu amortizarea

Redevenţă

Venituri

Redevenţa minimă
Redevenţa suplimentară
garantată
Venituri din valorificarea
materialelor reciclabile
Venituri din valorificarea
compostului
Venituri din activităţi de
depozitare

An
1

An
2

3.496.
368

3.496.
368

RON An
An
...
23

3.496.
368

3.496.
368

Profitul solicitat
Diferenţa dintre costuri
(inclusiv profitul solicitat) şi
veniturile de la terţi
Cantitatea de deşeuri
preconizată a fi depozitată
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Tarif unitar de calcul
Tarif unitar solicitat [RON]

Costurile, veniturile, profitul, provizioanele şi redevenţa vor fi exprimate în valori constante.

Prin “Costuri de operare şi întreţinere” se va intelege totalitatea costurilor suportate de
Delegat, necesare pentru asigurarea functionarii obiectivelor din incinta depozitului de
deşeuri, în conformitate cu conditiile legale şi prevederile Caietului de Sarcini. Printre aceste
costuri se numara: costuri de personal, costuri cu combustibilii, costuri cu utilităţile, costuri cu
întreţinerea şi repararea bunurilor concesionate sau a celor puse la dispozitie de Delegat şi
altele.
Prin „Costuri cu amortizarea” se va intelege totalitatea costurilor suportate de Delegat
pentru asigurarea utilajelor şi echipamentelor impuse prin Caietul de Sarcini, sau pe care
Delegatul le considera, motivat, necesare pentru buna desfăşurare a activitatii.
Prin „Provizioane pentru inchidere” se inteleg fondurile pe care Delegatul le constituie pe
perioada exploatarii celulelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare (HG
349/2005), in vederea asigurarii finantarii lucrarilor de inchidere a celulelor aflate in
exploatare şi a activitatilor de monitorizare post-inchidere.
Prin „Provizioane pentru dezvoltare” se inteleg fondurile pe care Delegatul le considera
necesar a fi constituite in vederea finantarii urmatoarei etape de dezvoltare a instalatiilor
pentru eliminarea deseurilor din cadrul depozitului de deşeuri. „Provizioanele pentru
dezvoltare” acumulate trebuie sa asigure finantarea urmatoarei etape de extindere a
depozitului. Delegatarul nu va accepta majorarea „Tarifului unitar solicitat” pe considerente
legate de rambursarea unor imprumuturi pe care Delegatul le-ar putea contracta pentru
asigurarea finantarii dezvoltarii depozitului, in situatia in care provizioanele constituite se
dovedesc insuficiente.
Prin „Redevenţă suplimentară garantată” se intelege suma provenita exclusiv din
veniturile pe care Delegatul le incaseaza de la alti beneficiari decât Delegatul serviciului de
colectare şi transport al deseurilor menajere şi institutionale şi de la unitati de
reciclare/valorificare a materialelor reciclabile sau compostului, pe care Delegatul se
angajeaza sa o plateasca anual Delegatarului, suplimentar fata redevenţa minima.
Prin „Venituri din activitati de depozitare” se inteleg acele venituri pe care Delegatul le
incaseaza pentru eliminarea sau tratarea altor deseuri decat cele menajere şi institutionale
colectate şi transportate de Delegatul serviciului de colectare şi transport al deseurilor
menajere şi institutionale.
Prin „Cantitatea de deseuri preconizata a fi depozitata” se intelege cantitatea de deseuri
menajere şi institutionale pe care Delegatul estimeaza, pe riscul sau, ca o va receptiona in
depozit in fiecare din cei 23 ani de derulare a contractului.
Prin “Tarif unitar solicitat ”se intelege tariful cu care ofertantii isi propun sa factureze
fiecare tona de deseuri municipale livrata de transportatori la depozit. Acest tarif trebuie sa
asigure rentabilitatea economica a activitatii.„ Tariful unitar solicitat” se calculeaza ca medie
a celor 23 tarife unitare şi se exprima in RON la cursul de schimb RON/EUR valabil pentru
data cu 5 zile înaintea datei limita de depunere a ofertelor:
1 EURO = .................. RON
La stabilirea tarifului se va avea in vedere prevederea conform careia la livrarea deseurilor la
depozit se va percepe acelasi tarif unitar per tona.
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Totodata se va tine seama de veniturile suplimentare care se pot obtine din depozitarea sau
procesarea unor cantitati de deseuri industriale, din constructii şi demolari sau comerciale, al
caror tarif nu poate varia decat in limitele stabilite in Anexa
la Conditiile Contractuale.
Costurile de operare şi intretinere pot fi actualizate anual, dar nu mai devreme de 12 luni de la
semnarea Contractului, cu Indicele Preturilor de Consum, asa cum variaza el in perioada
scursa de la data aprobarii ultimei actualizari şi până la data solicitarii actualizarii.
Ofertantul va preciza valoarea tarifului pe care il va aplica la receptia deseurilor industriale
nepericuloase:
Ti = ................... RON/tona, unde Ti nu poate depasi cu mai mult de 20% valoarea Tarifului
unitar solicitat.
Ofertantul va preciza valoarea tarifului pe care il va aplica la receptia deseurilor nepericuloase
din constructii şi demolari:
Tcd = ...................... RON/tona, unde Tcd este mai mare cu 20% până la 60% fata de Tariful
unitar solicitat.

Data: .......................

Semnătura:

..................................................................................

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului)

72

7. ALTE FORMULARE
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Formular 7.1

ÎMPUTERNICIRE
Oferta trebuie să fie însoţită de o împuternicire scrisă, prin care persoana care semnează
oferta este autorizată să angajeze operatorul economic sau, după caz, asocierea de operatori
economici, în procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. O traducere
autorizată în limba română va însoţi orice împuternicire redactată într-o altă limbă.
În cazul unei asocieri, persoana care semnează oferta, autorizată să angajeze operatorul
economic, trebuie confirmată prin înaintarea împuternicirilor semnate de toţi reprezentanţii
cu drept de semnătură ai membrilor asocierii.
Împuternicirea (împuternicirile) se ataşează acestui formular.
Observaţie: Împuternicirea trebuie să conţină următoarele informaţii:
o Numele persoanei autorizate
o Poziţia persoanei autorizate în cadrul operatorului economic
o Semnătura persoanei autorizate
o Semnătura mandatarului
o Data
Vă rugăm ataşaţi lista persoanelor autorizate să ia parte la negocieri.

Numele în clar:

_____________________________________________________

Semnătura:

_____________________________________________________

În calitate de:

_____________________________________________________

Legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele _____________________________
(denumire operator economic)
Data :[ZZ.LL.AAAA]

74

Formular 7.2
ACTE ADIŢIONALE LA DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
Ofertantul va insera actele adiţionale (clarificări, erate) emise de Autoritatea Contractantă pe
parcursul derulării procedurii de atribuire, semnate şi parafate, dacă este cazul.
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Formular 7.3
ALTE INFORMAŢII
Ofertanţii pot introduce orice informaţii pe care le consideră utile pentru evaluarea ofertei.
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FORMULAR 8

FORMULAR DE GARANŢIE DE BUNĂ EXECUŢIE
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GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE
[antetul băncii/societăţii de asigurări]
Către

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău
Calea Mărăşeşti nr. 2, Bacău, jud. Bacău

Scrisoare de garanţie nr: .....................
Data: ......................
Cu privire la “Contractul de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalaţiilor de
deşeuri
în judeţul Bacău”,
încheiat între clientul nostru ..................... [numele
Contractantului], în calitate de „Delegat”, şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
pentru Salubrizare Bacău, în calitate de „Delegatar”, în conformitate cu termenii şi
condiţiile convenite de Delegatar împreună cu Delegatul în contractul din data ..............
[data] (“Contractul”).
Având în vedere că termenii scrişi cu majuscule au semnificaţia acordată acestor termeni în
contract.
Noi .............................. [numele băncii/societăţii de asigurări] ne obligăm prin prezenta,
necondiţionat şi irevocabil, să plătim Delegatarului suma de .........................., în conformitate
cu termenii şi condiţiile de mai jos:
A. Odată cu primirea cererii scrise a Delegatarului indicând existenţa oricăreia din
următoarele situaţii:
(1) Începerea prestării serviciilor s-a produs după Data de începere stabilită, din alte
motive decât Forţa majoră sau încălcarea de către Delegat a contractului sau
refuzul Delegatului de a achita despăgubirile corespunzătoare; sau
(2) Delegatul nu a plătit niciuna din sumele datorate de Delegat în
conformitate cu termenii contractului; sau
(3) Delegatul nu a încheiat sau menţinut niciuna din asigurările solicitate prin
contract; sau
(4) S-a produs şi continuă să se menţină un caz de neîndeplinire a contractului de către
Delegat.
Sub rezerva oricărei obiecţii a Delegatului sau a oricărei alte Părţi, vom achita Delegatarului
suma menţionată mai sus sau orice alte sume pe care le-ar putea solicita, cu condiţia ca aceste
sume să nu depăşească valoarea menţionată mai sus, prin transfer bancar sau fonduri
disponibile imediat în contul Delegatarului la orice bancă din România sau prin orice altă
metodă acceptată de Delegatar.
B. Toate plăţile achitate la cererea Delegatarului vor avea valoare netă şi fără taxe sau
deduceri prezente sau viitoare, precum plata oricăror taxe, titluri executorii, comisioane,
deduceri sau sarcini, indiferent de natura acestora sau de instituţia care le impune.
C. Prin prezenta ne asumăm toate obligaţiile directe, necondiţionate şi irevocabile. Nu vom fi
exoneraţi de niciuna din aceste obligaţii din orice motiv sau cauză, precum modificări ale
termenilor şi condiţiilor contractului sau modificări în volumul sau natura serviciilor prestate
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de Delegat sau nerespectarea sau neîndeplinirea oricărei proceduri de către Delegatar sau o
terţă parte ce ar putea să ne exonereze de taxe sau de obligaţiile asumate prin prezenta.
D. Garanţia îşi va păstra valabilitatea şi va rămâne în vigoare timp de 365 (trei sute
şaizecişicinci) zile de la încetarea contractului.
E. Orice litigiu privitor la prezenta garanţie va fi soluţionat în conformitate cu legislaţia în
vigoare în România.
Prezenta garanţie este valabila până la data de .......................................... .
Parafată de Banca/Societatea de asigurări............... (semnătura autorizată) în ziua…....
luna........ anul…....
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CONTRACT DE DELEGARE
A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE
Nr……… din data de ………

PĂRŢILE
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, cu sediul în str. ..., nr. ...,
bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., municipiul Bacău, județul Bacău, înregistrată în registrul asociațiilor și
fundațiilor de pe lângă judecătoria Bacău cu nr. …, CIF …, cont … deschis la …, reprezentată prin
…, având funcția de președinte, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre:
- Județul Bacău
- Municipiul …
- Orașul …
- Comuna …
- Comuna/ …
- Comuna …
- Etc…
Împreună în calitate de delegatar (denumiţi în cele ce urmează „Delegatarul”), pe de o parte,
şi
S.C. …, cu sediul principal în str. ... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., oraşul …, înmatriculată la
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ... cu nr. … din ..., CUI …, cont … deschis la
…, reprezentată prin ..., având funcţia de director general, pe de altă parte, în calitate de delegat
(denumită în cele ce urmează „Delegatul”),
denumite în continuare împreună „Părţile” şi separat „Partea”,

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:
1. Judetul Bacău este beneficiarul Proiectului „Sistem Integrat de Management al Deseurilor
Solide în Județul Bacău”(”Proiectul POS”) finanțat prin Programul Operational Sectorial
Mediu (”POS Mediu”).
2. În scopul realizării Proiectului, Județul Bacău și celelalte unități administrativ-teritoriale din
județul Bacău s-au asociat și au constituit împreună Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
pentru Salubrizare („ADIS”) Bacău.
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3. Unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
pentru Salubrizare Bacău, mai sus menţionate, au înțeles să delege gestiunea activităţilor de
operare a unor componente din infrastructura aferentă serviciului de salubrizare, activităţi ce
sunt componente ale serviciului de salubrizare („Serviciul”) prin intermediul acestei
Asociații și au acordat acesteia un mandat în acest sens.
4. Pe lângă instalaţiile de deșeuri realizate prin POS Mediu, proprietate publică a Județului
Bacău, respectiv:
a) stație de transfer, stație de sortare și stație de compostare situate pe amplasamentul
de la Onești
b) stație de transfer situată pe amplasamentul de la Berești Tazlău
c) stație de transfer situată pe amplasamentul de la Găiceana
d) celula 2 a depozitului conform Bacău
unităţile administrativ-teritoriale membre ale ADIS au hotărât să delege prin acelaşi contract,
aceluiaşi operator, şi gestiunea următoarelor instalaţii de deșeuri:
e) stația de sortare situată în municipiul Moinești, proprietatea publică a acestuia
(realizată prin programul Phare CES RO 2004/016-772.04.01.04.01.01.06: „Sistem
de colectare separată, centru de valorificare şi optimizarea transportului deșeurilor
în arealul municipiului Moinești şi a comunelor învecinate”);
f) instalațiile de deșeuri aflate pe același amplasament cu depozitul conform din
comuna Nicolae Bălcescu, proprietate a mun. Bacău, realizate prin Proiectul ISPA
„Managementul integrat al deșeurilor în municipiul Bacău şi zonele învecinate,
județul Bacău, România”- stațiile de sortare și compostare, centru de colectare – ce
vor fi efectiv predate operatorului fie după epuizarea celulei 1 a depozitului, fie in
termen de maxim 31 de luni de la data semnarii contractului de delegare a serviciului
de operare a celulei 1, oricare din aceste situatii intervenind prima, dată la care va
înceta și dreptul de exploatare al operatorului celulei 1.
5. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, în baza mandatului
primit din partea membrilor săi, a organizat procedura de licitaţie publică în vederea
atribuirii prezentului contract de delegare a gestiunii Serviciului.
6. Procedura de licitaţie publică în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii
Serviciului a fost organizată conform prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilităţi
publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare (”Legea nr. 51/2006”), Legii
serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările
ulterioare („Legea nr. 101/2006”) și Ordonanței de urgență a Guvernului nr 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și
a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare (”OUG nr.
34/2006”).
7. S.C. …, denumită mai sus Delegatul a fost desemnată câștigătoarea procedurii organizate
pentru delegarea gestiunii Serviciului, conform …. [actul prin care a fost desemnată
câştigătoare a licitaţiei].
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Au convenit să încheie prezentul Contract de delegare conform termenilor și condițiilor prevăzute
mai jos:

CAPITOLUL I
Definiţii
Art. 1. - (1) Termenii şi expresiile menţionate mai jos, cu excepţia situaţiei în care contextul
reclamă altfel, vor avea următoarele înţelesuri:
An Contractual

înseamnă perioada de timp începând la Data Intrării în Vigoare şi
terminându-se la aceeaşi dată a anilor următori, până la data încetării
sau expirării duratei prezentului Contract

Aria Delegării

înseamnă raza teritorială a unităţilor administrativ-teritoriale care
constituie împreună Delegatarul

ADIS

înseamnă Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare
Bacău, înregistrată în Registrul Asociaţiilor si Fundaţiilor sub nr.
6/A/2010 din data de 28.01.2010

Autoritate Competentă

înseamnă orice instanţă judecătorească competentă şi orice autoritate
locală, naţională sau organizaţie internaţională, inspectorat, ministru,
minister, persoană oficială sau funcţionar public din cadrul
Guvernului României, instituţie publică, inclusiv, dar nelimitându-se
la, Autoritatea de Reglementare;

Autoritatea de Reglementare înseamnă Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile
Publice de Gospodărie Comunală (ANRSC) sau orice altă instituţie
similară care poate fi autorizată şi împuternicită conform prevederilor
legale în vigoare la un moment dat să monitorizeze şi să reglementeze
regimul tarifelor şi/sau al Serviciului;
Bunuri de Retur

înseamnă acele bunuri care la încetarea Contractului, revin de plin
drept gratuit, în bună stare, exploatabile şi libere de orice sarcini sau
obligaţii Delegatarului.
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Bunuri de Preluare

înseamnă acele bunuri care la încetarea Contractului pot reveni
Delegatarului, în măsura în care acesta din urmă îşi manifesta intenţia
de a prelua bunurile respective în schimbul plăţii unei compensaţii, în
condiţiile legii

Bunuri Proprii

înseamnă acele bunuri care aparţin Delegatului, rămânând în
proprietatea sa la încetarea Contractului, cu excepţia cazului în care
Părţile convin altfel

Contract

înseamnă prezentul contract de delegare a gestiunii serviciului de
salubrizare împreună cu toate Anexele, așa cum pot fi modificate la
un moment dat prin acordul părţilor;

Data Intrării în Vigoare

înseamnă data procesului-verbal de predare-preluare a bunurilor
mobile şi imobile, proprietate a Delegatarului, concesionate
Delegatului la Data Semnarii Contractului

Data Semnării Contractului

înseamnă data semnării Contractului de către reprezentanţii
Delegatului şi ai Delegatarului sau de către ultimul dintre aceştia în
cazul în care Contractul nu este semnat în aceeaşi zi de ambele Părţi;

Depozitul

înseamnă în sensul prezentului Contract celula 2 a depozitului
ecologic situat în comuna Nicolae Bălcescu, jud. Bacău, construită cu
finanţare prin Axa 2 POS Mediu în cadrul Proiectului POS, aflată în
proprietatea publică a Judeţului Bacău ca parte a sistemului de
management integrat al deșeurilor, destinată să deservească toate
unităţile administrativ-teritoriale din județul Bacău, membre ale ADIS
precum si celulele 3 si 4 ce urmeaza a fi construite de catre Delegat.
Pentru evitarea oricărui dubiu, Părţile precizează că celula 1 a
depozitului ecologic situat în comuna Nicolae Bălcescu, județul
Bacău, construită cu finanţare ISPA şi proprietate a municipiului
Bacău este operată în baza unui alt contract şi Delegatului nu îi
incumbă nicio obligaţie privind celula 1 în temeiul prezentului
Contract.

Deşeuri

înseamnă deşeurile municipale, respectiv deşeurile menajere (deșeuri
menajere reziduale generate de populatie, deșeuri reciclabile (hârtie,
carton, plastic, metal și sticla) generate și separate la sursa de către
populatie, deseuri bioedegradabile generate de populatia din mediul urban,
agenti economici, instituții şi precolectate separat, deșeurile asimilabile
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celor menajere (deșeuri reziduale similare celor menajere generate de
instituții deșeuri reziduale similare celor menajere generate de : firme cu
sau fara personalitate juridică care își desfasoara activitatea în comerţ,
servicii, industrie; organizatii non-profit; liber –profesionisti, deseuri
reciclabile (hârtie, carton, plastic, metal și sticla) generate și separate la
sursa de către instituții; firme cu/sau fara personalitate juridica din :
industrie, comert, servicii; organizatii non-profit; liber –profesionisti) şi
fluxurile speciale (deșeuri voluminoase și deșeuri din echipamente
electrice și electronice provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi
economici, deşeuri din construcţii şi demolări generate de populaţie,
instituţii şi agenţi economici) inclusiv deşeurile toxice periculoase din
deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special.

Documentul de Poziţie

înseamnă acordul încheiat la data de 21.01.2010 si amendat prin Actul
Aditional 1 din data de 14.11.2013 de către toate unităţile
administrativ-teritoriale membre ale ADIS, în cadrul ADIS, care
stabileşte modul în care va fi implementat Proiectul, precum şi rolul
ADIS în acest proces, inclusiv în ceea ce priveşte delegarea gestiunii
activităţilor de colectare-transport şi operare a instalaţiilor de deşeuri
componente ale serviciului de salubrizare;

Documentaţia de Atribuire

înseamnă documentaţia ce cuprinde toate informaţiile legate de
obiectul contractului de delegare şi de procedura de atribuire a
acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după caz, documentaţia
descriptivă;

Durata Contractului

va avea înţelesul prevăzut la articolul 6 din prezentul Contract;

Garanţia de Bună Execuţie

înseamnă garanţia ce va fi constituită de Delegat, conform
prevederilor art 90 din HG 925/2006, in scopul asigurarii autoritatii
contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada
convenita a contractului, pentru a permite plata oricărei sume de bani
solicitate de Delegatar sau ADIS dar în limita Valorii Garanţiei de
Bună Execuţie, pentru a garanta:
a) plata oricăror penalităţi care se pot înregistra în favoarea
Delegatarului,
b) plata oricăror sume către Delegatar ca urmare a neîndeplinirii de
către Delegat a obligaţiilor asumate prin prezentul Contract
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Indicatori de Performanţă

înseamnă cerinţele şi standardele în legătură cu Serviciul care trebuie
să fie satisfăcute de către Delegat, astfel cum sunt prevăzute în
Regulamentul serviciului (Anexa la prezentul Contract)

Instalaţii de Deșeuri

înseamnă următoarele elemente din sistemul de salubrizare aferente
Serviciului, care sunt concesionate Delegatului prin prezentul
Contract ca Bunuri de Retur, respectiv:
a) stația de transfer, stația de sortare și stația de compostare situate
pe amplasamentul de la Onești, proprietate a județului Bacău;
b) stația de transfer situată pe amplasamentul de la Berești Tazlău,
proprietate a județului Bacău;
c) stația de transfer situată pe amplasamentul de la Găiceana,
proprietate a județului Bacău;
d) Depozitul conform de deseuri de pe amplasamentul de la Nicolae
Balcescu;
e) stația de sortare situată în municipiul Moinești, proprietatea
publică a acestuia (realizată prin programul Phare CES RO
2004/016-772.04.01.04.01.01.06: „Sistem de colectare separată,
centru de valorificare şi optimizarea transportului deșeurilor în
arealul municipiului Moinești şi a comunelor învecinate”);
f) instalațiile de deșeuri aflate pe același amplasament cu depozitul
conform din comuna Nicolae Bălcescu, proprietate a mun. Bacău,
realizate prin Proiectul ISPA „Managementul integrat al
deșeurilor în municipiul Bacău şi zonele învecinate, județul
Bacău, România”, respectiv: stațiile de sortare și compostare,
punct verde.

Modificare Legislativă

înseamnă orice intrare în vigoare, modificare, completare, suspendare,
abrogare (totală sau parţială) a oricărui act normativ sau orice alt
eveniment cu efect similar, intervenit după Data Intrării în Vigoare,
inclusiv dar fără a se limita la:
a) intrarea în vigoare, modificarea, completarea, suspendarea sau
abrogarea oricăror convenţii internaţionale, regulamente, directive,
decizii sau altor acte cu forţă obligatorie emise de instituţiile
Uniunii Europene cu condiţia ca acestea să fie direct aplicabile în
România sau transpuse în legislaţia română;
b) intrarea în vigoare, modificarea, completarea, suspendarea sau
abrogarea în România de noi legi şi/sau ordonanţe de urgenţă,
ordonanţe şi/sau hotărâri ale Guvernului, ordine ale miniştrilor,
regulamente sau alte acte normative;
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c) orice schimbări în interpretarea şi/sau aplicarea oricăror astfel de
acte menţionate la literele (a) şi/sau (b) de mai sus, în baza unor
hotărâri judecătoreşti sau ale altor organe cu atribuţii
jurisdicţionale având efect definitiv şi general obligatoriu în
România.
Oferta

înseamnă oferta depusă de Delegat în cadrul procedurii de atribuire a
prezentului Contract; oferta cuprinde propunerea financiară şi
propunerea tehnică;

Operator de Salubrizare

înseamnă orice operator, altul decât Delegatul, care prestează
activităţi componente ale serviciului de salubrizare (colectare,
transport, sortare, prelucrare, neutralizare, valorificare materială sau
energetică, curăţenia căilor publice etc.) în judeţul Bacău în baza unor
contracte de delegare a gestiunii acestor activităţi atribuite de către
unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău (individual sau prin
intermediul altor asociaţii de dezvoltare intercomunitară) membre ale
ADIS sau de către ADIS, după caz, şi care va avea obligaţia de
transporta şi preda Deşeurile rezultate doar la staţiile de
sortare/compostare/transfer a căror operare este realizată de Delegat
în temeiul prezentului Contract sau la Depozit, după caz.

Proiectul POS

înseamnă Proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor în
judeţul Bacău” finanţat prin Axa 2 POS Mediu, al cărui beneficiar
este județul Bacău.
înseamnă Proiectul implementat 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”, al cărui
beneficiar a fost municipiul Bacău

Proiectul ISPA

Serviciul

înseamnă următoarele activităţi componente ale serviciului de
salubrizare al Delegatarului:
(a) sortarea deşeurilor municipale;
(b) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi
energetice a deşeurilor;
(c) înfiinţarea depozitelor de deşeuri şi administrarea acestora.

Valoarea Garanţiei de Bună Execuţie

înseamnă suma de maxim 10 % din valoarea anuala a
Contractului fără TVA conform art. 90 al. 2 din HG nr.
925/2006.
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Zi

înseamnă zi calendaristică, atunci când nu se face referire în mod
expres la „zi lucrătoare”

(2) În cuprinsul prezentului Contract şi/sau în Anexele sale, termenii folosiţi cu majuscule îşi vor
păstra, indiferent de locul în care sunt folosiţi în cuprinsul acestora, înţelesul dat în definiţia
aferentă.
(3) Împărţirea pe capitole şi articole este introdusă numai pentru a uşura sistematizarea şi nu va
afecta interpretarea prezentului Contract şi nu va servi interpretării intenţiilor Părţilor.
(4) Orice referire la articole sau numere de articole va însemna, dacă nu este altfel specificat, o
referire la articolele prezentului Contract.
(5) La redactarea, semnarea şi executarea Contractului, clauzele contractuale şi intenţiile Părţilor
vor fi interpretate pe baza prezumţiei de bună credinţă.
(6) Referirile la “Părţi” desemnează părţile prezentului Contract, iar referirile la “Parte” desemnează
una dintre părţile prezentului Contract.
(7) Termenii utilizaţi şi nedefiniţi în prezentul Contract şi care sunt definiţi de actele normative
aplicabile vor avea înţelesul prevăzut în definiţia corespunzătoare din Lege.

CAPITOLUL II
Obiectul Contractului
Art. 2. - Obiectul contractului de delegare a gestiunii consta în delegarea de Delegatar către Delegat
a gestiunii activităţilor componente ale serviciului de salubrizare a Delegatarului definite la art. 1 de
mai sus ca „Serviciul”, respectiv:
(a) sortarea deşeurilor municipale;
(b) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor;
(c) înfiinţarea depozitelor de deşeuri şi administrarea acestora, inclusiv dreptul şi obligaţia de
administrare şi de exploatare a infrastructurii aferente acestora constituită din Instalaţiile de
Deșeuri prezentate in Anexa 2.
(d) Delegarea gestiunii serviciului se va face în conformitate cu prevederile Secţiunii 2.3 Conţinutul
Serviciilor din Caietul de Sarcini, clauzele prezentului Contract şi dispoziţiilor art 19 din legea
nr. 101/2006
(e) Zona de prestare a serviciului este reprezentată de localitatile de pe teritoriul administrativ al
județului Bacău în conformitate cu Anexa 10
(f) Delegatul are drept de exclusivitate privind obiectul prezentului contract iar Delegatarul se
obligă să nu acorde nici o autorizaţie administrativă sau de altă natură, care ar putea duce la
limitarea sau împiedicarea Delegatului în exercitarea dreptului sau exclusiv asupra prestării
Serviciilor care i-au fost delegate. Delegatarul nu va precupeți nici un efort pentru a-l proteja pe
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Delegat împotriva atingerilor de orice natură aduse exerciţiului drepturilor sale exclusive în
Zona de prestare conform prezentului contract şi, în cazul litigiilor de aceasta natura prin măsuri
administrative se obligă să-l sprijine pe Delegatar până la soluţionarea acestora.
(g) Delegatul nu poate în nici un caz să ceară tragerea la răspundere a Delegatarului în temeiul alin
(c) de mai sus, cu excepţia cazului în care nerespectarea exclusivităţii în prestarea serviciilor ce
i-au fost delegate ar fi provocată de un act săvârşit cu intenţie de Delegatar sau de
neîndeplinirea de către acesta a obligaţiilor sale prevăzute în prezentul Contract de Delegare.
Art. 3. - Obiectivele Delegatarului sunt:
a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei;
b) susţinerea dezvoltării economico-sociale a localităţilor;
c) promovarea calităţii şi eficienţei Serviciului;
d) stimularea mecanismelor economiei de piaţă;
e) dezvoltarea durabilă a Serviciului;
f) gestionarea Serviciului pe criterii de transparenţă, competitivitate şi eficienţă;
g) promovarea programelor de dezvoltare şi reabilitare a sistemului de salubrizare, pe baza
unui mecanism eficient de planificare multianuală a investiţiilor;
h) protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei;
i) consultarea cu utilizatorii Serviciului, în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi
regionale în domeniu;
j) informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a Serviciului, precum şi
asupra necesităţii instituirii unor taxe speciale;
k) respectarea cerinţelor din legislaţia privind protecţia mediului referitoare la salubrizarea
localităţilor.
Art. 4. - Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de către Delegat în derularea Contractului sunt
următoarele:
4.1. Bunurile de Retur.
4.1.1. Acestea sunt:
a) bunurile publice sau private ale Delegatarului puse la dispoziţia Delegatului, prin
concesionare, pe întreaga durată a Contractului, în scopul prestării Serviciului. Acestea sunt
şi rămân în proprietatea Delegatarului pe durata Contractului. Delegatul primeşte posesia şi
dreptul de folosinţă asupra acestor bunuri, pe întreaga durată a Contractului.
b) Bunurile rezultate din investiţiile prevăzute de Contract în sarcina Delegatului. Acestea
rămân proprietatea Delegatului pe durata executării Contractului.
4.1.2. Lista Bunurilor de Retur existente la data semnării Contractului este prevăzută Anexa nr. 2
la prezentul Contract. Pentru Bunurile de Retur prevăzute la art. 4.1.1. lit. a) de mai sus se
încheie un proces-verbal de predare-primire între Delegat şi Delegatar (fiecare unitate
administrativ-teritorială pentru bunurile respective din proprietatea sa pe care le
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concesionează) care constituie Anexa nr. 3 la prezentul Contract. În situaţia în care pe
parcursul executării Contractului Delegatarul investeşte în Bunuri de Retur noi de natura
celor prevăzute la art. 4.1.1. lit. a) de mai sus acestea vor fi concesionate Delegatului, iar
Anexele nr. 2 şi nr. 3 vor fi actualizate corespunzător. Sunt Bunuri de Retur dintre cele
încadrate la art. 4.1.1 lit. a), fără însă a se limita la acestea, Instalațiile de Deșeuri astfel cum
sunt definite acestea la art. 1 din prezentul Contract.

4.1.3. Reprezentanții Delegatului împreună cu reprezentanții Delegatarului vor face toate
verificările necesare pentru a observa eventualele avarii, defecţiuni sau uzura nenaturală a
bunurilor publice sau private ale Delegatarului puse la dispoziţia Delegatului; acestea vor fi
consemnate în Anexa nr. 3 la prezentul Contract. Cheltuielile legate de verificarea anterioară
și remedierea eventualelor avarii, defecţiuni, uzuri nenaturale, vicii cad în sarcina
Delegatarului. Delegatului i se va asigura documentația adecvată, inclusiv manuale si
certificate. Delegatul nu poate fi tinut raspunzător în situația în care, recipientele și
amplasamentele predate în concesiune nu corespund ca număr și/sau au garanția
producătorului/constructorului expirată și/sau au o stare tehnică necorespunzătoare la data
operațiunilor de predarere- primire către Delegat.
4.1.4. Toate Bunurile de Retur revin de drept Delegatarului, la încetarea Contractului din orice
cauză, libere de orice sarcini şi gratuit. Excepţie de la regula transferului cu titlu gratuit fac
doar acele bunuri realizate prin investiţii prevăzute în prezentul Contract în sarcina
Delegatului, bunuri care în situaţia încetării Contractului înainte de termen revin Delegatarul
cu plata de către acesta a valorii neamortizate a respectivelor bunuri.
4.1.5. Delegatul va propune, dacă este cazul, scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând
patrimoniului concesionat în baza legislaţiei în vigoare. Aceste bunuri vor fi înlocuite de Delegat
dacă în perioada derulării contractului aceste bunuri cu durata normală de utilizare consumată sau
neconsumată, a căror menţinere în funcţiune nu se mai justifică și sunt scoase din funcțiune
potrivit legii, sau dacă aceste bunuri nu mai pot fi utilizate normal din motive neimputabile
Delegatului iar pentru buna executare a serviciilor și/sau alinierea la dispozițiile legale se
impune înlocuirea lor. Bunurile vor fi scoase din funcțiune și înlocuite cu aprobarea de
Delegatarului care va asigura măsurile administrative și sursele financiare suplimentare
necesare înlocuirii în așa fel încât capacitatea de a realiza serviciile să rămână cel puțin constantă
pe toată durata contractului.
4.1.6. Delegatul are obligaţia de a efectua lucrări de întreţinere, modernizare, reparare şi/sau
înlocuire a Bunurilor de Retur pe durata executării Contractului, conform caietului de sarcini
ce face parte din Documentaţia de Atribuire.
4.2.

Bunuri de Preluare, a căror listă indicativă (generică) este anexată prezentului Contract
(Anexa nr. 4).
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4.2.1. La încetarea prezentului Contract din orice cauză, Delegatarul are dreptul de a dobândi
Bunurile de Preluare, respectiv fiecare unitate administrativ-teritorială poate exercita acest
drept asupra bunurilor pe care doreşte să le dobândească, cu plata unei sume de bani egală
cu valoarea stabilită de comun acord sau de un evaluator independent, desemnat de Părţi.
4.2.2. În termen de cel mult 15 zile de la încetarea prezentului Contract, Delegatarul va notifica
Delegatului care sunt Bunurile de Preluare pe care doreşte să le dobândească.
4.2.3. Delegatul va transfera proprietatea şi posesia asupra Bunurilor de Preluare către Delegatar
după primirea plăţii valorii Bunurilor de Preluare.
4.3.

Bunuri Proprii care aparţin Delegatului şi nu vor fi transferate Delegatarului la încetarea
Contractului. Delegatul are drepturi depline de a dobândi, înstrăina, greva cu sarcini sau de a
dispune în orice alt mod de Bunurile Proprii.
CAPITOLUL III
Documentele contractuale

Art. 5. – Din prezentul Contract fac parte integrantă următoarele documente:
a) Anexa nr. 1 - Regulamentul Serviciului;
b) Anexa nr. 2 - Inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate a Delegatarului,
concesionate Delegatului la Data Intrării în Vigoare;
c) Anexa nr. 3 - Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute în Anexa nr. 2;
d) Anexa nr. 4 – Lista indicativă a Bunurilor de Preluare;
e) Anexa nr. 5 – Procedura de monitorizare a executării Contractului;
f) Anexa nr. 6 – Programul de investiţii;
g) Anexa nr. 7 – Caietul de sarcini ce face parte din Documentaţia de Atribuire;
h) Anexa nr. 8 – Programul de execuție al serviciilor cu respectarea prevederilor Caietului de
Sarcini ce face parte din Documentație de Atribuire
i) Anexa nr. 9 – Oferta şi angajamentele ferme de susţinere din partea altor persoane, după caz,
prezentate în cadrul licitaţiei.
j) Anexa nr. 10 - Zona de prestare a serviciului
k) Altele; Asigurari, garantii, etc.
CAPITOLUL IV
Durata Contractului
Art. 6. – (1) Durata Contractului de delegare a gestiunii este de 23 (douăzecisitrei) de ani de la data
emiterii ordinului de incepere a contractului de catre Delegatar. Data de începere este data stabilită de
comun acord între Delegat şi Delegatar ca fiind data la care Delegatul va începe prestarea Serviciilor. De
la această dată, Delegatul fiind în drept să încaseze plata de la Delegatar pentru prestarea Serviciilor. Data
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de începere va fi ulterioara indeplinirii de catre Delegat a tuturor obligatiilor asumate pentru perioada de
mobilizare si va fi comunicată în scris Delegatului de catre Delegatar.
(2) Contractul poate fi prelungit, prin acordul Părţilor exprimat printr-un act adiţional, o singură
dată cu o perioadă de cel mult jumătate din durata iniţială şi numai cu respectarea condiţiilor
speciale imperative prevăzute de normele legale aplicabile la data prelungirii.
CAPITOLUL V
Redevenţa
Art. 7. – (1) De la data inceperii contractului, Delegatul va avea obligația de a plăti Delegatarului o
Redevență anuală în sumă de 3.496.368 lei pe an.
(2) Redevența va fi plătită anual, în termen de 30 zile de la data depunerii de către Delegat la
Administrația Finanțelor Publice, a situaţiilor financiare aferente anului încheiat.
Delegatarul va fi îndreptăţit să perceapă penalităţi de întârziere în cuantum de 1% din cuantumul
sumei restante, pentru fiecare zi de întârziere a plăţii redevenţei faţă de momentul exigibilităţii
plăţii..
Plăţile efectuate de Operator se vor considera efectuate prioritar in contul penalităţilor (pana la
plata integrala a acestora) si numai după aceea in contul redevenţei restante.
Momentul efectuării plăţii se consideră a fi ziua în care contul Delegatarului este creditat cu suma
reprezentând cuantumul redevenţei.
Prin prezentul Contract nu sunt acceptate plăţi parţiale. În cazul efectuării unei astfel de plăţi
parţiale, Delegatarul va fi îndreptăţit să considere plata ca fiind neefectuată, devenind astfel
incidente prevederile de mai sus.
(3) Având în vedere prevederile art. 18 din Documentul de Poziţie modificat prin Actul Adiţional
nr. 1, Delegatul va plăti redevenţa astfel:
a) Către Consiliul Judeţean Bacău pentru infrastructura creată prin proiectul „Sistem Integrat
de management al Deşeurilor Solide în judeţul Bacău” – staţie de sortare, staţie de
compostare şi staţie de transfer situate în Mun.Oneşti; statie de transfer situată în BereştiTazlău; statie de transfer situată în Găiceana; celulele 2, 3 si 4 ale depozitului conform de
deşeuri situat in comuna Nicolae Bălcescu;
b) Către Municipiul Moineşti pentru staţia de sortare realizată prin proiectul PHARE Moineşti;
c) Către Municipiul Bacău pentru staţia de sortare şi staţia de compostare realizate prin
proiectul ISPA Bacău.
(4) Redeventa platita de catre Delegat Delegatarului conform alin. 1, 2 si 3 din prezentul articol, va
constitui sursa pentru Fondul de Intretinere, Inlocuire si Dezvoltare (Fond IID) prevazut de OUG
198/2005 cu modificarile si completarile ulterioare si va fi utilizata atat pentru plata serviciului
datoriei contractate in vederea finanţării acestor investiţii, cat şi pentru intretinerea, înlocuirea şi
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dezvoltarea infrastructurii create prin proiect, exceptand infrastructura prevazuta ca investitie in
sarcina Delegatului, conform Caietului de Sarcini din Documentatia de Atribuire.
(5) Neplata redevenţei de către Operator in termen de 15 de zile de la împlinirea termenului
prevăzut la alin (2) conferă Delegatarului posibilitatea de a alege:
a) să pretindă Operatorului penalităţi de 1% din cuantumul sumei restante pentru fiecare zi de
întârziere, calculate din momentul exigibilităţii plăţii, conform alin(2);
b) să considere Contractul reziliat de plin drept fără a fi nevoie de nicio altă formalitate sau de
intervenţia unei instanţe judecătoreşti. Operatorul va rămâne obligat si după rezilierea Contractului
la plata redevenţei datorate până la momentul retragerii delegării precum si la plata penalităţilor de
întârziere calculate potrivit literei a. de mai sus.

CAPITOLUL VI
Drepturile parţilor
Art. 8. - Delegatul are următoarele drepturi:
1. să încaseze contravaloarea Serviciului, corespunzător tarifului aprobat de Delegatar,
determinat în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi în special cu metodologia
aprobată de ANRSC;
2. să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din
economie corespunzator contractului i legislatiei in vigoare;
3. să propună modificarea tarifului aprobat în situaţiile de schimbare semnificativă a
echilibrului contractual;
4. să aibă exclusivitatea prestării Serviciului în Aria Delegării;
5. să aplice la facturare tarifele aprobate;
6. să limiteze prestarea Serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile
lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate în termenele prevăzute de prezentul
Contract pentru plata facturilor de către ADIS şi de contractele individuale încheiate cu
Operatorii de Salubrizare pentru plata facturilor emise acestora.
7. să solicite recuperarea debitelor în instanţă.
8. să exploateze bunurile și Serviciul care face obiectul contractului de delegare a gestiunii
corespunzător acestuia
9. să rezilieze Contractul dacă Delegatarul nu îşi respectă obligaţiile asumate prin Contract
dupa notificarea in prealabil cu 45 de zile lucratoare a Delegatarului,
10. alte drepturi prevăzute de prezentul Contract sau de legislaţia în vigoare
Art. 9. - Delegatarul are următoarele drepturi:
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(1) Delegatarul are următoare drepturi, pe care le va exercita însă în corelare cu regulamentele,
politicile tarifare şi programele şi strategiile de dezvoltare adoptate în cadrul ADIS pentru judeţul
Bacău sau după caz pentru Aria Delegării.
a) să stabilească programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii tehnicoedilitare aferente Serviciului cu consultarea si acordul prealabil al Delegatului;
b) să coordoneze proiectarea şi execuţia lucrărilor tehnico-edilitare, a investiţiilor, în scopul
realizării acestora într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economicosocială a localităţilor, de amenajare a teritoriului, urbanism şi mediu;
c) să realizeze investiţii în infrastructura tehnico-edilitare aferentă Serviciului şi în acest scop să
finanţeze lucrările necesare, precum şi să contracteze şi să garanteze, conform prevederilor
legale aplicabile, împrumuturile în vederea finanţării programelor de investiţii;
d) să inspecteze bunurile concesionate (acele bunuri de infrastructură aferente Serviciului care au
fost concesionate Delegatului odată cu delegarea gestiunii Serviciului şi care constituie Bunurile
de Retur prevăzute la art. 4.1.1. lit. a), să verifice gradul de realizare a investiţiilor prevăzute de
Contract în sarcina Delegatului;
e) să monitorizeze modul în care este satisfăcut interesul public prin furnizarea Serviciului de către
Delegat
f) să monitorizeze îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de Delegat, monitorizarea se va
realiza prin intermediul ADIS în baza mandatului primit prin statutul său;
g) să aplice penalităţi în caz de executare cu întârziere sau neexecutare a obligaţiilor contractuale de
către Delegat exceptând situația când Delegatarul se află în situaţia de neîndeplinire a obligaţiilor
sale contractuale și înregistrează întârzieri la plata facturilor către Delegat peste termenul prevăzut
la art 18 alin (2) și/sau în situatia în care Delegatul a suspendat sau limitat prestarea serviciului
potrivit legii și drepturilor conferite de prezentul contract;
h) să-şi exprime intenţia de a dobândi Bunurile de Preluare şi să solicite Delegatului să semneze
contractul de vânzare-cumpărare a acestor bunuri;
i) să modifice unilateral partea reglementară a Contractului (respectiv Regulamentul Serviciului
anexa la Contract) pentru motive ce ţin de interesul naţional sau local şi/sau în caz de
Modificare Legislativă, cu posibilitatea pentru Delegat de a primi o compensaţie în caz de
afectare a echilibrului contractual ca urmare a acestor modificări;
j) să aprobe structura şi ajustarea/modificarea tarifelor, la propunerea Delegatului, conform
prevederilor legale în vigoare;
k) să rezilieze Contractul dacă Delegatul nu îşi respectă obligaţiile asumate prin Contract
l) alte drepturi prevăzute de prezentul Contract sau de legislaţia în vigoare.
(2) Aceste drepturi urmează a fi exercitate în numele şi pe seama unităților administrativ teritoriale
care constituie Delegatarul, de către ADIS în baza mandatului primit prin statutul său. Unităţile
administrativ-teritoriale care constituie Delegatarul păstrează dreptul de a fi informate şi de a
propune măsuri privind Serviciul aflat sub responsabilitatea fiecăreia şi bunurile ce le aparţin, prin
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intermediul şi în cadrul ADIS. În relaţia cu Delegatul, ADIS constituie interfaţa între Delegat şi
fiecare unitate administrativ teritorială care constituie Delegatarul.
Pentru evitarea oricărui dubiu, prezentul alineat (2) nu se aplică drepturilor prevăzute la alin. (1) lit.
h) şi k) de mai sus, în legătură cu care ADIS are dreptul de a fi informată.

CAPITOLUL VII
Obligaţiile parţilor
Art. 10. Delegatul are următoarele obligaţii:
1. să asigure prestarea Serviciului conform prevederilor contractuale şi cu respectarea
regulamentului şi caietului de sarcini anexate la Contract, a prescripţiilor, normelor şi
normativelor tehnice în vigoare;
2. să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă,
inclusiv pentru restricţiile impuse deţinătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de
protecţie instituite, conform prevederilor legale;
3. să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării Serviciului;
4. să furnizeze Autorităţilor Competente, Delegatarului şi ADIS, toate informaţiile solicitate şi să
asigure accesul la documentele şi documentaţiile pe baza cărora prestează Serviciul, în condiţiile
legii;
5. să depună toate diligenţele necesare pentru conservarea integrităţii bunurilor, instalaţiilor,
echipamentelor şi dotărilor ce i-au fost concesionate, pe toată durata Contractului, şi să asigure
exploatarea, întreţinerea şi reparaţia acestora cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea
bunului respectiv şi specificul postului/locului de muncă;
6. să predea Delegatului, la încetarea din orice motive a Contractului, toate Bunurile de Retur,
conform condiţiilor stipulate la art. 4.1. de mai sus, în stare tehnică corespunzătoare duratei lor
normale de funcţionare, precum şi toată documentaţia tehnică aferentă, inclusiv cărţile
construcţiilor, cărţile tehnice etc., pe bază de proces verbal de predare-primire;
7. să încheie contracte de asigurare pentru pagubele aduse la infrastructura exploatată în
desfăşurarea activităţilor componente ale Serviciului;
8. să deţină toate avizele, acordurile, autorizaţiile şi licenţele necesare prestării Serviciului,
prevăzute de legislaţia în vigoare;
9. să presteze Serviciul pentru toată Aria Delegării, cu asigurarea sortării, compostării, transferului
şi depozitării, după caz, a întregii cantităţi de Deşeuri, acceptate la staţii şi la Depozit conform
prevederilor autorizaţiilor integrate de mediu corespunzătoare, care îi sunt predate de Operatorii
de Salubrizare; pentru deşeurile colectate de la Utilizatorii agenţi economici şi instituţii publice
din judeţ, Serviciul va fi prestat în baza contractelor individuale pe care Delegatul este obligat să
le încheie cu Operatorii de Salubrizare în acest sens fiind obligat să menţină şi să modifice, după
caz, contractele existente cu Operatorii de Salubrizare din judeţul Bacău şi să încheie astfel de
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contracte, în termen de cel mult 60 (şaizeci) de zile de la data primirii unei solicitări în acest
sens din partea oricărui Operator de Salubrizare;
10. să primească în vederea sortării, compostării, transferului şi depozitării, după caz, exclusiv
Deşeuri generate de Utilizatorii din Aria Delegării care sunt predate de către Operatorii de
Salubrizare, fiindu-i interzis să accepte la sortare, compostare, transfer sau depozitare, după caz,
Deșeuri din afara Ariei Delegării sau să accepte Deşeuri cu încălcarea obligaţiilor prevăzute în
prezentul articol în ceea ce priveşte fluxul Deșeurilor din Județul Bacău, nerespectarea acestor
obligaţii constituind o încălcare gravă a obligaţiilor contractuale, care justifică rezilierea
Contractului;
11. să primească în vederea sortării deşeurile reciclabile colectate din Aria Delegării astfel:
a) la staţia de sortare Bacău, situată în comuna Nicolae Bălcescu, pentru zonele 1 şi 2 de
colectare-transport astfel cum sunt acestea delimitate în Proiectul POS;
b) la staţia de sortare Oneşti, pentru zona 3 de colectare-transport astfel cum este aceasta
delimitată în Proiectul POS;
c) la staţia de sortare Moineşti, pentru zona 5 de colectare-transport astfel cum este aceasta
delimitată în Proiectul POS.
12. să primească în vederea compostării deşeurile biodegradabile colectate din Aria Delegării astfel:
a) la staţia de compostare Bacău, situată în comuna Nicolae Bălcescu, pentru zonele 1 şi 2 de
colectare-transport astfel cum sunt acestea delimitate în Proiectul POS
b) la stația de compostare situată în Municipiul Onești, pentru zonele 3, 4 și 5 de colectaretransport astfel cum sunt acestea delimitate în Proiectul POS
13. să primească în vederea transferului spre Depozit, deşeurile reziduale numai la:
a) Stația de transfer situată în comuna Găiceana pentru zona 2 de colectare-transport asftel
cum este aceasta delimitată în Proiectul POS
b) Staţia de transfer situată în Municipiul Oneşti, pentru zona 3 de colectare-transport astfel
cum este aceasta delimitată în Proiectul POS;
c) Staţia de transfer situată în comuna Bereşti-Tazlău, pentru zona 5 de colectare-transport
astfel cum este aceasta delimitată în Proiectul POS;
14. Să primească în vederea depozitării deșeuri reziduale provenite din tot județul Bacău
15. să primească deșeurile voluminoase şi deșeurile menajere periculoase colectate din Aria
Delegării la cele mai apropriate centre de colectare astfel astfel:
a) la centrul de colectare situat pe amplasamentul Depozitului conform, pentru pentru zonele
1 şi 2 de colectare-transport astfel cum sunt acestea delimitate în Proiectul POS
b) la centrul de colectare situat la Onești (pe același amplasament cu stațiile de sortare,
transfer și compostare), pentru zonele 3, 4 și 5 de colectare-transport astfel cum sunt
acestea delimitate în Proiectul POS
16. să respecte Indicatorii de Performanţă prevăzuţi în Regulamentul Serviciului, anexă la prezentul
Contract, şi să îmbunătăţească în mod continuu calitatea Serviciului prestat;
17. să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor specifice
de operare;
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18. să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările, care îi sunt adresate, într-un registru şi să ia
măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele, prenumele
persoanei/societăţii care a reclamat, adresa reclamantului, data şi ora reclamaţiei, data şi ora
rezolvării, numărul de ordine al reclamaţiei care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise
operatorul are obligaţia să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea
acestora;
19. să ţină evidenţa gestiunii Deşeurilor şi să raporteze periodic către ADIS, precum şi
Delegatarului şi oricăror alte Autorităţi Competente, după caz, conform reglementărilor în
vigoare, fiind obligat în acest scop să înregistreze fiecare autovehicul care transportă şi predă
Deşeuri şi să emită un document justificativ care să conţină următoarele date: natura Deşeurilor
(tipul), provenienţa Deşeurilor, numărul de înmatriculare al autovehiculului, datele de
identificare a Operatorului de Salubrizare care predă aceste Deşeuri, numele şi prenumele
conducătorului auto, data şi ora cântăririi, greutatea autovehiculului încărcat, greutatea
autovehiculului descărcat, greutatea Deşeurilor descărcate, semnătura persoanei care efectuează
cântărirea şi a delegatului Operatorului de Salubrizare care are calitatea de prepus al acestuia;
20. să nu sub-delege Serviciul a cărui gestiune i-a fost delegată prin prezentul Contract;
21. să efectueze lucrările de întreţinere, modernizare, reparare şi/sau înlocuire a Bunurilor de Retur,
conform art. 4.1.4 din prezentul Contract exceptând situația când Delegatarul se află în situaţia
de neîndeplinire a obligaţiilor sale contractuale și înregistrează întârzieri la plata facturilor către
Delegat
peste termenul prevăzut la art 18 alin (2) și/sau în situatia în care Delegatul a
suspendat sau limitat prestarea serviciului potrivit legii și drepturilor conferite de prezentul
contract;
22. să constituie şi să alimenteze, conform normelor legale în vigoare şi clauzelor prezentului
Contract, Fondul pentru închiderea Depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia post-închidere
(denumit în continuare „Fondul”), conform prevederilor legale şi reglementare aplicabile.
Fondul va fi constituit de către Delegat sub forma unui cont escrow la dispoziţia Județului
Bacău pentru Depozit, la o bancă agreată de acesta. Fără a aduce atingere aplicabilităţii altor
clauze contractuale incidente, în cazul în care Delegatul nu îşi îndeplineşte obligaţia de
alimentare a Fondului cu sumele cuvenite sau care a utilizat sume din Fond pentru alte scopuri
decât cele prevăzute de prevederile legale aplicabile, acesta va fi obligat să reconstituite Fondul
cu aceste sume;
23. să contracteze si sa menţină pe toată durata Contractului următoarele tipuri de asigurări:
a) Asigurarea de bunuri, ce va acoperi toate riscurile cu privire la pierderi fizice sau daune
aduse infrastructurii aferente Serviciului;
b) Asigurări auto acoperind parcul de mijloace de transport şi utilaje folosite de Delegat în
gestiunea Serviciului;
c) Asigurări pentru salariaţi, conform legislaţiei muncii.
d) Asigurarea raspunderii civile privind siguranţa depozitului pentru respectarea cerinţelor
de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, care decurg din autorizaţia de mediu, pe
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toată perioada de operare, închidere şi urmărire post-închidere a depozitului conform,
in valoare de minim 500.000 lei/an
24. să verifice starea tehnică a mijloacelor de transport utilizate pentru transferul Deșeurilor
reziduale de la staţiile de transfer către Depozit şi să le înlocuiască pe cele care prezintă
defecţiuni sau neetanşeităţi în maximum 72 de ore de la sesizare;
25. să elaboreze planuri anuale de revizii şi reparaţii pentru utilajele de transport, executate cu forţe
proprii şi cu terţi, conform Caietului de Sarcini din Documentaţia de Atribuire anexat la
prezentul Contract;
26. să ţină evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor;
27. să asigure existenţa personalului necesar pentru prestarea Serviciului şi să asigure conducerea
operativă, mijloacele tehnice şi personalul de intervenţie în situaţii de urgenţă;
28. să deţină toate documentele necesare de însoţire a Deşeurilor transportate, din care să rezulte
utilizatorul/utilizatorii, destinatarul, tipurile de Deşeuri, locul de încărcare, locul de destinaţie şi,
după caz, cantitatea de Deşeuri transportate şi codificarea acestora conform legii;
29. să nu abandoneze Deşeuri pe traseu cu ocazia transferului Deșeurilor de la staţiile de transfer la
Depozit;
30. să folosească traseele cele mai scurte şi/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populaţiei şi a
mediului pentru transporturile de Deșeuri pe care le efectuează;
31. să realizeze împreună cu Delegatarul campanii anuale de informare, conştientizare şi educare a
populației din Aria Delegării, în privința protecției mediului prin reciclarea / valorificarea
Deșeurilor reciclabile cat şi în procesul de compostare a deseurilor biodegradabile.

Art. 11. – Obligaţii specifice ale Delegatului privind investiţiile:
1. Delegatul se obligă să efectueze investiții în sistemul public de salubrizare, astfel cum este
definit acesta prin legea serviciului de salubrizare, conform planului de investiţii din Ofertă,
ataşat ca Anexa nr. 6 la prezentul Contract, şi ţinând seama de prevederile de mai jos ale
prezentului articol.
2. Delegatul îşi rezervă dreptul să definească şi să prezinte anual planul său de investiţii pentru a-i
permite realizarea Serviciului în cele mai bune condiţii tehnice, economice, de mediu, sociale
potrivit celor mai bune practici în vigoare. Orice modificare la planul de investiţii nu va fi
operată însă decât după aprobarea propunerilor Delegatului de către ADIS şi va fi inclusă în
planul de investiţii prin act adiţional la Contract semnat de toate Părţile.
3. In realizarea investiţiilor în sistemul public de salubrizare, Delegatul va putea utiliza orice tip de
materiale, echipamente, capabile să realizeze performanţele necesare (tehnice, economice si de
mediu) prestării Serviciului.
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Art. 12. – Obligaţii specifice privind Fondul pentru închiderea Depozitului şi urmărirea
acestuia post-închidere
(1) Delegatul are următoarele obligaţii specifice privind Fondul pentru inchiderea Depozitului si
urmarirea acestuia post inchidere:
a) obligaţia de a transmite către ADIS la sfârşitul fiecărui trimestru un raport privind sumele cu
care a fost alimentat Fondul, precum şi în 30 de zile de la încheierea fiecărui an, un raport cu
sumele acumulate în Fond la care să anexeze extrasul bancar emis de banca la care este
deschis contul bancar aferent Fondului;
b) obligaţia de a transmite Fondul (sumele cu care este alimentat Fondul) către Delegatar,
respectiv județului Bacău, în situația încetării înainte de termen a Contractului sau în situația
în care, din orice motiv Delegatul nu mai asigură închiderea şi/sau urmărirea post-închidere
a Depozitului;
c) obligaţia de a alimenta Fondul cu sumele aferente în cazul în care nu şi-a îndeplinit obligaţia
de constituire a Fondului şi/sau de alimentare a Fondului cu sumele cuvenite sau în cazul în
care a utilizat sume din Fond pentru alte scopuri decât cele prevăzute de legislaţia în
vigoare.
(2) Judeţul Bacău are dreptul de a utiliza direct Fondul în următoarele situaţii:
i. în situaţia în care ar fi nevoie să finanţeze lucrări de închidere şi/sau urmărire postînchidere care nu au fost realizate de către Delegat, deşi intrau în sarcina acestuia;
ii. în situaţia în care Delegatul se afla în stare de faliment sau în orice altă situaţie care l-ar
pune in imposibilitatea efectuării lucrărilor de închidere şi/sau urmărire post-închidere;
(3) Delegatarul, prin ADIS, are obligația de a nu refuza în mod nejustificat majorarea tarifelor
justificată de actualizarea valorii Fondului conform prevederilor legale.

Art. 13. - Delegatarul are următoarele obligaţii:
Delegatarul are următoare obligaţii, pe care le va exercita însă în corelare cu regulamentele,
politicile tarifare şi programele şi strategiile de dezvoltare adoptate în cadrul ADIS pentru judeţul
Bacău sau după caz pentru Aria Delegării şi, după caz, prin intermediul ADIS, conform mandatului
acordat acesteia prin statutul său:
1. să actualizeze şi să aprobe modificările la regulamentul Serviciului, cuprins în Anexa nr. 1 la
prezentul Contract, în baza regulamentelor cadru, conform legilor în vigoare, şi corelare cu
regulamentul elaborat şi adoptat la nivel judeţean, în cadrul ADIS, în special în ceea ce priveşte
ţintele de atins şi datele stabilite pentru atingerea acestora ;
2. să aprobe tarifele propuse de Delegat conform prevederilor legale în vigoare, obligaţie care se
va exercita prin intermediul ADIS;
3. să verifice periodic, prin intermediul ADIS:
a. calitatea Serviciului prestat;
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b. îndeplinirea Indicatorilor de Performanţă;
c. menţinerea echilibrului contractual;
d. asigurarea unor relaţii echidistante şi echilibrate între Delegat şi Delegatar;
4. să predea către Delegat toate bunurile, instalaţiile, echipamentele şi facilităţile aferente întregii
activităţi delegate, pe măsură ce apar noi astfel de bunuri faţă de cele care au fost predate la
Data Intrării în Vigoare, împreună cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe baza unui
proces verbal de predare-primire, anexat la prezentul Contract (în cadrul Anexei nr. 3), acestea
fiind Bunuri de Retur din categoria prevăzută la art. 4.1.1. lit. a) din prezentul Contract;
5. să faciliteze obţinerea de către Delegat a autorizaţiilor pentru lucrări şi investiţii aferente
Serviciului pe terenurile publice şi private, conform prevederilor legale în vigoare;
6. să nu-l tulbure pe Delegat în exerciţiul drepturilor sale ce rezultă din prezentul Contract;
7. să medieze, pe baza competenţelor şi a cadrului legal, eventualele divergenţe, sesizări, plângeri
etc. care apar între delegat şi utilizatorii Serviciului.
8. să participe alături de Delegat la realizarea montajelor financiare necesare și conforme
contractului şi să-l sprijine în recuperarea fondurilor angajate.
9. să respecte angajamentele asumate faţă de Delegat prin contractul de delegare a gestiunii
serviciului;
10. să asigure resursele necesare finanțării plătilor datorate Delegatului prin prezentul contract
11. să achite Delegatului contravaloarea Serviciul public prestat , conform prezentului contract.
12. să păstreze, în condiţiile legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor economico-financiare
privind activitatea Delegatului , altele decât cele de interes public.
13. să notifice delegatului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor
acestuia și să intervină ferm luând toate masurile administrative necesare în cazurile
de concurenţă neloială și nerespectarea bunelor practici comerciale și dispozițiilor legale de
către alți operatori în aria delegării, care perturbă prestarea Serviciului de către Delegatar și
pentru care acesta beneficiaza de exclusivitate, conform contractului

CAPITOLUL VIII
GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE
Art. 14. - (1) (1) Delegatul va constitui şi menţine în vigoare, pe toată Durata Contractului, Garanția de
Bună Execuție în favoarea Delegatarului in conditiile art 90 al HG 925/2006. În acest scop Delegatul are
obligaţia de a constitui Garantia de Buna Executie la dispoziţia ADIS, în termen de maxim 25 zile de la
Data Semnării Contractului .
Garanţia de bună execuţie va fi în cuantum de ___________ reprezentând 10 % din valoarea
contractului pe 12 luni, fara TVA , calculata dupa cum urmeaza:
Valoarea contractului pe 12 luni = ∑Ts x Qs, unde:
Ts = tariful oferat,exclusiv TVA, exprimat in lei/tona, pentru fiecare serviciu: ST+transport la
depozit, SC, SS si depozitare,
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Qs = cantitatile medii anuale de deseuri’ intrate in statii si anume:
Qst= media anuala in toate statiile de transfer = 57.500 tone/an
Qsc=medie anuala a deseurilor intrate in toate statiile de compostare = 14.500 tone/an
Qss=medie anuala a deseurilor intrate in statiile de sortare = 59.000 tone/an
Qdep = medie anuala a deseurilor depozitate = 150.000 tone/an
Modul de constituire (conform art. 90 din HG 925/2006):
a)
garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii
de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, Formular 9
sau
b)
retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. În acest caz, contractantul are
obligatia de a deschide un cont la o banca agreata de ambele parti iar suma initiala depusa de catre
contractant în contul astfel deschis va fi de cel putin 0,5% din pretul contractului fara TVA. Pe parcursul
îndeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin
retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pâna la concurenta sumei stabilite
drept garantie de buna executie în documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta va înstiinta
contractantul despre varsamântul efectuat, precum si despre destinatia lui.
IMM-urile, au dreptul la o reducere de 50%, a garantiei de buna executie, daca prezinta declaratia pe
proprie raspundere privind incadrarea firmei in categoria IMM-uri, conform Legii nr. 346/2004, privind
stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii actualizata.
(2) Pentru evitarea oricărui dubiu, constituirea Garanției de Bună Execuție nu reduce şi nu limitează în
niciun fel responsabilitatea Delegatului în legătură cu obligațiile care-i revin conform Contractului, și nu
împiedică Delegatarul sau ADIS să ia orice altă măsură permisă de legislația în vigoare aplicabilă sau de
clauzele Contractului în legătură cu încălcarea de către Delegat a obligațiilor sale.
Art. 15 - (1) Garanția de Bună Execuție poate fi executată de către ADIS, numai după notificarea
Delegatului în acest sens, cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte, precizând obligaţiile care nu au fost
respectate.
(2) În cazul executării totale sau parțiale a Garanției de Bună Execuție, ADIS va alimenta Garanţia
de Bună Execuţie prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite Delegatului în baza
facturilor următoare, aplicându-se corespunzător art. 14 alin. (2) de mai sus.
(3) Nerespectarea de către Delegat a obligaţiilor prevăzute la art. 14 de mai sus reprezintă o
încălcare semnificativă de către Delegat a obligaţiilor contractuale şi duce la rezilierea Contractului
conform articolului 26 de mai jos.
(4) Delegatarul, prin ADIS, va returna Delegatului Garanția de Bună Execuție în termen de cel mult
14 (paisprezece) zile de la data semnării procesului-verbal de predare-primire a Bunurilor de Retur
care sunt restituite Delegatarului odată cu încetarea contractului dacă Delegatarul nu a ridicat până
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la acea dată pretenții asupra ei ca urmare a nerespectării de către Delegat a unor obligaţii
contractuale, conform prevederilor art.92/HG 925/2006.

CAPITOLUL VIII
Preţurile/tarifele practicate şi procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora.
Art. 16. – Tariful pe care Delegatul are dreptul să îl aplice la Data Intrării în Vigoare este de:
- ..... pentru activitatea de transfer
- …., pentru activitatea de sortare a Deșeurilor;
- …., pentru activitatea de compostare a Deșeurilor;
- …. pentru depozitarea Deșeurilor,
- ..... pentru stocarea temporara a deșeurilor voluminoase și menajer periculoase
- .....
la care se adaugă TVA, conform Ofertei cuprinse în Anexa 9 la Contract.
Art. 17. - (1) Modificarea şi ajustarea tarifului se va efectua în conformitate cu metodologia de
stabilire, ajustare și modificare a tarifelor pentru activitățile specifice ale serviciului de salubrizare
aprobate prin ordin al președintelui Autorității de Reglementare.
(2) Modificarea şi ajustarea tarifului se aprobă de ADIS în baza mandatului prealabil special acordat
în acest sens de unitățile administrativ teritoriale membre ADIS.
(3) Tarifele aprobate trebuie să conducă la atingerea următoarelor obiective:
a) asigurarea prestării Serviciului la nivelurile de calitate şi indicatorii de performanţă stabiliţi de
către autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de asociaţiile de dezvoltare
intercomunitară prin caietul de sarcini, regulamentul serviciului şi prin Contractul de delegare;
b) realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru Serviciul prestat pe perioada angajată şi
asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate de părţile contractante;
c) asigurarea funcţionării eficiente a Serviciului şi a exploatării bunurilor aparţinând domeniului
public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, afectate Serviciului, precum şi asigurarea
protecţiei mediului.
Art. 18. (1) – Contravaloarea Serviciului prestat pe Aria Delegării, se determină conform art. 16 și
art. 17 de mai sus și se facturează de către Delegat după cum urmează:
a) pentru contravaloarea Serviciului prestat având ca obiect Deșeuri colectate de la Utilizatori
casnici lunar, în a 15 zi lucrătoare a lunii următoare lunii în care a fost prestat Serviciul, facturile
urmând a fi emise către ADIS;
b) pentru contravaloarea Serviciului prestat având ca obiect Deșeuri colectate de la Utilizatori agenţi
economici și instituții publice, conform contractelor de prestări servicii încheiate direct de Delegat
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cu Utilizatori agenţi economici și instituții publice, facturile urmând a fi emise către fiecare astfel de
utilizator în baza contractului individual.
(2) ADIS se obligă să plătească facturile emise de Delegat conform lit. a) de la alineatul precedent
în termenul de maxim 45 de zile de la înregistrarea facturii la sediul ADIS.
(3) În cazul neachitării facturilor în termenul specificat la alin. (2), ADIS va datora Delegatului
penalităţi de 0,04% pe zi de întârziere din valoarea neplătită, aplicabile din prima zi de întârziere
după expirarea termenului menţionat la alin. (2).
(4) Pentru evitarea oricărui dubiu, părțile confirmă că plata facturilor emise de Delegat către ADIS
conform alin. (1) lit. a) din prezentul articol se asigură din taxa specială instituită în acest scop de
unitățile administrativ-teritoriale membre ADIS. Unităţile administrativ-teritoriale virează către
ADIS sumele colectate din această taxă, iar ADIS va delimita din suma integrală primită cota
aferentă activităţilor ce fac obiectul prezentului Contract şi are obligaţia de a achita din aceste
sume, corespunzător, facturile emise de Delegat.
Orice tarif/taxă de depozitare sau alte tarife/taxe aferente activităţilor gestionate prin intermediul
instalaţiilor de tratare a deșeurilor vor fi achitate de ADIS direct Delegatului, pe baza evidenţelor
cantităţilor de deșeuri depuse de Delegat, neexistând nici un fel de operaţii de plată directe între
operatorii de salubrizare care operează pe teritoriul județului Bacău, pentru Serviciul prestat
utilizatorilor casnici.

CAPITOLUL IX
Încetarea Contractului
Art. 19. – (1) Prezentul Contract încetează în următoarele situaţii:
a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, daca Părţile nu convin, în scris, prelungirea
acestuia conform prevederilor art. 6 de mai sus şi conform normelor legale aplicabile la data
prelungirii;
b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către
Delegatar, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina Delegatarului;
c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către Parţi, prin reziliere, conform art. 26
de mai jos, cu plata unei despăgubiri în sarcina Părţii în culpă;
d) în cazul imposibilităţii obiective a Delegatului de a presta Serviciul, ca urmare a intervenţiei
unui eveniment de Forţă Majoră, în condiţiile prevăzute la art. 23 de mai jos, fără plata unei
despăgubiri;
e) în cazul falimentului Delegatului;
f) în cazul lipsei, retragerii sau încetării valabilităţii licenţei de operare a Delegatului;
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g) dacă Părţile convin încetarea Contractului, prin act adiţional la acesta, fără a aduce atingere
prevederilor legale în vigoare.
h) In cazul neresepectarii prevederilor alineatelor 10, 11 si 12 ale art.10 de mai sus
(2) În situaţia în care o singură unitate administrativ-teritorială se retrage din prezentul Contract, din
orice motive (inclusiv prin reziliere) orice sumă datorată ca urmare a încetării se calculează pro-rata
corespunzător acelei unităţi administrativ-teritoriale faţa de care încetează Contractul, iar soarta
bunurilor care o deserveau doar pe aceasta (Bunuri de Retur şi/sau Bunuri de Preluare) va fi decisă
în mod corespunzător. Daca există Bunuri de Retur sau Bunuri de Preluare ce deservesc mai multe
unităţi administrativ-teritoriale, aceste bunuri nu pot fi retrase din Contract şi preluate de unitatea
administrativ-teritorială care se retrage, ci aceasta poate fi eventual despăgubită în măsura în care
dovedeşte un prejudiciu.
(3) De asemenea o unitate administrativ-teritorială care se retrage unilateral din Contract va fi
obligată să plătească, după caz, Delegatului sau ADIS:
a) despăgubiri care să acopere prejudiciile create prin retragere (daunele efective suferite şi
valoarea beneficiului nerealizat de către Delegatar în timpul rămas până la expirarea
Contractului);
b) valoarea integrală a investiţiilor realizate pentru respectiva unitate administrativ-teritorială
prin intermediul proiectelor derulate prin ADIS, precum şi
c) valoarea investiţiilor neamortizate realizate de Delegatar pentru respectiva unitateadministrativ teritorială, iar dacă aceste investiţii au fost realizate în bunuri ce deservesc mai
multe unităţi administrativ-teritoriale ele se vor calcula pro-rata.
(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul încetării Contractului prin ajungere la termen (în cazul
refuzului prelungirii sale de către o unitate administrativ-teritorială), prin reziliere din culpa
Delegatului sau din cauze de Forţă Majoră.

CAPITOLUL X
Clauze speciale privind menţinerea echilibrului contractual şi de prevenire a corupţiei
Art. 20. - (1) Părţile vor urmări în permanenţă menţinerea echilibrului contractual/financiar al
Contractului.
(2) Delegatul nu va acorda nici unei persoane angajate de Delegatar sau de sub-contractanţii sau
mandatarii acestuia (inclusiv ADIS), nici un fel de cadou sau plată sub orice formă, ca stimulare sau
recompensă pentru a acţiona, pentru că a acţionat sau că s-a abţinut să acţioneze într-un anume fel,
pentru că s-a arătat în favoarea sau s-a abţinut să se arate în defavoarea oricărei persoane, în
legătură cu acest Contract.
(3) Delegatul nu va fi obligat să suporte creşterea sarcinilor legate de execuţia obligaţiilor sale, dacă
această creştere rezultă în urma unui eveniment de forţă majoră, astfel cum este descris la art. 23 de
mai jos.
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(4) În situaţia în care, independent de Delegat şi de voinţa sa, prevederi legale noi, constrângeri
tehnice, economice, financiare sau, în general, evenimente neprevăzute care nu constituie
evenimente de forţă majoră astfel cum sunt acestea definite de prezentul Contract, datorate sau nu
Delegatarului, alterează echilibrul economico-financiar al prezentului Contract, şi dacă
dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin modificările / ajustările de tarife, Părţile se obligă să
renegocieze termenii şi condiţiile prezentului Contract, în scopul restabilirii echilibrul economicofinanciar al Contractului.
CAPITOLUL XI
Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între parţi
Art. 21 - (1) Începând cu Data Intrarii in Vigoare, Delegatul va fi răspunzător de orice încălcare a
prevederilor oricărei legi referitoare la mediul înconjurător, care apare sau a avut loc după această
dată.
(2) Delegatul nu va putea fi ţinut responsabil de nici un act, omisiune, fapt sau activitate a
Delegatarului, cauzate anterior Datei Intrarii in Vigoare şi care au avut ca rezultat o încălcare sau
nerespectare a prevederilor oricărei dispoziţii legale privind mediul înconjurător. Delegatarul se
obligă să-l despăgubească pe Delegat pentru orice astfel de răspundere legată de mediul
înconjurător.

CAPITOLUL XII
Politica de menţinere şi recalificare a forţei de munca, precum şi protecţia acesteia:
Art. 22 - (1) Delegatul va asigura forţa de muncă necesară pentru furnizarea Serviciului, precum şi
formarea profesională a salariaţilor.
(2) Delegatul va lua toate măsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncă şi normele
de protecţie a muncii, în conformitate cu dispoziţiile legale.
(3) În cazul încetării prezentului Contract, Delegatul este de acord, iar Delegatarul se angajează să
preia direct sau să asigure preluarea de către noul operator al Serviciului, în măsura în care va fi
posibil, a salariaţilor Delegatului, care sunt afectaţi de către acesta furnizării Serviciului.

CAPITOLUL XIII
Forţa majoră
Art. 23. (1) - „Forţa Majoră” înseamnă un eveniment mai presus de voinţa Părţilor, care nu se
datorează greşelii sau vinei acestora, imprevizibil şi care face imposibilă executarea şi respectiv
îndeplinirea Contractului.
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Evenimentele de forţă majoră vor include următoarele, fără a se limita la acestea:
a) Evenimente naturale de forţă majoră cum ar fi:
(i) trăsnete, cutremure, uragane, inundaţii sau seceta şi alte condiţii climaterice extraordinare ca
de exemplu temperaturi anormal de scăzute;
(ii) explozii, foc sau inundaţii (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau orice altă persoană
pentru care aceasta este responsabilă);
(iii)contaminări nucleare, chimice sau biologice (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau
orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă);
(iv) bombe sau alte muniţii neexplodate sau descoperiri de fosile sau relicve arheologice.
b) Evenimente politice de forţă majoră cum ar fi:
(i) război, conflict armat, invazii, blocade şi embargouri;
(ii) acţiuni violente de stradă sau rebeliuni civile;
(iii)orice act sau ameninţare de terorism credibilă în mod rezonabil la adresa Părţii respective sau
privind bunurile de infrastructură aferente Serviciului;
(iv) greve sau alte mişcări revendicative la scara naţională.
c) Evenimente nefavorabile de forţă majoră cum ar fi:
(i) neacordarea, fără un motiv justificat, de către orice autoritate competentă, către Delegat a
oricărui aviz, permis, licenţă sau a oricăror autorizaţii necesare executării obligaţiilor
contractuale, retragerea acestora sau refuzul de a reînnoi aceste avize, permise, licenţe sau
autorizaţii sau orice acte sau omisiuni ale oricărei autorităţi competente având efecte
similare;
(ii) orice acţiune reglementară neîntemeiată sau nerezonabilă dispusă de oricare autoritate
competentă împotriva Delegatului (care poate include orice schimbare a formulei de ajustare
a tarifului sau a atribuţiilor autorităţilor de reglementare sau o anulare sau revocare a
oricăror permise, licenţe sau autorizaţii existente, fără un motiv întemeiat)
(iii)orice rechiziţionare, expropriere, naţionalizare sau confiscare de facto a oricărui bun sau
drept semnificativ al Delegatului de către Guvernul României sau de către oricare autoritate
competentă (alta decât ca rezultat al încălcării de către Delegat a permiselor, licenţelor,
autorizaţiilor sau a oricărei prevederi legale sau reglementare);
(iv) nefurnizarea intenţionată şi neautorizată sau furnizarea insuficientă de energie electrică de
către furnizorii de energie electrică;
(v) greve sau alte acţiuni de protest ale salariaţilor unei Părţi, cu condiţia ca Partea în cauză să
depună toate eforturile rezonabile pentru prevenirea apariţiei grevei sau pentru stingerea
acesteia, atunci când ar fi fost necesar şi posibil în mod practic să depună acele eforturi;
(vi) apariţia unor acte ilegale din partea unor terţi inclusiv încălcarea unui contract semnificativ,
poluarea ilegală, în mod intenţionat sau accidental.
(2) În situaţia în care un eveniment de Forţă Majoră (condiţie care va include consecinţele acestuia)
împiedică una dintre Părţi să îşi respecte sau întârzie respectarea obligaţiilor decurgând din
prezentul Contract, se vor aplica următoarele măsuri:
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a) Partea va fi scutită de respectarea şi de răspunderea pentru nerespectarea acelor obligaţii pe
care nu le poate îndeplini ca o consecinţă a unui eveniment de Forţă Majoră, fără a aduce
prejudicii obligaţiilor de încheiere a asigurărilor prevăzute în prezentul Contract.
b) Orice perioadă de timp acordată sau permisă în baza prezentului Contract pentru
îndeplinirea oricărei obligaţii (inclusiv obligaţiile legate de Indicatorii de Performanţă şi
durata Contractului dacă Forţa Majoră a afectat integral executarea acestuia) va fi prelungită
cu perioada de timp cât durează evenimentul de Forţă Majoră; cu condiţia, totuşi, ca Partea
afectată să-şi fi respectat obligaţiile ce-i revin în baza alin. (4) şi (5) ale prezentului articol.
(3) Dacă la expirarea unei perioade de cel puţin 90 de zile de la apariţia unui eveniment de Forţă
Majoră, acest eveniment de Forţă Majoră (sau consecinţele acestuia) continuă şi afectează în mod
semnificativ furnizarea Serviciului sau executarea obligaţiilor contractuale, astfel încât majoritatea
Indicatorilor de Performanţă încă de atins nu poate fi îndeplinită şi/sau majoritatea acelor Indicatori
de Performanţă atunci când respectarea acestora a fost deja îndeplinită nu poate fi menţinută ca
urmare a acelui eveniment de Forţă Majoră, atunci oricare dintre Părţi va avea dreptul să notifice
celeilalte Părţi încetarea prezentul Contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese, în
orice moment după expirarea acestei perioade, cu condiţia ca evenimentul de Forţă Majoră să
continue încă în momentul acestei notificări.
(4) O Parte afectată de un eveniment de Forţă Majoră va informa cealaltă Parte şi ADIS cât mai
curând posibil, dar nu mai târziu de 5 (cinci) zile după ce ia cunoştinţă de apariţia unui eveniment
de Forţă Majoră, furnizând detalii complete despre durata şi efectele estimate ale acestuia. Dacă
evenimentul de Forţă Majoră durează mai mult de o săptămână, Partea afectată va informa periodic
cealaltă Parte şi ADIS dar nu mai rar de o dată la două săptămâni despre derularea evenimentelor.
(5) O Parte afectată de un eveniment de Forţă Majoră va depune toate eforturile pentru a-şi relua
îndeplinirea obligaţiilor cât mai curând posibil, iar intre timp să diminueze efectele acestui
eveniment şi va informa complet cealaltă Parte în legătură cu măsurile luate în acest sens, cu
condiţia ca acest lucru să nu presupună costuri nerezonabile pentru Partea afectată de evenimentul
de Forţă Majoră.

CAPITOLUL XIV
Administrarea patrimoniului public şi privat
Art. 24. - (1) Delegatul va administra bunurile din domeniul public sau privat al Delegatarului,
componente ale infrastructurii aferente Serviciului, ce i-au fost concesionate, ca un bun proprietar,
depunând toate diligenţele necesare pentru a asigura exploatarea acestora în condiţii optime.
(2) Delegatul are drepturi depline de a dobândi, înstrăina, greva cu sarcini sau de a dispune în orice
alt mod de Bunurile Proprii, astfel cum sunt definite de prezentul Contract, după cum consideră
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necesar, în mod discreţionar. Sumele rezultate din înstrăinarea bunurilor Delegatului vor fi în
folosul şi beneficiul exclusiv al Delegatului.

CAPITOLUL XV
Indicatori de Performanţă
Art. 25. – (1) Delegatul va presta Serviciul astfel încât să asigure îndeplinirea Indicatorilor de
Performanţă, stabiliţi în Regulamentul Serviciului, Anexa nr. 1 la Contract.
(2) Indicatorii de Performanţă stabilesc, printre altele, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească
Serviciul, având printre obiective:
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;
b) adaptarea permanentă la cerințele Utilizatorilor;
c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la Serviciu;
d) respectarea reglementărilor specifice din domeniu.
(3) Respectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanţă va fi monitorizată de către
Delegatar prin intermediul ADIS, în baza mandatului acordat acesteia prin statutul său. ADIS va
monitoriza inclusiv respectarea Indicatorilor de Performanţă ai Serviciului în executarea
contractelor individuale încheiate de Delegat cu Operatorii de Salubrizare pentru Deșeurile
provenite de la agenţi economici şi instituţii publice, în scopul realizării acestei monitorizări ADIS
având dreptul de a fi informată de către Delegat, la cerere despre modul de executare a acestor
contracte sau din iniţiativa Delegatului ori de câte ori este încheiat sau modificat un astfel de
contract între Delegat şi Operatorii de Salubrizare.
(4) ADIS va informa în prealabil Delegatul asupra intenției de a verifica respectarea Indicatorilor de
Performanță, pentru a stabili cea mai bună perioadă în vederea efectuării verificării. Aceasta nu va fi
totuși înțeleasă însă ca o limitare a drepturilor și capacității Delegatarului/ADIS de a-și aduce la
îndeplinire îndatoririle și în particular dreptul său de a efectua, din când în când, inspecții aleatoare
și/sau inopinate privind orice aspecte legate de Serviciu. În termen de 30 de zile de la Data Semnării
Contractului Părţile vor conveni o Procedură de Monitorizare ce va constitui Anexa nr. 5 la
prezentul Contract. Prevederile prezentului articol prevalează faţă de orice prevederi din Procedura
de Monitorizare şi Părţile nu pot deroga prin Procedura de Monitorizare de la regulile stipulate în
prezentul articol.
(5) La sfârşitul fiecărei perioade de monitorizare, ADIS va întocmi un “Raport de Analiză” pe care
îl va transmite Delegatului, în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de monitorizare. Acest
raport va stabili măsurile de conformare pe care Delegatul trebuie să le adopte, într-un termen care
nu poate fi mai mare de 30 de zile. Lipsa unui răspuns din partea Delegatului, după 30 de zile de la
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data primirii Raportului de Analiză de către Delegat va însemna asumarea realizării măsurilor de
conformare în termenul stabilit de Delegatar.
(6) Delegatul poate prezenta ADIS un plan propriu de îmbunătăţire a activității pentru a se
conforma Indicatorilor de Performanță în termen de 15 zile de la primirea Raportului de Analiză.
Planul propriu de îmbunătățire a activității va :
a) explica modul în care Delegatul intenţionează să-şi îmbunătăţească activitatea pentru a se
conforma cu nivelul Indicatorului de Performanţă respectiv;
b) prevedea o dată până la care nivelul Indicatorului de Performanţă va fi atins.
(7) Delegatul va ţine şi va păstra în bună stare toate înregistrările rezultatelor, evenimentelor şi
incidentelor, în detaliu, care au legătură sau sunt necesare a fi colectate pentru Indicatorii de
Performanţă. Acesta are astfel o obligaţie de a arhiva informaţiile cu detalii care nu va depăşi trei
ani.
(8) Toate bazele de date şi tabelele centralizatoare trebuie păstrate în format electronic şi actualizate
periodic. Copii în format electronic trebuie furnizate către ADIS la cerere.
(9) Delegatul nu va fi obligat să îndeplinească Indicatorii de Performanţă, în măsura în care
Delegatul nu poate, în mod rezonabil, fie (i) să respecte termenele de îndeplinire a Indicatorilor de
Performanţă în perioadele de timp prevăzute, fie (ii) să continue să îndeplinească Indicatorii de
Performanţă, ca o consecinţă directă a:
a) apariţiei unui Eveniment de Forţă Majoră;
b) nerespectării de către Delegatar/ADIS a obligaţiilor asumate prin prezentul Contract sau de
către Operatorii de Salubrizare a obligaţiilor asumate prin contractele încheiate cu Delegatul;
în ceea ce priveşte nerespectarea de către vreunul dintre Operatorii de Salubrizare a
obligaţiilor asumate prin contractul încheiat cu Delegatarul, Delegatul este obligat să
informeze ADIS despre această nerespectare în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare
în vederea îndeplinirii corecte a rolul ADIS de mediere şi de interfaţă cu Delegatarul,
precum şi de monitorizare a modului în care sunt prestate serviciile de salubrizare în
ansamblu pe raza județului Bacău, nerespectarea de către Delegat a acestei obligaţii de
informare a ADIS duce la neaplicarea exonerării sale de răspundere prevăzută în prezentul
alineat;
c) unei Modificări Legislative care obligă Delegatul să se conformeze cerinţelor şi obligaţiilor
legate de Serviciu mai restrictive sau mai oneroase decât, sau suplimentare faţă de cerinţele
şi obligaţiile în vigoare la data semnării prezentului Contract.
(10) Nerespectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanţă stabiliţi conform Regulamentului
Serviciului va atrage obligația acestuia de a plăti penalităţi în valoare de 0,04% din valoarea
facturata lunar, putând determina rezilierea Contractului de către Delegatar, în conformitate cu
prevederile Clauzei 26.1.1 b) de mai jos.
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CAPITOLUL XVI
Rezilierea Contractului
Art. 26. – Rezilierea
26.1. Rezilierea Contractului din culpa Delegatului
26.1.1. Delegatarul sau, individual, oricare dintre unităţile administrativ-teritoriale ce constituie
Delegatarul, va avea dreptul (dar nu şi obligaţia) să rezilieze prezentul Contract, în momentul
survenirii oricăruia dintre următoarele evenimente („Obligaţii Încălcate”) :
(a) o încălcare semnificativă, de către Delegat, a oricăreia dintre obligaţiile sale, asumate în baza
prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligaţiilor
Delegatarului sau asupra capacităţii Delegatarului de a respecta orice prevedere legală în
vigoare şi a cărei încălcare nu a fost remediată de către Delegat, în conformitate cu Art.
26.1.2;
(b) nerespectarea repetată şi nejustificată a Indicatorilor de Performanţă;
(c) renunţarea la sau abandonarea culpabilă a Serviciului, de către Delegat ;
(d) sub-delegarea Serviciului sau sub-concesionarea bunurilor Delegatarului aferente acestora, de
către Delegat;
(e) nefurnizarea sau ascunderea de informaţii semnificative, ce trebuie furnizate Delegatarului sau
ADIS, sau împiedicarea Delegatarului sau ADIS de a exercita dreptul de monitorizare a
executării prezentului Contract, astfel cum este el prevăzut de clauzele contractuale;
(f) în cazul întârzierii Delegatului cu privire la plata redevenţei care se prelungeşte pe o durată ce
determină acumularea de penalităţi care depăşesc contravaloarea redevenţei anuale;
(g) orice gajare sau grevare cu sarcini a unuia sau mai multor Bunuri de Retur.
(h) Prevederile de la alin (a) (b) și (g) nu se aplica atunci când Delegatarul se află în situaţia de
neîndeplinire a obligaţiilor sale contractuale și înregistrează întârzieri la plata facturilor către
Delegat peste termenul prevăzut la art 18 alin (2) și/sau în situatia în care Delegatul a
suspendat sau limitat prestarea serviciului potrivit legii și drepturilor conferite de prezentul
contract

26.1.2. In cazul în care Delegatarul devine îndreptăţit să rezilieze prezentul Contract în baza clauzei
26.1.1:
(a) Delegatarul poate trimite Delegatului, în scris, o notificare, menţionând felul şi întinderea
respectivei neîndepliniri a obligaţiilor ("Notificare de Încălcare"). Dacă o astfel de notificare
este transmisă, Delegatul va fi îndreptăţit să remedieze această încălcare în termen de 90 zile
de la data primirii de către Delegat a acestei notificări ("Perioada de Remediere").
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(b) În cazul în care Delegatarul a transmis Notificarea de Încălcare şi dacă încălcarea nu este
remediată în Perioada de Remediere, Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, în
conformitate cu prevederile literei (d) a prezentului articol 26.1.2.
(c) Atunci când o Obligaţie Încălcată nu poate fi remediată în mod rezonabil în Perioada de
Remediere menţionată, Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea încălcării
respective în cea mai mare măsură posibilă în timpul Perioadei de Remediere şi va face
propuneri Delegatarului, anterior expirării respectivei perioade, privind finalizarea remedierii
respectivei Obligaţii Încălcate.
(d) În cazul în care Delegatarul nu acceptă propunerile rezonabile de remediere ale Delegatului
sau dacă, după acceptarea propunerilor respective, Delegatul nu remediază Obligaţia
Încălcată, în conformitate cu aceste propuneri, Delegatarul poate, printr-o notificare scrisă,
adresată Delegatului, să rezilieze Contractul, iar Contractul va înceta începând cu data
prevăzută în această notificare.
(e) Notificările prevăzute de prezentul articol vor fi comunicate de către şi către ADIS în calitate
de mandatar al Delegatarului în cazul în care rezilierea priveşte toate unităţile administrativteritoriale ce formează Delegatarul, ori vor fi comunicate de către şi către unitatea
administrativ-teritorială care doreşte rezilierea Contractului în acest caz însă ADIS trebuie să
fie informată de toate aceste comunicări.
26.2. Rezilierea Contractului din culpa Delegatarului
26.2.1. Delegatul va avea dreptul (dar nu şi obligaţia) să rezilieze prezentul Contract în caz de
încălcare importantă, de către Delegatar sau, individual, de oricare dintre unităţile administrativteritoriale ce constituie Delegatarul, a oricăreia din obligaţiile asumate în baza prezentului
Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligaţiilor Delegatului,
în baza prezentului Contract.
26.2.2. În cazul în care Delegatul are dreptul să rezilieze prezentul Contract în baza Art. 26.2.1, se
va aplica mutatis mutandis procedura prevăzută la Art. 26.1.1 cu exceptia alin (i)
26.3. Consecinţele rezilierii Contractului asupra bunurilor utilizate de Delegat
26.3.1 La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile care au fost utilizate de Delegat în
derularea Contractului vor fi repartizate după cum urmează:
a) Bunurile de Retur vor reveni Delegatarului de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini.
b) Bunurile de Preluare vor putea să revină Delegatarului, în măsura în care acesta îşi va exprima
intenţia de a prelua aceste bunuri, în schimbul plăţii, către Delegat, a contravalorii acestora,
stabilită conform art. 4.2 din prezentul Contract.
c) Bunurile Proprii, cu excepţia Bunurilor de preluare, vor rămâne proprietatea Delegatului.
d) Se vor avea în vedere regulile stipulate la art. 19 din prezentul Contract în situaţia rezilierii
Contractului faţă de o singură unitate administrativ-teritorială din componenţa Delegatarului.
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CAPITOLUL XVII
Răspunderea contractuală
Art. 27. - (1) Nerespectarea dovedită de către Părţile contractante a obligaţiilor contractuale
prevăzute în prezentul Contract atrage răspunderea contractuală a Părţii în culpă.
(2) În situaţia rezilierii Contractului din vina unei Părţi, această Parte va datora despăgubiri
celeilalte Părţi, în cuantumul stabilit de Părţi, de un expert independent, desemnat de acestea sau de
către instanţa judecătorească competentă.

CAPITOLUL XVIII
Litigii
Art. 28. - În cazul în care între Părţi intervine orice neînţelegere sau diferend în legătură cu, dar fără
a se limita la:
(a) interpretarea oricăruia din termenii prezentului Contract;
(b) îndeplinirea oricărui drept şi/sau obligaţie de către oricare dintre Părţi, în legătură cu sau
derivând din prezentul Contract;
(c) orice procedură de urmat în vederea îndeplinirii scopului şi/sau realizării obiectului
Contractului;
(d) încetarea sau modificarea prezentului Contract;
atunci Părţile se vor întâlni şi vor încerca rezolvarea oricărei astfel de neînţelegeri pe cale amiabilă,
prin negociere, şi numai în cazul în care soluţionarea pe cale amiabilă este imposibilă, atunci
aceasta va fi supusă spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente, potrivit legii.

CAPITOLUL XIX
Alte clauze
Art. 29. – Modificarea Contractului
(1). Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adiţional încheiat între Părţile
contractante.
(2) Contractul nu poate fi modificat prin act adiţional în sensul introducerii în obiectul acestuia a
unei activităţi care nu a făcut obiectul delegării gestiunii, conform legii.
Art. 30. - Comunicări:
(1) Orice comunicare între Părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie
transmisă în scris, la adresele stabilite în prezentul Contract. Orice comunicare între Parţi va fi
transmisă şi către ADIS la următoarea adresă ……………., iar orice comunicare adresată de către
ADIS uneia dintre Părţi va fi transmisă şi celeilalte Părţi.
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(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul
primirii.
(3) Comunicările dintre Părţi se pot face şi prin fax sau e-mail, fiind considerate a fi făcute sub
condiţia confirmării de primire, astfel:
ADIS:…………………….
Delegatar:
 Județul ……………………….
 Municipiul ...................................
 Oraşul ...................................
 Comuna ...................................
 Comuna...................................
 Comuna...................................
 Etc…
Delegat:......................................
Art. 31. – Conflictul de interese
(1)
Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situaţie care are sau
poate avea ca efect compromiterea executării acestui contract în mod obiectiv şi imparţial. Astfel de
situaţii pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice sau naţionale, legăturilor de
familie sau emoţionale, or al altor legături sau interese comune. Oricare ar fi situaţia, apariţia unui
conflict de interese trebuie notificată de către Delegat imediat Delegatarului, în scris.
(2) Operatorul va garanta că personalul său, inclusiv cel de conducere, nu se află într-o situaţie care
poate da naştere unui conflict de interese. Operatorul va înlocui, imediat şi fără nici un fel de
compensaţie din partea Delegatarului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de
situaţie.
(3) Delegatarul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de Delegat în conformitate cu
prevederile acestui articol sunt adecvate şi de a solicita luarea de măsuri suplimentare dacă va considera
acest lucru ca fiind necesar.
(4) Delegatul se va abţine de la orice legături şi relaţii, comerciale sau de altă natură, care au sau pot
avea ca efect compromiterea independenţei sale sau cea a personalului său. În cazul în care Delegatul nu
poate menţine această independenţă, Delegatarul are dreptul de a rezilia contractul, fără obligaţia
notificării formale a Delegatului şi fără a aduce atingere dreptului Delegatarului de a solicita despăgubiri
pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situaţii.

Art. 32. – Pastrarea si evidenta documentelor
(1) Toate documentele justificative ale activităţilor derulate de Delegat în executarea contractului,
inclusiv extrase de cont, facturile în baza cărora Delegatul a efectuat cheltuieli, bonuri fiscale, state de
plată şi alte documente similare, trebuie păstrate de către Operator pentru o perioadă de minim 3 ani de
la încetarea prezentului contract.
(2) Delegatul are obligaţia de a permite Delegatarului şi persoanelor autorizate de acesta, precum şi
Comisiei Europene, Curţii Europene de Conturi şi/sau persoanelor/agenţilor desemnaţi de acestea, să
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verifice şi să auditeze aceste documente, inclusiv să obţină copii de pe acestea, în orice moment atât pe
durata de execuţie a contractului cât şi ulterior, în termenul menţionat la alin (1).
(3) În cazul în care Delegatul nu va respecta obligaţia de realizare şi păstrare a acestor documente,
Delegatarul este în drept să solicite rezilierea contractului.

Art. 33. – Diverse
32.1. Prevederile prezentului Contract, se completează în mod corespunzător cu toate prevederile
legale şi reglementare aplicabile Serviciului.
32.2. Documentele prevăzute la art. 5 de mai sus drept Anexele 3, 4, 5 şi 6 la Contract, vor fi
elaborate şi anexate Contractului în termen de maxim 30 de zile de la data semnării prezentului
Contract.
***
Încheiat în ………. exemplare originale, în limba română, astăzi… 2014, la ..., câte unul pentru:
ADIS, fiecare unitate administrativ-teritorială care constituie Delegatarul şi Delegat.
Pentru Delegatar, ADIS
Prin Presedinte,

Delegat,
Prin Director General,
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Anexa nr. 1
Regulamentul serviciului
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Anexa nr. 2
Inventarul bunurilor mobile si imobile, proprietate a Delegatarului, concesionate Delegatului la data
intrarii in vigoare
1. INSTALATII SI ECHIPAMENTE AFERENTE AMPLASAMENTULUI BACAU
Nr.
crt.

Cod clasificatie

Denumire si caracteristici
(descriere) bun

UM

Cantitate

1

A se completa

Pod bascula

Buc

1

2

inainte de

Statie de sortare compusa din:

predarea

Hala de sortare 30x76m

echipamentelor Echipamente:

Locul
unde se
afla

Elemente de
identiticare*
n.d

Data
punerii in
functiune
23.03.2011

n.d
Buc

1

23.03.2011

buc

1

23.03.2011

-buncar de alimentare cu banda
orizontala-2
-banda inclinata cu racleti-2
-banda orizontala de sortare-2

Bacau

-separator megnetic-2
-presa de balotat carton si PET-1
-Presa balotat metal-1
-lift alimentare presa-1
- Incarcator frontal cu dispozitiv
de manipulat baloti(furci) buc 1
- Container 1,1m3 buc 50

3

Statie de compostare 3600m2

buc

1

n.d

23.03.2011
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2. INSTALATII SI ECHIPAMENTE AFERENTE AMPLASAMENTULUI ONESTI
Nr. Cod clasificatie
Denumire si
crt
caracteristici
.
(descriere) bun
INSTALATII COMUNE

UM Cantitate

Platforma
electronica de
cantărire auto

buc

1

Prese stationare

buc

2

2

Autovehicule de
transport
containere 30 m3
Containere de 30
m3

buc

5

buc

Cuva cu banda
orizontala de
alimentare a
liniilor de sortare
Banda
transportoare
inclinata cu racleti
pentru alimentare
cabina sortare
Extractor de
metale (separator

1

A se completa
inainte de
predarea

Locul unde se
afla

1

Elemente de
identiticare*

Data
achizitionarii

fisa tehnica nr. 5.6.3

30.09.2013

Onesti

echipamentelor
STATIE TRANSFER

3

fisa tehnica nr. 5.6.4

30.09.2013

fisa tehnica nr. 5.6.5

30.09.2013

11

fisa tehnica nr. 5.6.6

30.09.2013

buc

2

fisa tehnica nr. 5.6.7

30.09.2013

buc

2

fisa tehnica nr. 5.6.8

30.09.2013

buc

2

fisa tehnica nr. 5.6.11

30.09.2013

Onesti

STATIE SORTARE
1

2

3

Onesti

38

4
5

6

7

8

9

10
11

12
13

magnetic)
Banda sortare
1200x27000
Cabina de sortare
climatizata cu 14
posturi de sortare
Banda de
transport inclinata
pentru presa de
balotat
Banda canal
alimentare presa
balotat
Presa de balotare ,
( pentru linia de
sortare hartie +
carton )
cu
legare automata
Presa de balotat
cu perforator
PET, pentru linia
de sortare plastic
si metal
Presa de balotare
doze metalice
Instalatia de
ventilatie hala
sortare
Containere
metalice 1,1 mc
Incărcător frontal

buc

2

fisa tehnica nr. 5.6.9

30.09.2013

buc

2

fisa tehnica nr. 5.6.10

30.09.2013

buc

2

fisa tehnica nr. 5.6.13

30.09.2013

buc

2

fisa tehnica nr. 5.6.12

buc

1

fisa tehnica nr. 5.6.15

30.09.2013

buc

1

fisa tehnica nr. 5.6.14

30.09.2013

buc

1

fisa tehnica nr. 5.6.16

30.09.2013

buc

1

fisa tehnica nr. 5.6.23

30.09.2013

buc

50

fisa tehnica nr. 5.6.22

30.09.2013

buc

1

fisa tehnica nr. 5.6.18

30.09.2013

39

14
15

16
17

pe pneuri
Motostivuitor

buc

2

fisa tehnica nr. 5.6.19

30.09.2013

Camion cu
capacitatea benei
12 mc
Autoutilitara

buc

1

fisa tehnica nr. 5.6.20

30.09.2013

buc

1

fisa tehnica nr. 5.6.21

30.09.2013

Sistem informatic
care include:
calculator,
monitor, tastatura,
mouse, sistemul
de operare,
software-ul de
control al
procesului,
software-ul de
inregistrare date
la cantar

buc

1

fisa tehnica nr. 5.6.17

30.09.2013

buc
buc

1
1

fisa tehnica nr. 5.6.26
fisa tehnica nr. 5.6.27

30.09.2013
30.09.2013

buc

1

fisa tehnica nr. 5.6.28

30.09.2013

buc
buc
buc

1
1
1

fisa tehnica nr. 5.6.29
fisa tehnica nr. 5.6.30
fisa tehnica nr. 5.6.31

30.09.2013
30.09.2013
30.09.2013

buc

1

fisa tehnica nr. 5.6.32

30.09.2013

STATIE COMPOSTARE
1
2
3

4
5
6
7

Desfăcător de saci
Separator
magnetic
Banda inclinata
pentru
alimentarea
ciurului rotativ
Ciur rotativ mobil
Tocător
Banda de sortare
orizontala
Platforma sortare
4 posturi

Onesti

40

Instalatie
electronica de
comanda
containere de 30
mc
incarcatoare
frontale
Membrana care
acoperă
padocurile
Sistem de aerare
Sistem de control
Masina de
manevrat
membrana
Sistem
desprafuire si
incalzire electrica
a halei de tocare
Camionul de 12
mc
Dotari laborator

8
9

10

11

12
13

buc

1

fisa tehnica nr. 5.6.33

30.09.2013

buc

4

fisa tehnica nr. 5.6.34

30.09.2013

buc

2

fisa tehnica nr. 5.6.36

30.09.2013

buc

4

buc
buc
buc

4
4
1

buc

1

fisa tehnica nr. 5.6.39

buc

1

fisa tehnica nr. 5.6.35

set

1

fisa tehnica nr. 5.6.37

fisa tehnica nr. 5.6.38

30.09.2013

30.09.2013

30.09.2013

3. INSTALATII SI ECHIPAMENTE AFERENTE AMPLASAMENTULUI BERESTI TAZLAU
Nr.
crt.
1

2
3

Cod clasificatie

Denumire si
caracteristici
(descriere) bun
A se completa Platforma
electronica de
inainte de
cantărire auto
predarea
Ministatie de
echipamentelor epurare
autovehicule de

UM

Cantitate

buc

1

buc

1

buc

2

Locul unde
se afla

Beresti
Tazlau

Elemente de
identiticare*

Data
achizitionarii

fisa tehnica
nr. 5.7.1

30.09.2013

fisa tehnica
nr. 5.7.6

30.09.2013

fisa tehnica
nr. 5.7.2

30.09.2013

41

transport
containere 40 m3
Remorca de
transport
Incarcator frontal

4
5

containere de 40
m3

6

buc

1

buc

1

buc

10

fisa tehnica
nr. 5.7.3
fisa tehnica
nr. 5.7.4
fisa tehnica
nr. 5.7.5

30.09.2013
30.09.2013
30.09.2013

4. INSTALATII SI ECHIPAMENTE AFERENTE AMPLASAMENTULUI GAICEANA
Nr.
crt.
1
2
3
4

Cod clasificatie

Denumire si
caracteristici
(descriere) bun
A se completa Platforma
electronica de
inainte de
cantărire auto
predarea
echipamentelor autovehicule de
transport
containere 40 m3
Remorca de
transport
Incarcator frontal
containere de 40
m3

5

UM

Cantitate

Locul unde
se afla

buc

1

fisa tehnica
nr. 5.8.1

30.09.2013

buc

2

fisa tehnica
nr. 5.8.2

30.09.2013

buc

1

30.09.2013

buc

1

buc

5

fisa tehnica
nr. 5.8.3
fisa tehnica
nr. 5.8.4
fisa tehnica
nr. 5.8.5

Gaiceana

Elemente de
identiticare*

Data
achizitionarii

30.09.2013
30.09.2013

5. INSTALATII SI ECHIPAMENTE AFERENTE AMPLASAMENTULUI MOINESTI
Nr.
Crt.
1
2
3

Cod
clasificatie

Denumire si
caracteristici
(descriere) bun
A se completa Program statie deseuri
inainte
de Statie sortare deseuri
predarea
Cantar auto statie

UM

Cantitate

Locul unde
se afla

Elemente de
identiticare*

Data punerii in
functiune

buc
buc
buc

1
1
1

Moinesti

n.d.
n.d.
n.d.

01.12.2009
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4
5
6
7
8
9
10
11

echipamentel
or

deseuri
Banda transportoare
8000*1000
Banda transportoare
1000*100
Presa hidraulica pvb
20
Motopompa
apa
murdara
Compresor
pentru
curatat
Retea apa statia de
sortare deseuri
Retea electrica statie
sortare deseuri
Motostivuitor

buc

1

n.d.

buc

1

n.d.

buc

1

n.d.

buc

1

n.d.

buc

1

n.d.

buc

1

n.d.

buc

1

n.d.

buc

1

n.d.

Nota:
Se vor trece in tabele separate bunurile din patrimonial public
In rubrica Elemente de identificare, pentru imobile se vor trece informatii cadastrale (nr. parcela etc., tip constructiv, etc.) iar pentru mijloace fixe
se va trece numarul de inventar.
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Anexa nr. 3
Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevazute in Anexa nr. 2
Incheiat intre:
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, cu sediul în str. ..., nr. ..., bl. ...,
sc. ..., et. ..., ap. ..., municipiul Bacău, județul Bacău, înregistrată în registrul asociațiilor și
fundațiilor de pe lângă judecătoria Bacău cu nr. …, CIF …, cont … deschis la …, reprezentată prin
…, având funcția de președinte, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre,
pe de o parte,
şi
S.C. …, cu sediul principal în str. ... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., oraşul …, înmatriculată la
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ... cu nr. … din ..., CUI …, cont … deschis la
…, reprezentată prin ..., având funcţia de director general, pe de altă parte
Am procedat la predarea urmatoarelor bunuri:
Nr. crt.

Denumire, descriere, caracteristici

Elemente de

bun

identificare

Cantitate

Se vor intocmi 3 astfel de tabele, unul pentru imobile, unul pentru mijloace fixe si unul pentru
obiecte de inventar.
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Anexa nr. 4
Lista indicativa a bunurilor de preluare
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Anexa nr. 5
Procedura de monitorizare a executarii contractului

46

Anexa nr. 6
Programul de investitii
1.

INVESTITII DEPOZIT BACAU

Executie celule 3 si 4 depozit Bacau
Lucrările de construcţie pentru o nouă celulă sunt planificate a se începe in momentul in care
celula în exploatare este umplută la aproximativ 80% (cca 2 ani înainte de deschiderea ei).
Informatii minime de referinta privind proiectarea si pozitionarea celulor 3 si 4 in raport cu
celulele deja construite si restul instalatiilor de pe amplasament se regasesc in Planul general de
situatie, in Anexele 3 si 10 a prezentului Caiet de Sarcini.
Construcţia şi punerea în exploatare a celulelor 3 si 4 va respecta procedurile legale în
vigoare (Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor, aprobat prin Ordinul 757/2004 si HG
349/2005 privind depozitarea deseurilor).
Inchidere celule 2, 3 si 4 si monitorizare post inchidere depozit Bacau
Concesionarul va respecta prevederile legale privind închiderea celulelor (Normativul tehnic
privind depozitarea deşeurilor, aprobat prin Ordinul 757/2004) precum şi Manualul de operare şi
întreţinere al depozitului.
Inchiderea celulelor se va realiza în două etape, conform prevederilor legale în vigoare. A
doua etapă de închidere se va realiza în momentul în care nu se vor mai constata tasări
semnificative.
Costurile pentru lucrările de închidere vor fi acoperite în totalitate de Delegat, acesta
alimentând în acest sens Fondul pentru închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia
post-închidere, conform prevederilor în vigoare, astfel încât sumele virate în Fond să ajungă la
concurenţa sumelor aferente lucrărilor de închidere şi monitorizare post-închidere.
La incetarea contractului de delegare, aceste bunuri vor reveni de drept, gratuit si libere de
orice sarcini, in proprietatea Consiliului Judetean Bacau.
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2.

CENTRU DE COLECTARE ONESTI
Delegatul este responsabil cu amenajarea unui centru de colectare, in incinta

amplasamentului de la Onesti unde sunt situate si statiile de transfer, sortare si compostare.
In centrul de colectare vor fi stocate temporar deseurile menajere periculoase (baterii, tuburi
neon, medicamente etc) si deseuri voluminoase provenite de la populatia din zonele 3, 4, 5 (vezi
Anexa 1 la Caietul de Sarcini) urmand a fi preluate de agenti economici autorizati in vederea
valorificarii/eliminarii. In centru de colectare nu se vor realiza activitati de pretratre / tratare /
eliminare.
Amenajarea centrului de colectare presupune:


Delimitarea si imprejmuirea unei suprafete betonate existente in incinta amplasamentului
Onesti, in zona de stocare temporara a deseurilor de sticla aferenta statiei de sortare.
Suprafata necesara pentru amenajarea acestui centru este de aproximativ 500 m2



In interiorul centrului de colectare se vor delimita doua zone:
o O zona dedicata containerelor in care vor fi stocate deseurile voluminoase
nepericuloase
o O zona dedicata containerelor in care vor fi stocate deseurile menajere
periculoase – in aceasta zona se va amenaja un sopron ce va fi prevazut cu sistem
de preluare si colectare scurgeri accidentale



Centrul va fi conectat la infrastructura existenta: drumuri, sistem alimentare apa, sistem
colectare apa uzata, sistem alimentare energie electrica.

Spatiul de depozitare temporara trebuie sa fie corespunzator si conform legislatiei in vigoare.
Centrul va fi dotatat cu minim, urmatoarele recipiente de colectare:


Pentru stocare deseuri voluminoase: 2 containere de 40 m3



Pentru stocare deseuri menajere periculoase: 5 pubele de 120 l si 5 containere de 1.100 l

Pentru manipularea containerelor se vor utiliza utilajele existente deja pe amplasament
(motostivuitor, incarcator frontal etc).
Deseuri receptionate vor fi stocate pe categorii conform legislatiei.
Operarea centrul de colectare presupune o succesiune de proceduri de operare, şi anume:


Recepţia deşeurilor
48



Manipularea deşeurilor în centrul de colectare (descărcarea deşeurilor, stocarea propriu-zisă,
încărcarea în vederea transportului);



Livrarea deşeurilor.In functie de tipul deseurilor care ajung in centrul de reciclare acestea
sunt directionate:
o Fie catre unitati de valorificare energetica ( co incinerare)
o Fie catre centre de dezmembrare si recuperare materiale reciclabile, care la randul lor
se valorifica
o Fie in centre de tratare in vederea neutralizarii in vedere depozitarii

Luând în considerare pericolul de expunere în centrul de colectare a deşeurilor periculoase, trebuie
acordată o atenţie deosebită amenajărilor pentru situaţiile de urgenţă astfel:


mijloacele de stingere a incendiilor şi de acordare a primului ajutor trebuie să fie
disponibile în locuri accesibile, semnalizate corespunzător;



căile de evacuare trebuie să fie degajate şi semnalizate corespunzător.

La incetarea contractului de delegare, aceste bunuri

(CENTRU DE COLECTARE

ONESTI) vor reveni de drept, gratuit si libere de orice sarcini, in proprietatea Consiliului Judetean
Bacau.
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Anexa nr. 7
Caietul de sarcini ce face parte din documentatia de atribuire
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Anexa nr. 8
Programul de executie al serviciilor cu respectarea prevederilor Caietului
de sarcini ce face parte din documentatia de atribuire
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Anexa nr. 9
Oferta si angajamentele ferme de sustinere din partea altor persoane, dupa
caz, prezente in cadrul licitatiei
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