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A. ADRESE ȘI REFERINȚE 

A.1. AUTORITATEA RESPONSABILĂ CU APLICAȚIA (I.E., AUTORITATEA DE 

MANAGEMENT SAU ORGANISMUL INTERMEDIAR) 

A.1.1. Nume: Ministerul Mediului şi Pădurilor 

A.1.2. Adresă: Calea Șerban Vodă nr. 30-32, Sector 4,, București 

A.1.3. Contact: Dl. Florian Burnar – Director Departament Programare și Evaluare 

A.1.4. Telefon: +40-21-316.67.00 

A.1.5. Telex/Fax: +40-21-316.67.78 

A.1.6. E-mail: florian.burnar@mmediu.ro  

A.2. ORGANIZAȚIA RESPONSABILĂ CU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 

(BENEFICIAR) 

A.2.1. Nume: Consiliul Județean Harghita 

A.2.2. Adresă: Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5, cod poștal 530140, România 

A.2.3. Contact: Dl. Borboly Csaba – Președinte 

A.2.4. Telefon: +40266207700 

A.2.5. Telex/Fax: +40266207703 

A.2.6. E-mail: info@judetulharghita.ro  

B. DETALII PROIECT 

B.1. TITLU / FAZĂ PROIECT: 

Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Harghita 
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B.2. CLASIFICAREA ACTIVITĂȚII PROIECTULUI1 

Tabel nr. 1 Clasificarea activităților proiectului 

  Cod Procent 

B.2.1. Cod dimensiune tematică prioritară 44 100% 

B.2.2. Cod dimensiune formă de finanţare 01 100% 

B.2.3. Cod dimensiune teritorială 01 44% 

 05 56% 

B.2.4. Cod dimensiune2 activitate economică 21 100% 

B.2.4.1. Cod3 NACE 38  

B.2.5. Cod dimensiune amplasare (NUTS/LAU)4 RO124  

 

B.3. COMPATIBILITATE ȘI COERENȚĂ CU PROGRAMUL OPERAȚIONAL 

B.3.1. Denumirea Programului Operaţional: 

Program Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013  

B.3.2. Cod comun de identificare (CCI) Nr. Program Operaţional 

2007 RO 161 PO 004  

B.3.3. Fond 

BERD X  Fond de 
Coeziune 

 

B.3.4. Denumirea axei prioritare 

Axa Prioritară 2: “Dezvoltarea de sisteme integrate de gestionare a deşeurilor şi reabilitarea 
siturilor contaminate istoric” 

B.4. DESCRIEREA PROIECTULUI 

B.4.1. Descrierea proiectului (sau a fazei proiectului) 

a) Furnizaţi o descriere a proiectului (sau a fazei proiectului). 

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a 
deșeurilor în județul Harghita prin îmbunătățirea serviciilor de gestionare a deșeurilor și 

                                                 
1 Anexa II a regulamentului Comisiei Nr. 18287/2006, dacă nu se specifică altfel. 
2 În cazul în care un proiect implică mai mult de o activitate pot fi indicate mai multe coduri. În această situaţie, trebuie 

indicată ponderea procentuală a fiecărui cod fără ca totalul să depăşească 100%.   
3 NACE-Rev.2, 4 cod de cifre NACE-Rev.2, 4 cod de cifre: Regulament (CE) Nr. 1893/2006 a Parlamentului şi Consiliului 

Europei (OJ L 393, 30.12.2006, p.1). 
4 Regulamentul (CE) Nr. 1059/2003 al Parlamentului şi Consiliului Europei (OJ L 154, 21.6.2003, p. 1). Utilizarea codurilor 

NUTS cele mai detaliate şi relevante. În cazul în care un proiect acoperă mai multe zone individuale de nivel 2 
NUTS/LAU, consideraţi coduri de clasificare NUTS/LAU1 sau mai mare. 
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reducerea numărului existent de depozite neconforme în județ, în conformitate cu practicile și 
politicile UE în cadrul Axei Prioritare 2 a POS Mediu. 
Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor propus este proiectat pentru județul Harghita din 
România. Județul Harghita este situat în Regiunea 7 Centru a României, înconjurat de județele 
Suceava în nord, neamț și Bacău în est, Covasna și Brașov în sud și Mureș în vest. 

La data de 1 iulie 2009, populația județului Harghita era de 325.345 locuitori din care 143.234 
(44,1%) în mediul urban și 182.111 (55,9%) în mediul rural. Potrivit scrisorii nr. 
24792/22.07.2011, Odorheiu Secuiesc nu se va alătura proiectului. Așadar, populația 
aferentă zonei acoperite de SIGD este de 288.553 locuitori. 

Vom furniza mai multe informații privind statutul Odorheiului în partea finală a acestui 
capitol. 

Figura de mai jos prezintă amplasarea județului în România: 

Figura nr. 1 Amplasarea județului în România 

 
 

Suprafața județului este de 6.639 km2, reprezentând 2,78 % din suprafața totală a României. 
Densitatea populației este de 49,0 locuitori pe km2. 
Din punct de vedere administrativ, județul Harghita este constituit din 4 municipii (Miercurea-
Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni și Topliţa), 5 orașe (Băile Tuşnad, Bălan, Borsec, 
Cristuru Secuiesc și Vlăhiţa) și 58 comune și 235 sate. 
Reședința de județ se află la Miercurea-Ciuc care are o populație de 42.140. Informațiile 
exacte cu privire la numărul de populație din fiecare localitate din județ sunt prezentate în 
Studiul de Fezabilitate. 
 
Principalele caracteristici ale sistemului de gestionare a deșeurilor 
 
Potrivit estimărilor Consultantului, în prezent (anul 2011), în județ, sunt generate aproximativ 
90.600 tone deșeuri municipale, din care aproximativ 64.600 tone deșeuri menajere, 21.200 
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tone deșeuri asimilabile celor menajere și aproximativ 4.800 tone deșeuri din parcuri și 
grădini și deșeuri stradale. Se colectează întreaga cantitate de deșeuri generată. 
 
În prezent, în județul Harghita există 10 operatori de salubrizare, din care 6 companii cu 
capital privat (SC AVE HURON SRL, SC AVE HARGHITA SALUBRITATE SRL 
Odorheiu Secuiesc, SC KVG ROMANIA SRL, SC SCHUSTER ECOSAL SRL Sighişoara, 
SC F&G ECO SRL Târgu Mureş și SC Neval SRL Zetea), 2 companii de interes public local 
(SC GO SA Gheorgheni și SC ECO-CSIK SRL) și 2 sunt structuri în cadrul primăriilor 
(Bălan și Topliţa). Acești operatori deservesc județul Harghita în proporție de 100 % cu 
servicii de colectare și transport. Din cei 10 operatori, 9 operatori dețin licență ANRSC. 
Primăria Toplița este operatorul care nu deține licență. 
 
Mai jos sunt prezentați principalii operatori de colectare: 
1. S.C. AVE HURON SRL (companie privată) a deținut un contract de delegare care a expirat 
în Miercurea-Ciuc și, în prezent, în această localitate, este înlocuit de ECO-CSIK SRL. AVE 
HURON SRL deține contracte de diverse durate cu orașele Borsec și Băile Tuşnad, precum și 
19 consilii locale din mediul rural. 
 
2. S.C. AVE HARGHITA Salubritate SRL (companie privată) deține contracte de delegare 
privind serviciul public de salubrizare pentru o perioadă, în general, de 20 de ani, pentru 
municipiul Odorheiu Secuiesc și 15 consilii locale din mediul rural. Contractele au fost 
semnate cu începere din anul 2000. 
 
3. S.C. KVG ROMANIA SRL (companie privată) deține contracte de delegare privind 
serviciul public de salubrizare cu orașul Bălan și 5 consilii locale din mediul rural. 
 
4. S.C. ECO-CSIK SRL (companie privată) deține contracte de delegare privind serviciul 
public de salubrizare cu Asociația Microregiunea ALCSIK, i.e. 8 consilii locale din regiune. 
Contractele au fost semnate îndepând cu anul 2009, cu durată nedeterminată. 
 
5. S.C. GO SA (gospodărie orășenească Georgheni)deține un contract de delegare privind 
serviciul public de salubrizare cu orașul Gheorgheni. Contractul are o durată nedeterminată. 
 
În mediul urban, colectarea deșeurilor se desfășoară în sistem din ușă-în-ușă în cazul zonelor 
de case și prin puncte de colectare în cazul zonelor de blocuri. Frecvența de colectare este de 2 
ori pe săptămână în cazul zonelor de blocuri și de o dată pe săptămână în cazul zonelor de 
case. 
În mediul rural, colectarea deșeurilor în amestec se realizează în sistem din ușă-în-ușă cu o 
frecvență de colectare de o dată pe săptămână. 
 
În județul Harghita, datorită sistemului descentralizat de colectare și transport, nu există stații 
de transfer. 
Gradul de acoperire cu servicii de colectare este de 100 % atât în mediul urban, cât și cel 
rural. Cu toate că întreaga populație a județului este deservită de servicii de salubrizare, 
serviciile efectuate nu sunt în totalitate conforme cu legislația specifică în domeniu, în 
prezent, în majoritatea județului fiind efectuată doar colectarea în amestec a deșeurilor 
menajere. 
 
În 2010, SC AVE Harghita Salubritate SRL a introdus sistemul de colectarea separată în 
Odorheiu Secuiesc realizând 30 de insule de colectare. Nu există date privind sistemul de 
colectare implementat. 
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În ceea ce privește Microregiunea ALCSIK, la mijlocul anului 2009, prin intermediul unui 
proiect Phare CES 2003, au fost realizate insule de colectare separată. Proiectul a inclus 
realizarea unei stații de sortare la Sânsimion și furnizarea de echipamente. Au fost 
achiziționate și distribuite 9.128 pubele (80, 120 și 660 l) și 218 containere (1,1 m3) pentru 
colectarea separată a deșeurilor reciclabile. Stația de sortare (cu o capacitate de 2.000 
tone/an/schimb și o capacitate totală de 5.700 tone operată de o companie cu capital public 
(SC ECO-Csik SRL). Populația totală deservită de serviciul de colectare separată este de 
23.000 locuitori. 
 
Până la mijlocul anului 2012, eliminarea deșeurilor reziduale în județul Harghita se realiza pe 
4 depozite. Trei depozite neconforme proprietate publică – Miercurea Ciuc, Gheorgheni și 
Toplița – au încetat activitatea în iulie 2012 și trebuie închise. Există un depozit conform 
potrivit standardelor UE pe Platoul Țechend, în apropiere de Odorheiu Secuiesc. Acest 
depozit a fost realizat de o companie privată (SC AVE Harghita Salubritate SRL) în perioada 
2007 – 2008 și este operat de aceeași companie. Terenul pe care a fost realizat acest depozit 
este în proprietatea orașului Odorheiu Secuiesc. Din cauza unor probleme legal și parțial, 
lipsei de capacitate pe suprafața construită, depozitul de pe Platoul Țechend nu a putut fi 
integrat în acest proiect. 
 
Trei localități exportă deșeurile în afara zonei de proiect la depozitul Sighișoara, iar o 
localitate la depozitul de la Câmpia Turzii. 
Spațiile de depozitare din mediul rural în județul Harghita au fost deja recultivate utilizând 
procedura simplificată. În mediul urban în județul Harghita au rămas 9 depozite care au sistat 
activitatea și trebuie închise în conformitate cu legislația în vigoare. Din aceste 9 depozite 
neconforme care sunt amplasate în Băile Tuşnad, Bălan, Cristuru Secuiesc, Vlăhiţa, Borsec, 
Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Topliţa și Odorheiu Secuiesc, depozitul de la Odorheiu Secuiesc 
a obținut deja în cadrul unui altui program finanțarea necesară pentru închidere, așadar acesta 
nu va face parte din proiect, însă închiderea celorlalte 8 depozite neconforme face parte din 
acest proiect. În cadrul acestui document nu se va mai face referire la depozitul neconform de 
la Odorheiu Secuiesc. 
 
Figura următoare prezintă situația actuală în ceea ce privește depozitele de deșeuri, zona în 
care își desfășoară operatorii activitatea, amplasamentul noului depozit ecologic, precum și 
centrul de sortare proiectat a fi realizat odată cu implementarea acestui proiect. 
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Figura nr. 2 Localizare amplasamente 

 
 
De la aderarea la Uniunea Europeană din 1 ianuarie 2007, România trebuie să respecte noi 
standarde de mediu. În ceea ce privește infrastructura de gestionare a mediului, aceste 
provocări includ ținte specifice de valorificare și reciclare, precum și cerințe mai stricte în 
ceea ce privește depozitarea deșeurilor. Ca punct de plecare în vederea atingerii acestor ținte, 
în anul 2004 au fost aprobate Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor (SNGD) și 
Planul Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD), iar în anul 2006 au fost aprobate 
Planurile Regionale de Gestionare a Deșeurilor de către Minister. 
 
Considerând că mediul este o condiție necesară pentru prosperitate și calitate a vieții, acest 
proiect va reduce prin implementarea standardelor de mediu ale Comunității Europene în 
foarte mare măsură daunele cauzate de deșeuri mediului și sănătății umane. Având în vedere 
obiectivele principale de a realiza un sistem integrat de gestionare a deșeurilor și de a 
contribui la o dezvoltare sustenabilă, activitățile din cadrul acestui proiect trebuie sprijinite de 
fondurile necesare pentru realizarea de investiții în domeniul mediului. Aceste fonduri sunt 
necesare și pentru a aduce o contribuție la respectarea angajamentelor asumate de România în 
Capitolul 22 al Acquis-ului Comunitar, în special în ceea ce privește implementarea noilor 
standarde de mediu legate de infrastructura de mediu, precum și țintele specifice de 
valorificare și reciclare deșeuri. 
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În ultimii ani, legislația din România s-a dovedit a fi o forță motrice în ceea ce privește 
îmbunătățirea serviciilor și infrastructurii de gestionare a deșeurilor. Cu toate acestea, există în 
continuare o discrepanță semnificativă între practicile de gestionare a deșeurilor aplicate în 
România și cele aplicate în alte state membre ale Uniunii Europene. Aceste discrepanțe 
trebuie îndepărtate în vederea protejării mediului și a sănătății umane, acoperirii necesarului 
public de servicii, precum și în vederea promovării dezvoltării economice. 

Rezultatele Master Plan-ului 

În cadrul Master Planului, ca rezultat al unei analize, au fost determinate principalele investiții 
ce trebuie realizate în perioada 2011 – 2013 în vederea asigurării conformării cu prevederile 
legislative și cu cele prevăzute în Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor. Investițiile, care 
fac obiectul proiectului POS Mediu, au fost selectate dintre aceste investiții, responsabilitatea 
privind o parte din investițiile prioritare rămânând la autoritățile administrației publice locale 
și operatorii de salubrizare. 

Principala diferență între proiectul propus și Master Plan se regăsește în caracteristicile celor 
două depozite. În Master Plan sunt planificate două depozite regionale, ambele cu un număr 
de localități arondate, însă în prezentul proiect, depozitul existent de la Țechend are arondat 
un singur municipiu, Odorheiu Secuiesc, iar celelalte municipii din județ sunt arondate noului 
depozit de la Remetea. 

Probleme cheie întâmpinate în zona de proiect 

În ceea ce privește gestionarea deșeurilor în județul Harghita, sistemul existent nu este în 
totalitate conform cu cerințele legale și nu poate asigura îndeplinirea obiectivelor și atingerea 
țintelor legislative, precum și a celor stabilite prin Tratatul de Aderare. Principalele deficiențe 
ale sistemului existent de gestionare a deșeurilor sunt: 

 În prezent, nu există nicio stație de transfer. 
 Sistemul de colectare separată a deșeurilor reciclabile nu a fost încă extins la nivelul 

întregului județ. 
 În județ nu există capacități de tratare pentru deșeuri municipale biodegradabile. 
 Nu există un sistem de colectare a fluxurilor speciale de deșeuri, precum niciun sistem 

pentru gestionarea acestora. 
 În prezent, în județ, funcționeză un singur depozit conform de o capacitate mică la 

Țechend și există 8 depozite neconforme (care au încetat activitatea). 
 Capacitate insuficientă de finanțare. Nu există recuperare de costuri. 
 Lipsa informațiilor și a unui grad de conștientizare a publicului în ceea ce privește 

prioritățile și cerințele unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor. 

În prezent, în județul Harghita, toate municipiile, orașele și comunele sunt deservite de 
operatori de salubrizare. În cazul majorității contractelor, la secțiunea de clauze de terminare, 
acestea specifică denunțarea unilaterală de către concedent cu plata unei juste și preliminare. 

Taxa de colectare a deșeurilor este, în general, colectată de către primărie sub forma unei taxe. 

În vederea evaluării datelor istorice privind deșeurile am analizat taxele aplicat în perioada 
2004 – 2010. Datele primite de la localități includ următoarele: 
 taxă deșeuri plătită de primărie, RON 
 taxă deșeuri per capita colectată de primărie, RON/locuitor 
 taxă de deșeuri pe gospodărie colectată de primărie, RON/gospodărie 
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Cunoscând tendința de dezvoltare a populației și a gospodăriilor pentru fiecare locailitate în 
perioada analizată, s-a încercat estimarea valorilor RON/gospodărie. Cu toate acestea, 
rezultatele au relevat diferențe mari care ar putea fi justificate de utilizarea unor unități de 
măsură greșite. Taxa medie pe deșeuri pentru perioada de dinainte de proiect este de 145 
RON/tonă deșeuri. Aceasta a fost valoarea care a stat la baza calculelor. 

Strategia generală de dezvoltare a județului 

Strategia județului Harghita privind gestionarea deșeurilor este stabilită pornind de la situația 
actuală în județ și având în vedere următoarele: 

 legislația românească și europeană privind gestionarea deșeurilor; 
 prevederile Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană; 
 prevederile Strategiei și Planului Național de Gestionare a Deșeurilor; 
 prevederile Programului Operațional Sectorial de Mediu; 
 prevederile Planului Regional de Gestionare a Deșeurilor Regiunea 7 Centru; 
 prevederile Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Harghita. 

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor (PJGD) constituie principalul document de 
planificare la nivel județean. PJDG pentru județul Harghita a fost elaborat în anul 2008 de 
către Consiliul Județean Harghita împreună cu Agenția de Protecția Mediului din Miercurea-
Ciuc, cu consultarea instituțiilor implicate în gestionarea deșeurilor. În perioada septembrie 
2008 – februarie 2009, PJDG a fost supus procedurii de evaluare strategică a mediului (SEA). 
După finalizarea tuturor etapelor procesului a fost obținut avizul de mediu nr. SB 02 din data 
de 11.02.2009. PJGD a fost aprobat de către CJ prin Decizia nr. 40/2009 din data de 27 martie 
2009, în concirdanță cu prevederile OM 951/2007. Acesta prezintă fluxurile de deșeuri și 
opțiunile de gestionare ale acestora la nivelul județului Harghita. 

Tabelul de mai jos prezintă un rezumat al principalelor obiective tehnice care constituie 
Strategia generală a județului Harghita. 

 
Tabel nr. 2 Strategia generală a județului Harghita 

OBIECTIV TERMEN 
LIMITĂ 

OBSERVAȚII 

Promovarea şi aplicarea principiului prevenirii 
la consumator 

permanent Prevedere a Strategiei Naționale de 
Gestionare a Deșeurilor 

Asigurarea unui grad de deservire cu servicii 
de salubrizare de 100 % în mediul urban 

2009 Prevedere a PRGD, PJGD 

Asigurarea unui grad de deservire cu servicii 
de salubrizare de 100 % în mediul rural 

2009 Prevedere a PRGD și PJGD coroborat cu 
faptul că în 2009 vor fi închise și reabilitate 
toate spațiile de depozitare din mediul rural 

Finalizarea şi realizarea de noi staţii de 
transfer 

2009 – 2013 Corelat cu proiectele existente și datele 
limită privind sistarea activității depozitelor 
neconforme 

Implementarea sistemului de colectare 
separată atât a deşeurilor reciclabile, cât şi a 
deşeurilor biodegradabile din deşeurile 
menajere 

permanent Prevedere a PRGD, PJGD 
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OBIECTIV TERMEN 
LIMITĂ 

OBSERVAȚII 

Finalizarea şi realizarea de noi staţii de sortare 
pentru deşeurile reciclabile colectate separat 

2009-2010 Prevedere a PRGD 

Implementarea colectării separate a fluxurilor 
speciale de deşeuri (DEEE, deşeuri menajere 
periculoase, deşeuri voluminoase) 

Permanent Prevedere a PRGD, PJGD 

Pregătirea pentru reutilizarea şi reciclarea 
deşeurilor menajere şi asimilabile (hârtie, 
metal, plastic şi sticlă) la un nivel minim de 50 
% din masa totală 

2020 Prevedere a noii Directive Cadru privind 
deșeurile 2008/98/CE 

Gestionarea corespunzătoare a deşeurilor din 
construcţii şi demolări astfel încât să se 
asigure un grad minim de valorificare de 70 % 
din cantitatea totală a deşeurilor din C&D 
nepericuloase cu excepţia codului 17 05 04 

2020 Prevedere a noii Directive Cadru privind 
deșeurile 2008/98/CE 

Promovarea tratării nămolului rezultat de la 
epurarea apelor uzate orăşeneşti în vederea 
valorificării 

permanent Prevedere a PRGD, PJGD 

Asigurarea de capacităţi de tratare a deşeurilor 
biodegradabile municipale (compostare, 
fermentare, tratare mecano-biologică etc.) 
astfel încat să se asigure atingerea ţintelor 
privind reducerea cantităţii de deşeuri 
biodegradabile depozitate 

2010-2013-
2016 

Prevedere a PRGD, PJGD 

Promovarea valorificării energetice în 
instalaţii cu randament energetic ridicat în 
cazul în care valorificarea materială nu este 
fezabilă din punct de vedere tehnico-
economic, beneficiul energetic rezultat în 
urma incinerării este pozitiv şi există 
posibilitatea utilizării eficiente a energiei 
rezultate, iar costurile pot fi suportate de către 
populaţie 

permanent Prevedere a SNGD, PRGD 

Sistarea activităţii de depozitare pe depozitele 
neconforme de deşeuri municipale 

Etapizat până la 
16 iulie 2012 

Prevedere a PRGD și PJGD 

Închiderea depozitelor neconforme conform 
prevederilor avizelor de închidere emise de 
APM Harghita 

Corelat cu 
calendarul 
privind 
activitățile de 
închidere 

Prevedere a PRGD și PJGD 

Realizarea noului depozitului zonal de deşeuri 
municipale 

2012 Prevedere a PRGD 

Program de investițiile prioritare 

Măsurile prioritare identificate în cadrul Master Planului sunt următoarele: 
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 Implementarea colectării separate a deșeurilor reciclabile atât în mediul urban, cât și 
rural; 

 Implementarea colectării separate a deșeurilor menajere biodegradabile la 85 % din 
populația din mediul urban; 

 Implementarea compostării individuale la 25 % din gospodăriile din mediul rural 
încapând cu 2013; în anul 2016 procentul va crește la 50 %; 

 Realizarea a 116 insule de colectare; 
 Realizarea a 8 centre de colectare cu aport voluntar în  Miercurea Ciuc, Toplița, Bălan, 

Gheorgheni, Cristuru Secuiec, Vlăhița, Corund și Sânsimion; 
 Realizarea a 2 stații de transfer, una la Miecurea Ciuc pentru zona de colectare sud și 

una la Corund pentru zona de colectare vest; 
 Realizarea la Remetea a unei stații de sortare și a unei stații de compostare care să 

deservească întreaga zonă de proiect; 
 Realizarea unui depozit zonal la Remetea; 
 Închiderea de depozite neconforme: Miercurea Ciuc, Ghoergheni, Toplița, Borsec, 

Bălan, Băile Tușnad, Vlăhița și Cristuru Secuiesc; 
 Achiziționarea a 21 de vehicule de transport și 10 autogunoiere; 
 Asistență tehnică, supervizare și campanii de informare și conștientizare. 

 

În cadrul proiectului vor fi realizate numai măsurile prioritare privind sistemul integrat de 
gestionare a deșeurilor în județul Harghita aferente perioadei 2009 – 2013. Măsurile din 
cadrul sistemului care vor fi realizate în viitorul apropiat de către autoritățile publice locale și 
operatorii de salubrizare sunt următoarele: 

 Înființarea de puncte / centre de colectare DEEE în fiecare localitate din județ (cu 
excepția celor 8 localități unde vor fi realizate centre de colectare cu aport voluntar); 

 Achiziționarea unui concasor pentru zdrobirea deșeurilor din construcții și demolări în 
vederea valorificării – măsură ce poate fi îndeplinită de autoritățile publice locale dar 
și de companii de construcții sau alți operatori economici. 

Ansamblul de investiții propus pentru perioada 2009 – 2013 reprezintă un sistem integrat de 
gestionare a deșeurilor în județul Harghita a cărui operare trebuie să asigure atingerea tuturor 
obiectivelor ți țintelor prevăzute de Tratatul de Aderare și legislația în vigoare. De asemenea, 
acest sistem de gestionare a deșeurilor va urma principiile Strategiei Europene privind 
reciclarea deșeurilor, precum și prevederile noii Directive europene privind deșeurile. Odată 
ce aceste măsuri sunt implementate, impactul gestionării deșeurilor asupra sănătății populației 
și asupra mediului va fi redus semnificativ. Așadar, în 2013, în județul Harghita, întreaga 
populație va fi deservită de servicii de salubrizare adecvate și deșeurile menajere vor fi 
colectate separat. 

O mare parte a deșeurilor municipale vor fi valorificate (în jur de 30 % din cantitatea de 
deșeuri menajere vor fi reciclate și aproximativ 320% din cantitatea de deșeuri menajere vor fi 
compostate fie in stația de compostare, fie în unități de compostare individuală). 

Începând cu 2013, depozitarea deșeurilor se va realiza numai pe depozite conforme (noul 
depozit de la Remetea și depozitul existent de la Țechend). Depozitul nou va accepta la 
depozitare și nămol rezultat de la stațiile de epurare care nu poate fi valorificat, precum și 
deșeuri nepericuloase din construcții și demolări și deșeuri industriale nepericuloase care nu 
pot fi valorificate. 
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Beneficiarul acestui sistem va fi întreaga populație a județului Harghita, cu excepția populației 
din Odorheiu Secuiesc, localitate ce nu va adera la proiect – după cum s-a menționat anterior, 
așadar numărul total de beneficiari ai acestui proiect este de 288.553 locuitori (date din 2009). 

 
Obiectivul acestui proiect este realizarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor 
(SIGD) pentru județul Harghita conform cu cerințele legale în ceea ce privește gradul de 
acoperire cu servicii și standardele de mediu, cu țintele stabilite în cadrul Studiului de 
Fezabilitate privind deșeurile – varianta octombrie 2010, precum și recultivarea celor 8 
depozite neconforme din mediul urban până la 31 decembrie 2012. Măsurile necesare trebuie 
să fie adecvate, eficiente din punct de vedere al costurilor și suportabile în contextul 
economiei locale a județului Harghita. 
 
Investiția prevede: 
 Construcția unui CIGD (centru integrat de gestionare a deșeurilor), inclusiv 1 depozit 

ecologic, 1 stație de compostare și 1 stație de sortare la Remetea 
 Construcția a 2 stații de transfer la Miercurea-Ciuc și Corund 
 Achiziționarea de echipamente 
 Instruire și publicitate pentru proiect 
 Înființarea de centre de colectare cu aport voluntar pentru materiale reciclabile în 8 

locații 
 Închiderea și recultivarea a 8 depozite neconforme din mediul urban în Bălan, Borsec, 

Miercurea-Ciuc, Gheorgheni, Toplița, Cristuru-Secuiesc, Vlăhița și Băile Tușnad. 
 
Proiectul propus este în concordanță cu Planul Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD) 
care prevede promovarea de sisteme de gestionare regionale, județene. Sistemul de gestionare 
a deșeuri solide din județul Harghita face parte și din Planul Regional de Gestionare a 
Deșeurilor pentru Regiunea 7 Centru care a fost finalizat în anul 2006 și revizuit în anul 2011. 
Acest plan acoperă 6 județe. 
 
Vă prezentăm pe scurt istoria acestui proiect pentru a clarifica situația localității Odorheiu 
Secuiesc. 

 

Informații furnizate de MMP 

De-a lungul etapelor proiectului, Ministerul Mediului și Pădurilor (MMP) a furnizat CJ 
Harghita, și indirect echipei AT, prin intermediul de adrese și întâlniri de consultare, 
informații semnificative și specifice. Acestea sunt rezumate în cele ce urmează: 

1.) Concluziile întâlnirii de consultare organizate la București, iulie 2010: 

 Colectarea, transportul și tratarea deșeurilor din construcții și demolări nu sunt 
eligibile în cadrul POS Mediu. 

 Achizționarea de vehicule de colectare și transport pentru deșeurile municipale solide 
în amestec nu este eligibilă în cadrul POS Mediu. 

 În județul Harghita va primi finanțare o singură stație de compostare. 

2.) Prin adresa nr. 94596/DF/09.09.2010 MMP a informat CJ Harghita că ar fi de dorit ca 
municipiul Odorheiu Secuiesc să participe la înființarea ADI și să fie parte din proiect, însă 
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investițiile care fac obiectul contractului său de concesiune nu pot fi considerate ca și 
cheltuieli eligibile în cadrul proiectului. 

3.) Prin adresa nr. 3268/LB/23.06.2011 MMP a adus la cunoștința CJ Harghita următoarele: 

Închiderea depozitului neconform, abandonat de la Odorheiu Secuiesc poate fi integrată în 
proiect dacă sunt întrunite următoarele condiții: 

 Costurile cu închiderea depozitului în procedură simplă, precum și sumele colectate 
din momentul creării fondului de închidere vor fi deduse din valoarea investiției 
specificată în cadrul acestui proiect ca fiind alocată închiderii obiectivului; 

 Contractul este modificat în așa fel încât să fie exclusă finanțarea acestei componente 
din contract; 

 Trebuie date explicații detaliate de ce acest obiectiv nu a fost închis în anul 2006, așa 
cum era planificat. 

Este posibilă integrarea în proiect a depozitului de la Țechend pentru a deservi doar 
municipiul Odorheiu Secuiesc în următoarele condiții: 

 Decizia este aprobată de către APM, din punct de vedere al legislației în vigoare; 
 Se asigură faptul că populația beneficiară își permite să achite tarifele; 
 Este asigurată sustenabilitatea financiară a SIGD pentru întreaga perioadă de 

planificare (30 ani). 

Prin adresa nr. 24792/20.07.2011, Primăria Municipiului Odorheiu a informat Consiliul 
Județean Harghita că “ei nu se vor alătura proiectului județean”. 

 
(b) În situaţia în care proiectul este o fază a unui proiect de ansamblu, furnizaţi o descriere 
a etapelor de implementare propuse (explicaţi dacă acestea sunt independente din punct de 
vedere tehnic sau financiar). 
 
Nu este cazul, proiectul nu este considerat o fază a unui proiect de ansamblu, acesta este un 
proiect de sinestătător. 

 
(c) Ce criterii au fost utilizate pentru împărţirea proiectului în faze?  
 
Nu este cazul. 
 

B.4.2. Descrierea tehnică a investiţiei în infrastructură 

a) Descrieţi infrastructura propusă şi activitatea pentru care se propune asistenţa, 
specificând caracteristicile sale principale şi elementele componente. 

 
Tabelul de mai jos prezintă investiția, împărțită pe componente: 
 
 
Tabel nr. 3 Țintele proiectului 

Țintă Termen limită Necesar cuantificat Atingerea țintelor 
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Țintă Termen limită Necesar cuantificat Atingerea țintelor 

100 % grad de deservire cu 
servicii de salubrizare în mediul 
urban și rural 

2013 

288.553 locuitori în mediul 
urban ar trebui să fie 
deserviți de servicii de 
salubrizare 

 

Colectare separată în întreaga 
zonă de proiect 

2013 
288.553 locuitori vor 
beneficia de colectare 
separată 

 

Ținte reciclare/valorificare deșeuri 
de ambalaje: 
- Reciclare deșeuri de hârtie 

și carton – 60 %; 
- Reciclare deșeuri de 

ambalaje din plastic – 22,5 
%; 

- Reciclare deșeuri de 
ambalaje din sticlă – 60 %; 

- Reciclare deșeuri de 
ambalaje din metal – 50 %; 

- Recciclare deșeuri de 
ambalaje din lemn – 15 %; 

- Total țintă reciclare – 55 %; 
- Total țintă valorificare – 60 

%. 

2013 

Implementarea sistemului 
de colectare separată a 
deșeurilor reciclabile în 
vederea asigurării 
reciclării/valorificării a 
următoarelor cantități 
minime de deșeuri de 
ambalaje atât de la 
populație, cât și din comerț, 
industrie și de la instituții 
în 2013: 

- 2.675 tone deșeuri de 
hârtie și carton; 

- 772 tone deșeuri de 
plastic; 

- 1.023 tone deșeuri de 
sticlă; 

- 375 tone deșeuri de metal; 

- 335 tone deșeuri de lemn; 

- 6.632 tone – total 
reciclare deșeuri de 
ambalaje; 

- 7.642 tone – total 
valorificare deșeuri de 
ambalaj. 

 

 

3,.514 tone hârtie, 3.584 
tone plastic, 2.231 tone 
sticlă, 818 tone metal și 
486 tone lemn reciclate în 
2013. 

- 10.634 tone – total 
reciclare deșeuri de 
ambalaje; 

- 12.336 tone – total 
valorificare deșeuri de 
ambalaje. 

Capaciatea proiectată a 
noii stații de sortare este 
de 15.200 tone pe an și 
capacitatea stației de 
sortare existente este de 
5.700 tone pe an. 

 

Reducerea cantității de deșeuri 
biodegradabile eliminate prin 
depozitare 

Asigurarea de capacitate (în 
instalații de fermentare anaerobă 
și aerobă, de tratare mecano-
biologică) în vederea tratării de 
cantități de deșeuri biodegradabile 
reduse la depozitare: 

- până la 50% 
- până la 65% 

- 2013 
- 2016 

 

Cantități de tratat: 
- 28.904 tone în 

2013; 
- 39.203 tone în 

2016.  
 

 
34.504 tone reduse la 
depozitare în 2013 și 
40.061 tone în 2016 
 
Cantitate de deșeuri ce va 
ajunge noua stație de 
compostare: aproximativ 
23.600 tone pe an. 
Cantitate de deșeuri 
estimată pentru unitățile 
de compostare 
individuală: circa 4600 
tone în 2013 și circa 
9.200 tone în 2016. 
 

Închidere depozite 2013 
Închiderea a 8 depozite 
neconforme existente în 
zona de proiect 
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Țintă Termen limită Necesar cuantificat Atingerea țintelor 

Realizarea unui depozit zonal 2013 
Realizarea unui depozit 
zonal care să deservească 
întreagă zonă de proiect 

 

 

Tabel nr. 4 Investiția distribuită pe componente 
Componentă Descriere Bucăți Capacitate Locație 
1. Colectare deșeuri 
1.1 Echipamente 
pentru colectarea 
și transportul 
dețeurilor 

Vehicule de colectare 
pentru deșeuri 
colectate separat 

21  Remetea, Miercurea Ciuc, 
Corund 

1.2 Pubele și 
containere deșeuri 

Pubele și containere 
maro pentru deșeuri 
biodegradabile 

16.980* 120, 1.100 
litri 

Case indivduale fără unități de 
compostare individuală, case cu 
2-10 apartamente 

Containere pentru 
deșeuri reziduale cu 
mecanisme de 
protecție împotriva 
urșilor 

20 1.100 litri Blocuri de apartamente în Băile 
Tușnad 

Insule pentru 
colectare selectivă 

 

116 noi – insule 
cu câte 3 -
containere, 170 
containere sticlă 

 Toate localitățile 

1.3 Centre de 
colectare cu aport 
voluntar 

Centre de colectare cu 
aport voluntar 

8  Miercurea Ciuc, Topliţa, Bălan, 
Gheorgheni, Cristuru Secuiesc, 
Vlăhiţa, Corund, Sânsimion 

1.4 Stații de 
transfer 

Stații de transfer 1 40.000 t/an Miercurea Ciuc 
1 17.000 t/an Corund 

2. Tratare deșeuri 
2.1 Sortare deșeuri Stații de sortare 1 

15.200 t/an Remetea 

2.2. Tratare Unități compostare 
individuală 

20.000  Pentru gospodării individuale 

Stație de compostare 1 23.600 t/an Remetea 
3. Depozitare 
deșeuri 

Depozit 1 450.000 m3 Remetea 

4. Închidere 
depozite 
neconforme 

Închidere depozite 8  Băile Tuşnad, Bălan, Cristuru 
Secuiesc, Vlăhiţa, Borsec, 
Gheorgheni, Miercurea Ciuc, 
Topliţa (Băile Tușnad ță 
Vlăhița – costuri neeligibile) 

5. Asistență 
tehnică și 
supervizare 
construcție 

   Pe toate amplasamentele din 
cadrul proiectului 

6. Publicitate    Pe toate amplasamentele din 
cadrul proiectului 

* La cererea autorităților de mediu, pentru localitatea Băile Tușnad vor fi achiziționate containere cu mecanisme 
de protecție împitriva urșilor. În prezent, există mari probleme pentru că urșii coboară în oraș și caută mâncare în 
recipienții de colectare deșeuri. 20 de containere (pentru colectarea separată a deșeurilor biodegradabile din 
zonele de blocuri în orașul Băile Tușnad) vor fi echipate cu mecanisme de protecție împotriva urșilor. 
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Tabelul de mai jos prezintă sumele de investiții pentru componentele sistemului enumerate 
mai sus, grupate pe contractele ce vor fi licitate. Tabelul se regăsește și ca anexă la Studiul de 
Fezabilitate. 
 

Cod/nume contract Tip licitație 

Valoare 
contract (€) 

– Prețuri 
curente 

Descrierea sarcinilor 

I. AT pentru pregătire 
proiect (documentașie 
aplicație POS Mediu, 
proiectare tehnică, 
contribuția 
proiectantului la faza de 
implementare, dosare 
de licitație) 

internațională 633.053 

Elaborare (1) documentație de proiectare 
și (2) dosar de licitație lucrări.  
Autorizare (apă, mediu, construcție). 
Contribuția proiectantului la 
supervizarea amplasamentului în timpul 
construcției depozitului Remetea 

II. Verificare proiect 
depozit Remetea 

cerere ofertă 3.000 Verificarea proiectului tehnic 

III. Asistență Tehnică și 
Supervizare a lucrărilor 
de construcții – Sistem 
integrat de gestionare a 
deșeurilor în județul 
Harghita (management 
proiect, supervizare, 
publicitate, expert 
achiziții) 

internațional 1.347.531 

Asistența tehnică pentru proiect ar trebui 
să (1) sprijine întărirea din punct de 
vedere managerial și al capacității 
administrative; (2) să ofere sprijin 
Beneficiarului în ceea ce privește 
implementarea proiectului; (4) să ofere 
sprijin Beneficiarului în ceea ce privește 
procedurile de achiziție; (5) 
Consultantul responsabil cu 
supervizarea construcției va fi 
responsabil de gestionarea și 
supervizarea contractelor de lucrări 
eligibile și, în general îndatoririle 
Inginerului așa cum acestea specificate 
de FIDIC Cartea Roșie de Condiții 
Contractuale pentru Contracte de 
Lucrări. 

IV. Servicii de 
publicitate și campanii 
de informare și 
conștientizare pentru 
proiect 

internațional 514.200 

Evaluarea nivelului de informare; 
Strategie de informare și conștientizare a 
publiclui și Plan de acțiune; Planuri 
anuale privind activitățile de informare 
și conștientizare; Realizarea campaniei 
de informare și conștientizare. 
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Cod/nume contract Tip licitație Valoare 
(€)

Descrierea sarcinilor 

V. Contract de lucrări*:       

V.1 Proiectare și lucrări 
de construcție Centru 
tratare deșeuri Remetea 
(FIDIC Cartea Roșie 
pentru depozit și FIDIC 
Cartea Galbenă pentru 
stație de compostare și 
stație de sortare) 

internațional 

12.996.967 
+ 1.022.218 
cheltuieli 
neprevăzute

(FIDIC Cartea Roșie pentru depozit și 
FIDIC Cartea Galbenă pentru stație de 
compostare și stație de sortare) 

V.2 Proiectare și lucrări 
de construcție pentru 
stațiile de transfer 
Miercurea-Ciuc și 
Corund și centrele de 
colectare prin aport 
voluntar 

internațional 

5.220.244 + 
410.575 
cheltuieli 
neprevăzute

FIDIC Cartea Galbenă pentru stațiile de 
transfer și centrele de colectare prin 
aport voluntar 

V.3 Proiectare și lucrări 
de construcție pentru 
închiderea sau 
ecologizarea depozitelor 
neconforme existente 

internațional 

6.687.670 + 
525.988 
cheltuieli 
neprevăzute

FIDIC Cartea Galbenă pentru închiderea 
sau ecologizarea depozitelor neconforme 
existente (6 buc) 

V.4 Proiectare și 
construcție drumuri de 
acces pentru Centru 
tratare deșeuri Remetea, 
stații de transfer, centre 
de colectare prin aport 
voluntar în Bălan, 
Toplița, Cristuru Secuiesc 
și Vlăhița și ecologizarea 
a două depozite 
neconforme (Băile 
Tușnad și Vlăhița) 

internațional 

2.914.271 + 
154.609 
cheltuieli 
neprevăzute

Studiu de fezabilitate, elaborare 
proiectare în detaliu pentru costuri 
neeligibile pentru Centru tratare deșeuri 
Remetea, stații de transfer, centre de 
colectare prin aport voluntar în Bălan, 
Toplița, Cristuru Secuiesc și Vlăhița și 
ecologizarea a două depozite 
neconforme (Băile Tușnad și Vlăhița) 

VI. Furnizare 
echipamente 

internațional 4.662.416 

Furnizare de vehicule, instalații (inclusiv 
instalare). Furnizare containere pentru 
insulele de colectare deșeuri și unități 
individuale de compostare. 

LOT 1 – Containere și 
unități compostare 
individuală 

internațional 1.650.027 
Furnizare containere pentru insulele de 
colectare deșeuri și unități individuale 
de compostare. 
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Cod/nume contract Tip licitație Valoare 
(€)

Descrierea sarcinilor 

LOT 2 – Vehicule internațional 2.884.662 Furnizare vehicule. 

LOT 3 – Mecanisme 
protecție împotriva 
urșilor 

internațional 127.727 
Furnizare mecanisme protecție 
împotriva urșilor pentru Băile Tușnad. 

VII. Contract audit 
(audit anual al 
proiectului) 

internațional 51.420 Audit anual al proiectului 

VIII. Contract dotări 
IUP 

 10.000 Furnizare dotări UIP 

 
Principalele caracteristici ale sistemului sunt prezentate mai jos. Evaluările detaliate de cost 
pentru întregul sistem și pentru fiecare componentă sunt prezentate în anexele financiare ale 
acestei documentații, în fișierul ”deviz.xls” din analiza financiară. 
 
Sistemul proiectat este un sistem de colectare cu 3 pubele (colectare în amestec, colectare 
separată, deșeuri biodegradabile) cu o stație de compostare de mare capacitate și 2 stații de 
sortare. 

Bilanțul masic al sistemului pe zone de colectare este prezentat în tabelul următor. 

 
Tabel nr. 5 Bilanțul masic al sistemului 

 

Deșeuri generate* 91.875 

Zona de colectare nord 35.775 

Zona de colectare sud 40.360 

Zona de colectare vest 15.740 

Materie intrată stația de sortare 20.877 

Din zona de colectare nord 11.545 

Din zona de colectare surd 5.365 

Din zona de colectare vest 3.967 

Materie intrată stația de compostare 23.528 

Din zona de colectare nord 6.588 

Din zona de colectare surd 12.470 

Din zona de colectare vest 4.470 

Compostare individuală 4.592 

Zona de colectare nord 1.437 

Zona de colectare sud 1.706 

Zona de colectare vest 1.449 

ICI direct la operatorii de servicii 
reciclare 3.459 
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Din zona de colectare nord 1.230 

Din zona de colectare surd 1.416 

Din zona de colectare vest 813 

Sticlă – în stația de sortare 2.156 

Din zona de colectare nord 837 

Din zona de colectare surd 945 

Din zona de colectare vest 374 

Deșeuri reziduale rezultate în urma 
sortării 11.101 

Deșeuri reziduale rezultate în urma 
compostării 947 

Deșeuri depozitate 49.310 

* fără deșeuri municipale periculoase și deșeuri 
voluminoase 

 
 
Caracteristici ale sistemului 
 
Colectare și transport 
Din cauza distanțelor mari de transport între diverse localități sunt planificate 2 stații de 
transfer, o stație la Miercurea-Ciuc (40.000 t/an) și o stație la Corund (17.000 t/an). Deșeurile 
reciclabile colectate separat și deșeurile biodegradabile vor fi transferate și vor fi și presate. 
 
Deșeuri în amestec 
Sistemul nu aplică tehnologia de tratare mecano-biologică pentru fluxul de deșeuri colectate 
în amestec. Deșeurile în amestec sunt transportate direct la Centrul Remetea unde deșeurile 
sunt pretratate si apoi depozitate pe noul depozit. 
 
Deșeurile biodegradabile și verzi 
Colectarea deșeurilor menajere biodegradabile (i.e. deșeuri de bucătărie) va fi realizată separat 
prin introducerea unui al treilea tip de pubelă în mediul ryral și zonele suburbane (16.980 
bucăți de pubele și containere maro). Prin reducerea la depozitare a unor cantități 
semnificative de deșeuri biodegradabile (8.000 t/an) și trimiterea lor la stația de compostare, 
conținutul biodegradabil pe depozit poate fi menținut la un nivel destul de scăzut. 
Colectarea separată a deșeurilor din grădină nu este prevăzută în cadrul acestei opțiuni, însă în 
mediul rural, va fi încurajată utilizarea unităților de compostare individuală prin distribuirea 
de recipienți de compostare (20.000 buc). Astfel, 4.600 t/an de deșeuri verzi vor fi reduse la 
depozitare. 
Au fost utilizate următoarele ipoteze – gospodărie medie – 2,7 persoane, generare deșeuri – 
0,39 kg/zi/capita, în mediul rural deșeurile constituie 67 % din totalul de deșeuri generate in 
2013 (excepție hârtie și carton) și succesul estimat este de 80 % din conținutul biodegradabil. 
 
Deșeurile biodegradabile colectate de la gospodării, deșeurile verzi de la centrele de colectare 
cu aport voluntar și deșeurile din parcurile din zonele publice vor fi compostate în stația de 
compostare de la Remetea (24.400 m2, 13 grămezi). Datorită cantității mari de deșeuri 
compostate, în cadrul acestei opțiuni este nevoie de achiziționarea unui utilaj de afânare, în 
plus față de tocător și ciurul rotativ. Apele de pe această suprafață betonată vor fi colectate 
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într-un bazin separat aflat lângă grămezi, apele putând fi utilizate pentru umezirea deșeurilor 
verzi supuse procesului de compostare. 
 
Deșeurile colectate separat 
Deșeurile colectate separat nu vor fi colectate doar prin intermediul insulelor de colectare și a 
centrelor de colectare prin aport voluntar ci și direct de la populație. Se introduce colectarea în 
sistem din ușă-în-ușă în mediul urban și în zonele suburbane, sacii galbeni ce vor conține 
deșeuri colectate separat vor fi colectate de la gospodării la fiecare două săptămâni. În plus, în 
zonele unde se va implementa sistemul de colectare cu sacii galbeni vor fi amplasate contaiere 
(170 buc) pentru colectarea separată a deșeurilor de sticlă. În zonele dens populate va rămâne 
implementat sistemul de insule de colectare cu 3 containere (116 buc). Sortarea manuală a 
deșeurilor colectate separat va fi realizată nu într-un stație de sortare centrală ci în 2 stații dehe 
manual sorting of separately collected wastes will be carried out not in 1 central, but sortare 
zonale. O stație va fi realizată la Remetea (capacitate: 15.200 t/an/1 schimb), cea de-a doua 
este stația de sortare existentă de la Sânsimion (Centrul de colectare separată ALCSIK, 
capacitate: 5.700 t/an/2 schimburi). Containerele vor fi de tipul iglu. 
 
Depozit 
Depozitul pentru deșeuri municipale solide nepericuloase (49.000 t/an) și o parte din nămolul 
uscat provenit de la stație de epurare (4.500 t/an, DS 35%) vor fi depozitate pe depozitul 
confor de la Remetea. Capacitatea proiectată a acestui depozit este de 450.000 m3 pentru 
perioada 2013 – 2020. Suprafața brută a depozitului este de 5 hectare. 
 
Închiderea depozitelor neconforme 
Este planificată închiderea sau relocarea (Băile Tușnad și Vlăhița – costuri neeligibile) a 8 
depozite neconforme (Băile Tuşnad, Bălan, Cristuru Secuiesc, Vlăhiţa, Borsec, Gheorgheni, 
Miercurea Ciuc și Topliţa). 
 
Figura de mai jos prezintă sistemul de gestionare a deșeurilor, cu indicarea principalelor 
cantități de deșeuri generate/colectate/transportate și destinațiile acestora. 
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Figura nr. 3 Prezentarea sistemului 
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Tabelul de mai jos furnizează date privind principalele elemente ale investiției: 
 
Tabel nr. 6 Principalele elemente ale investiției 

Componenta 1 Colectare 
deșeuri 

Colectare deșeuri 
menajere 

Zonă case în mediul urban prin pubele separate: 
 Pubelă separată pentru colectarea deșeurilor 

reziduale; 
 Pubelă separată pentru colectarea deșeurilor 

biodegradabile (120 l); 

Zonă de case în mediul urban prin insule de 
colectare stradală: 
 container tip iglu de 2,5 m3 pentru colectarea 

deșeurilor de hârtie și carton; 
 container de tip iglu de 2,5 m3 pentru colectarea 

deșeurilor de plastic și metal; 
 container de tip iglu de 1,5 m3 pentru colectarea 

deșeurilor de sticlă. 

Zonă de blocuri în mediul urban prin puncte de 
colctare și insule de colectare: 
 container pentru deșeuri biodegradabile; 
 container pentru deșeuri reziduale; 
 container tip iglu de 2,5 m3 pentru colectarea 

deșeurilor de hârtie și carton; 
 container de tip iglu de 2,5 m3 pentru colectarea 

deșeurilor de plastic și metal; 

 container de tip iglu de 1,5 m3 pentru colectarea 
deșeurilor de sticlă.

Centre de colectare prin 
aport voluntar 

 1 buc container simetric de exterior pentru 
deșeuri din parcuri și grădini (24 m3); 

 1 buc container acoperit pentru deșeuri din 
plastic (12 m3); 

 1 buc container acoperit pentru deșeuri deșeuri 
menajere și mobilă (24 m3); 

 1 buc container standard acoperit din oțel cu roți 
pentru deșeuri de echipamente electrice 
voluminoase (12 m3); 

 1 buc container standard acoperit pentru sticlă 
albă și colorată cu un orificiu sub formă de 
sticlă (6 m3); 

 1 buc container de 6 m3 din oțel pentru deșeuri 
din construcții și demolări; 

 1 buc container din oțel pentru metale cu 
orificiu adecvat (6m3); 

 1 buc container acoperit pentru hârtie cu orificiu 
adecvat (5 m3); 

 1 buc container acoperit pentru textile cu 
orificiu adecvat (5 m3); 

 1 buc container deschis de exterior pentru 
anvelope (6 m3). 

 Mediu rural: 
 Pubelă separată pentru colectarea deșeurilor 

reziduale; 
 Saci separați pentru colectarea deșeurilor 

reciclabile. 

Puncte de colectare echipate cu containere de tip iglu 
de 1,5 m3 pentru colectarea separată a deșeurilor de 
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sticlă (170 containere).

Stații de transfer Stații necesare: 
 Miercurea Ciuc

 Corund

Componenta 2 Tratarea 
deșeurilor  

Stații de sortare Stații existente: (planificate în cadrul altor proiecte) 

Sânsimion 5.700 tone/an 

Stație necesară: 

O stație de sortare (Remetea) 15.200 tone/an 

Instalații tratare deșeuri 
biodegradabile 

Stație necesară (Remetea): 
 Stație de compostare 23.600 tone/an 

Compostare individuală 4.600 tonesyan 

Componenta 3 
Depozitare deșeuri 

Depozitare deșeuri Instalație necesară: un depozit conform cu o 
capacitate totală de 1.800.000 m3, 450.000 m3 
prima celulă (Remetea) 

Componenta 4 
Închiderea depozitelor 
neconforme 

Închiderea depozitelor 
neconforme 

Depozitele neconforme existente ce vor fi închise – 
Miercurea Ciuc, Borsec, Toplița, Gheorgheni, 
Vlăhița, Tușnad, Bălan și Cristuru Secuiesc 

Componenta 5 Asistență 
tehnică și supervizarea 
construcției 

  

Componenta 6 
Publicitate și 
conștientizarea 
publicului 

  

 
După prezentarea principalelor componente ale sistemului de gestionare a deșeurilor sunt 
prezentate principalele componente ale investiției. 
Investiția va fi prezentată pe componente, începând cu colectarea, apor transferul, sortarea, 
tratarea deșeurilor biodegradabile și, în final, depozitarea deșeurilor, în concordanță cu 
descrierea din tabelul de mai sus. În ultima etapă vom prezenta închiderea depozitelor 
neconforme. 
 

Elementul principal al sistemului este amplasat la Remetea și poartă denumirea de Centru de 
gestionare a deșeurilor Remetea.Acesta include pe de o parte, un depozit conform potrivit 
standardelor UE și pe de altă parte, o stație de compostare, o stație de sortare și diverse utilaje 
pentru îndeplinirea de sarcini specifice. 

Amplasamentul se află în afara localității Remetea, în partea de nord-vest, de-a lungul DJ 
153D. Suprafața este de 200.000 m2 ceea ce o face potrivită pentru acomodarea tuturor 
instalațiilor de tratare specifice unui centru de gestionare a deșeurilor. Loturile din jur sunt 
proprietate privată, fără construcții, permițând o posibilă extindere în viitor. 

Suprafața utilă a depozitului este de 40.315 m2, 5 ha cu diguri. 
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Suprafața stației de sortare este de 6.829 m2, din care hala de sortare este de 1.817 m2, hala 
pentru stocarea baloților este de 612 m2 iar platforma pentru manipulare are o suprafață de 
4.400 m2. 

Stația de compostare are o suprafață de 19.351 m2, cu o suprafață suplimentară de 5.077 m2 
pentru platforma de manipulare din jurul zonei de lucru. 

Terenul propus pentru CGD de la Remetea face parte din domeniul public al comunei 
Remetea. În data de 30 septembrie 2009, CL a adoptat decizia cu nr. 54/2009 în care s-a decis 
ca acesta să găzduiască CGD. Anexa II a decizie include o hartă cu explicații detaliate privind 
locația și mărimea terenului alocat pentru CGD. În data de 19 octombrie 2009, prin decizia cu 
nr. 55/2009, CL Remetea a aprobat închirierea acestui teren județului Harghita pe o perioadă 
de 49 ani în vederea înființării unui CGD. 

În prezent, terenul nu este conectat la nicio infrastructură. Cel mai apropiat punct de racord la 
rețeaua de electricitate, alimentare cu apă sau canalizare este SEAU Remetea, aflată la o 
distanță de 2.000 m. Gaz PB poate fi achiziționat în cisterne. Ampalsamentul poate fi accesat 
printr-un drum de pământ; se va construi un drum pietruit cu 2 sensuri pentru a permite 
accesul camioanelor. 

Tabelul de mai jos prezintă numărul de angajați necesari pentru Centrul Remetea. Trebuie să 
specificăm faptul că, în cazul Centrului Remetea, va fi angajat personal atât în scop 
administrativ, cât și pentru depozit, stația de compostare și stația de sortare. 

Tabel nr. 7 Personal 

Instalație Poziție Număr estimat de angajați 

Depozit și zonă 
administrativă 

Director 1 
Administrator 3 
Secretară 1 
Personal administrativ 6 
Personal curățenie 2
Personal pază 6 
Personal laborator 1 
Operator recepție 2 
Operator rampe de spălare 2 
Șofer 4 
Mecanic pentru încărcător frontal 1 
Șofer camion cu găleată 1 
Mecanic pentru compactor 1 
Municitori necalificați 2 
Muncitori calificați 2 

Stație de sortare 

Supervizori (proces tehnologic) 2 
Operator stivuitor 2 
Operator încărcător frontal 2 
Municitor necalificat 1 
Muncitor linie de sortare 20 

Stație de compostare 

Supervizor (proces tehnologic) 1 
Operator încărcător frontal 1 
Șoferi camion cu găleată 1 
Șofer încărcător 1 
Operator utilaje compostare (mixer și 
utilaj de afânare, ciur) și tractor 

1 

Municitori necalificați 10 

 TOTAL 77 
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Componenta 1: Colectare deșeuri 
 
1.1. Echipamente pentru colectarea și transportul deșeurilor 
Pentru colectarea deșeurilor biodegradabile sunt prevăzute vehicule pneumatice de 
compactare cu 2 axe (unul dotat cu sisteme de apă rece la mare presiune pentru spălarea 
pubelelor). Greutate utilă totală: 6 t. 
 
În vederea colectării deșeurilor din parcuri și grădini și colectarea separată în sistem ușă-în-
ușă se vor utiliza vehicule pneumatice de compactare cu 2 axe cu sistem mic de încărcare 
spate. Greutate utilă: 6 t. 
 
În vederea golirii insulelor de colectare pentru deșeurile colectate separat se vor utiliza 
vehicule pneumatice de compactare cu 2 axe cu macara. Greutate utilă: 6 t. 
 
„Centrele mobile de colectare cu aport voluntar” sunt camioane cu cabina montată cu 2 axe, 
echipate cu un set de containere cu capac cu pereți dublii pentru colectarea deșeurilor 
menajere periculoase (de exemplu, uleiuri uzate, baterii uscate, acumulatori, medicamente 
expirate etc.). 
 
În vederea deservirii centrelor de colectare cu aport voluntar și a unităților economice sunt 
prevăzute vehicule de colectare cu încărcare hidraulică pe spate a containerelor: 
 vehicule cu 2 axe cu greutate netă a încărcăturii de cel puțin 8 tone pentru containerele 

de 5-6 m3; 
 vehicule cu 2 axe cu greutate netă a încărcăturii de cel puțin 12 tone pentru 

containerele de 12-24 m3. 
 
În vederea transportării de la stația de transfer a deșeurilor și pentru exportul baloților sunt 
necesare camioane cu remorcă. Camioanele cu remorcă sunt vehicule cu 2 axe echipate cu 
sisteme de ridicare (de tipul „multilift”) în vederea ridicării containerelor mobile de 16-24 m3. 
 
Din cauza drumurilor șerpuite unde camioanele cu mai multe remorci ar putea provoca 
blocaje în trafic (de exeplu, DJ 13B între Praid și Bucin) și zonele rezidențiale traversate, 
recomandăm abandonarea introducerii de camioane cu mai multe remorci, chiar dacă duce la 
scăderea eficienței stațiilor de transfer. 

Date privind vehiculele de colectare și zonele de colectare 

Tabel nr. 8 Vehicule pentru deșeuri biodegradabile 

Deșeuri biodegradabile t/an 
vehicul/zi 
lucrătoare 

Zona de colectare sud 12.566 4,12

Zona de colectare nord 6.503 2,13

Zona de colectare vest 4.523 1,48

TOTAL vehicule pentru colectarea 
deșeurilor biodegradabile

7,74

Număr necesar de vehicule 8*
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* un vehicul va fi prevăzut cu sistem de apă rece la mare presiune pentru spălarea pubelelor 

 

Tabel nr. 9 Vehicule pentru colectarea din ușă-în-ușă de deșeurilor reciclabile uscate 

Colectarea din ușă-în-ușă de 
deșeurilor reciclabile uscate 

t/an 
vehicul/zi 
lucrătoare 

Zona de colectare sud 2.597 1,14

Zona de colectare nord 1.344 0,59

Zona de colectare vest 935 0,41

TOTAL vehicule pentru colectarea 
separată în sistem ușă-în-ușă 

2,13

Număr necesar de vehicule 3

 

Tabel nr. 10 Vehicule pentru colectarea deșeurilor din insulele pentru colectare separată 

Colectarea deșeurilor din 
insulele pentru colectare 

separată 
t/an 

vehicul/zi 
lucrătoare 

Zona de colectare sud 2.095 1,83

Zona de colectare nord 1.084 0,95

Zona de colectare vest 754 0,66

TOTAL vehicule pentru 
Colectarea deșeurilor din insulele 
pentru colectare separată  3,44

Număr necesar de vehicule 4

 

Tabel nr. 11 Vehicule pentru transportul containerelor de 5-6m3 și 12-24 m3 de la centrele de colectare 
prin aport voluntar 

Colectarea din ușă-în-ușă a 
deșeurilor colectate separat 

t/an 
vehicul/zi 
lucrătoare 

Zona de colectare sud 3.515 2,77

Zona de colectare nord 1.819 1,43

Zona de colectare vest 1.265 1,00

TOTAL vehicule pentru 
transportul containerelor de 5-8m3 
la centrele de colectare prin aport 
voluntar   5,20

Număr necesar de vehicule   6

 

În cadrul proiectului va fi achiziționat un vehicul special „centru mobil de colectare prin aport 
voluntar” de tip camion închis cu containere pentru colectarea deșeurilor menajere 
periculoase. 
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Tabel nr. 12 Indicatori de performanță colectare și transport 

 Indicator Unitate 
Înainte de 

proiect 
După 

proiect 

1 Total populație în localitățile implicate capita*1000 288 287

2.1 Total deșeuri municipale generate t / an 90.616 93.114

2.2 Total deșeuri municipale colectate t / an 90.616 93.114

2.3 Total deșeuri menajere colectate t / an 64.600 65.669

2.4 Total deșeuri menajere asimilabile colectate t / an 21.245 21.500

2.5 Total deșeuri stradale colectate t / an 3.181 3.173

2.6 Deșeuri din parcuri și grădini colectate separat t / an 0 523

2.7 Deșeuri din piețe colectate separat t / an 0 1.046

2.8 Deșeuri reciclabile colectate separat t / an 1.118 21.902

2.9 Alte deșeuri colectate separat (deșeuri periculoase, deșeuri 
voluminoase) 

t / an 
0 1.239

2.10 Generare deșeuri municipale (menajere + asimilabile 
menajere + de la instituții) 

kg/loc x a 
298 304

2.11 Colectare deșeuri menajere kg/loc x a 224 229

3.1 Procent populație deservită de servicii de colectare în total 
și pe medii, urban și rural 

% din 1 
100% 100%

3.2 Procent populație deservită de servicii de colectare 
separată în total și pe medii, urban și rural 

% din 1 8.0% 

1,1% 

13,4% 100%

3.3 Număr și volum containere pentru colectare separată a 
deșeurilor 

Nr. și m3 
396 / 240 

1.199 / 
1.677

3.4 Număr și capacitate vehicule de colectare Nr. și t 5 15 / 90

3.5 Număr stații de transfer Nr. 0 2

3.6 Număr și capacitate vehicule cu remorcă Nr. și t 0 10 / 220

3.7 Număr și capacitate centre de colectare prin aport voluntar Nr. și t/an 0 / 0 8 / 5.500

 

1.2. Pubele și containere deșeuri 
Numărul de unități de compostare individuală furnizat (20.000) reflectă scopul nostru de a 
convinge 30 % din gospodăriile din casele individuale să composteze deșeuri în curtea proprie 
pe bază de voluntariat. Potrivit recensământului din 18 martie 2002, există în total 65.173 
gospodării care trăiesc în 78.160 case individuale în județul Harghita. Din moment ce zona de 
proiect nu include Odorheiu Secuiesc, numărul total de gospodării din cadrul proiectului este 
mai mic – aproximativ 60.000 gospodării. Unitățile de compostare individuală vor rămâne în 
posesia gospodăriilor pe întreaga durată de implementare a proiectului și nu necesită înlocuire. 
 
Containerele ce vor fi amplasate în insulele de colectare trebuie să fie din material rezistent la 
coroziune, UV stabil, material rezistent la impact și ar trebui să aibă costuri reduse de 
întreținere. 
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Se propun două tipuri de insule pentru colectare separată: 
 în mediul urban, în zonele dens populate se propun insule cu 3 containere pentru 

colectarea separată a deșeurilor de hârtie și carton (2,5 m3), plastic și metale (2,5 m3) și 
sticlă (1,5 m3). 

 în mediul rural și zonele suburbane, unde este implementat sistemul de colectare din 
ușă-în-ușă cu saci de plastic, se propune instalarea la stradă a unor containere (1,5 m3) 
pentru colectarea sticlei pentru a evita accidentările provocate de cioburile de sticlă. 

 
Nu este nevoie de fundație betonată pentru insule, aceste sunt în general amplasate pe spații 
nivelate (iarbă sau pietriș) fiind ușoară relocarea lor, dacă este necesar; de exemplu din cauza 
unor plângeri legate de zgomot. 
 
 Tabel nr. 13 Pubele și containere pentru deșeuri 
Nr. Descriere Număr pubele 
1 Pubelă pentru colectarea deșeurilor biodegradabile pentru casele 

individuale, 120 l 
15.750

2 Pubelă pentru colectarea deșeurilor biodegradabile pentru case cu 2-4 
apartamente, 120 l 

80

3 Containere pentru colectarea deșeurilor biodegradabile pentru blocuri, 1.100 
l 

1.150

4 Pubelă pentru colectarea deșeurilor biodegradabile pentru casele individuale 
(120 l, maro) 

15.750

5 Pubelă pentru colectarea deșeurilor biodegradabile pentru casele cu 2-4 
apartamente (120 l, maro) 

80

6 Pubelă pentru colectarea deșeurilor biodegradabile pentru blocurile mari 
(1.100 l, maro) 

1.150*

7 Unități de compostare individuală 20.000
* 20 containere (pentru colectarea separată a deșeurilor biodegradabile în zona de blocuri din orașul 
Băile Tușnad) vor fi echipate cu sisteme de protecție împotriva urșilor. 
 
1.3. Centre de colectare prin aport voluntar 
Vor fi înființate 8 centre de colectare prin aport voluntar, amplasate după cum urmează: 
 Miercurea-Ciuc 
 Bălan 
 Toplița 
 Gheorgheni 
 Cristuru-Secuiesc 
 Vlăhița 
 Corund 
 Sânsimion 

 
Scopul principal al înființării acestor centre de colectare prin aport voluntar este de a asigura 
predarea deșeurilor care nu pot fi depuse într-o pubelă (din cauza mărimii sau conținutului). 
Aceste centre de colectare prin aport voluntar nu reprezintă singura modalitate prin care se vor 
atinge țintele de reciclare din cadrul proiectului, acestea fiind atinse și prin intermediul 
sistemului de reciclare din ușă-în-ușă, precum și insulele de colectare separată. Sistemul de 
colectare separată din ușă-în-ușă și sistemul prin insulele de colectare separată vor asigura 
principalele cantități de deșeuri reciclate, centrele de colectare prin aport voluntar fiind 
destinate doar deșeurilor voluminoase și deșeurile pe care populația nu o poate colecta 
utilizând mai sus menționatele două metode de colectare separată. Centrele de colectare prin 
aport voluntar, sistemul de colectare separată din ușă-în-ușă și insulele de colectare separată 
pot funcționa eficient doar în condițiile unei campanii de informare bine răspândite, în cadrul 
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căreia populația este informată în mod corespunzător cu privire la beneficiile sistemului de 
colectare separată. Campania de informare va fi demarată în fiecare școală din regiune, dar și 
în media scrisă la nivel local și regional, pe posturile de radio și televiziune pentru a ajunge la 
cea mai mare parte a populației. Este important să se sublinieze faptul că sistemul poate 
funcționa corespunzător dacă toată lumea își aduce contribuția și colectează separat deșeurile. 
 
Tipuri de deșeuri colectate prin intermediul centrelor de colectare prin aport voluntar: 
 Materie primă secundară (hârtie și carton, sticlă, plastic, metale, lemn, textile, deșeuri 

verzi), 
 deșeuri voluminoase (mobilă, anvelope, DEEE), 
 deșeuri menajere periculoase (baterii uscate, acumulatori, medicamente expirate, 

vopsele, uleiuri uzate, resturi de pesticide, becuri etc.), 
 deșeuri din construcții și demolări de origine menajeră în cantități mai mici. 

 
Ce nu poate fi predat: 
 materiale explozive, infecțioase, radioactive, 
 deșeuri chimice provenite din laboratoare, 
 deșeuri menajere în amestec, 
 orice tip de deșeur care nu este menționat în avizul de mediu al centrului de colectare 

separată prin aport voluntar. 
 
Funcționarea unui centru de colectare separată prin aport voluntar: 
 recepția deșeurilor colectate separat de la populație; 
 stocarea separată a deșeurilor recepționate până la data planificată la care vor fi 

transportate de la centrul de colectare separată prin aport voluntar; 
 preluarea deșeurilor livrate de instituții potrivit cererii locale și considerentelor 

economice; 
 transferul deșeurilor colectate în vederea tratării; 
 înregistrarea cantităților de deșeuri colectate și transportate. 

 
Instalații și echipamente: 
 Poartă și birou – container: O persoană este responsabilă cu preluarea deșeurilor 

reciclabile și a deșeurilor periculoase. Vor fi realizate o poartă și un birou tip container 
pentru acomodarea nevoilor sociale ale personalului. Poarta tip container poate servi și 
ca spațiu pentru îndeplinirea unor mici sarcini administrative dar nu va fi potrivită 
pentru petrecerea unui timp îndelungat în acel spațiu. Pentru containerul birou se va 
asigura sistem de încălzire și de aer condiționat; pereții sunt proiectați ca lavabili și 
ușor de întreținut. 

 Containere pentru colectarea deșeurilor: Următoarele categorii de deșeuri vor fi 
colectate și stocate separat în cadrul centrului de colectare separată prin aport voluntar: 

o Containere planificate după proiect: 
 Container metalic pentru deșeuri din parcuri și grădini 
 Container pentru deșeuri de plastic 
 Container pentru deșeuri de lemn și mobilă 
 Container pentru DEEE 
 Container pentru deșeuri de sticlă 
 Container pentru deșeuri din construcții și demolări 
 Container metalic pentru deșeuri de metal 
 Container pentru deșeuri de hârtie și carton 
 Container pentru deșeuri textile 
 Container pentru anvelope uzate 
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Deșeurile periculoase aduse de locuitori vor fi stoate în containere pentru deșeuri periculoase 
alocate pentru deșeurile menajere periculoase generate în gospodării. În containerele pentru 
stocarea deșeurilor periculoase sunt stocate separat mai multe tipuri de deșeuri periculoase, în 
containere metalice închise de 500 l sau în containere de metal de 200 l. Containerul pentru 
colectarea deșeurilor periculoase este un container standard de douăzeci de picioare (2,44 x 
6,06 m) cu capac trapezoidal și rezervor pentru levigat. 
Deșeurile periculoase colectate sunt stocate pe etajere instalate pe peretele containerului care 
permite colectarea și stocarea separată a diferitelor fracții. 
 
 Cântar 

Cântarul cu o limită de 200 kg are rolul de a cântări deșeurile periculoase și nepericuloase 
aduse la centrul de colectare separată cu aport voluntar. 
 
Tabel nr. 14 Deșeuri intrate în centrele de colectare separată prin aport voluntar 

Centru de colectare separată 
prin aport voluntar 

 

Valoare planificată  
(maxim perioada de 

amortizare) 

După 
proiect 

Sfârșitul perioadei 
de planificare 

Deșeuri colectate separat din zona 
de colectare sud 

t/an 
3.515 3.210 3.538

Deșeuri colectate separat din zona 
de colectare nord 

t/an 
1.819 1.661 1.831

Deșeuri colectate separat din zona 
de colectare vest 

t/an 
1.265 1.155 1.273

TOTAL t/an 6.598 6.026 6.642

 
 

Tabel nr. 15 Suprafețele centrelor de colectare separată prin aport voluntar 

Centru de colectare separată prin aport voluntar Suprafață m2 

Miercurea Ciuc 709 

Corund 878 

Vlăhița 1.000 

Cristuru Secuiesc 3.000 

Toplițta 1.200 

Bălan 834 

Gheorgheni 2.085 

 
Mai multe detalii privind centrele de colectare separată prin aport voluntar pot fi regăsite în 
Studiul de Fezabilitate. Trebuie menționat faptul că, în cazul centrelor de la Miercurea Ciuc și 
Corund, acestea vor fi realizate lângă stațiile de transfer planificate a fi construite pe 
amplasament. 
La Sânsimion, containerele pentru colectarea separată a deșeurilor vor fi amplasate pe 
platforma stației de sortare existente. 
Pentru gestionarea centrelor de colectare separată prin aport voluntar vor fi angajate un numpr 
de 7 persoane, câte una pentru fiecare centru. În cazul centrelor de la Miercurea Ciuc și 
Corund, numărul de persoane responsabile cu gestionarea centrelor este inclus în numărul 
total de persoane aferent fiecărei stații de transfer pentru că cele două instalații se află pe 
același amplasament. Cu toate acestea, vor exista unul sau doi angajați care se vor ocupa și de 
gestionarea centrului de colectare separată prin aport voluntar. 
Orarul de funcționare al centrelor va fi unul normal, între 08:00 – 17:00, într-un schimb. 
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1.4. Stații de transfer 
 
Datorită amplasării non-centrale a depozitului de deșeuri în cadrul zonei de proiect, după 
colectare deșeurile trebuie transportate pe distanțe lungi. Transportul unor cantități mari de 
deșeuri se realizează cu ajutorul tractoarelor cu remorci pentru a reduce costurile de transport 
(costuri cu combustibil și forța de muncă). În ceea ce privește locațiile stațiilor de transfer, 
județul Harghita a propus 2 amplasamente care au fost analizate de către Consultant: lotul 
adiacent depozitului existent de la Miercurea-Ciuc și zona fostului târg de animale din 
Corund. Din punct de vedere tehnic, ambele amplasamente sunt adecvate și sunt considerate 
soluții optime pentru implementarea SIGD. Astfel, amplasamentele celor două stații de 
transfer se află la: 
 Miercurea Ciuc 
 Corund 

 
Capacitatea stațiilor de transfer este după cum urmează: 
 Miercurea Ciuc 40.000 tone/an 
 Corund 17.000 tone/an 
 

Având în vedere locațiile depozitului și a stațiilor de transfer s-au propus următoarele zone de 
colectare: 

 
Figura nr. 4 Zone de colectare 

 
 
 
Principalele componente ale centrelor zonelor de colectare Miercurea Ciuc și Corund: 
 instalație transfer deșeuri (rampă, utilaje); 



RO 36   RO 

 punct verde de eliminare (platformă); 
 recepție, clădire administrativă și grup social; 
 parcare automobile; 
 parcare vehicule de transport. 

 
Lângă cele două stații de transfer s-a planificat înființarea câte unui centru de colectare 
separată prin aport voluntar, cu intrare separată pentru public. Centrele de colectare separată 
prin aport voluntar au fost prezentate mai sus. Prezentarea generală a datelor tehnice privind 
amplasamentul, precum prezentarea detaliată a caracteristiclor tehnice ale stației de transfer va 
fi realizată în cele ce urmează. 
 
Rolul unei stații de transfer este acela de a pregăti deșeurile spre a fi transportate mai departe 
în cantități mari. Autocamioanele de colectare deşeuri urcă pe rampă și golesc deșeurile 
colectate în amestec sau pre-separate în buncărul de descărcare amplasat într-o incintă sau 
echipat cu apărătoare. Buncărul este destinat pentru dirijarea deșeurilor în presă. (Trebuie 
avută în vedere colectarea apelor pluviale sau a apelor pluviale posibil contaminate – în 
buncăr cu minimizarea posibilităților de poluare). 

Presa este obiectul principal al stației de transfer. Presa încarcă și presează deșeurile într-un 
container închis. Placa presei este o structură din oțel masiv dintr-o lamă plană acționată 
hydraulic, alimentată de un motor electric. Legătura între presă și container este asigurată 
printr-un doc hydraulic. Cârligele de andocare sunt localizate pe părțile laterale ale îmbinării. 
Astfel, deșeurile transferate se acumulează în containere închise din oţel de 30-32 m3. Presa 
este staționară și containerul se rulează pe sine în direcția laterală. Containerele sunt legate 
între ele. Așadar, după umplere, următorul container gol este rulat în fața presei. Pentru 
transport containerele sunt aşezate pe trailerul rulat pe roți. 

În mod regulat, ele circulă cu sarcina utilă de 20 t. Suprastructura autocamionului fiind de 2-3 
t, transportă câte un container. 

Vagoanele care transportă containerele goale sau încărcate sunt conectate între ele (sudate), 
formând astfel un lanț de vagoane. Unul dintre vagoane este echipat cu un motoare electrice 
pe fiecare parte, împingând și trăgând celelalte vagoane. Sarcina utilă maximă a vagoanelor 
este în acord cu greutatea proprie a containerului și greutatea maximă de deșeuri din 
container. La capătul șinelor se montează o bară de protecție pentru a preveni ca vagoanele să 
sară de pe șine. Un senzoe electric de mișcare oprește vagoanele înainte să atingă bara 
mecanică de protecție. Pe șine sunt amplasate senzori suplimentari care opresc șirul de 
vagoane în locul potrivit. 
În fiecare stație de transfer vor ajunge următoarele tipuri de deșeuri colectate: 
 deșeuri în amestec în vederea depozitării 
 deșeuri reciclabile de la centrele de colectare destinate stației de sortare 
 deșeuri biodegradabile destinate stației de compostare – trebuie specificat faptul că 

deșeurile biodegradabile colectate separat nu vor fi compactate ci vor fi transportate la 
stația de compostare. 

 
Echipamente și instalații în stația de transfer și punctul verde de eliminare 
 Drum de acces 
 Gard 
 Poartă de acces 
 Groapă colectare levigat 
 Ape de suprafață / bazin colectare levigat 
 Bazin apă protecție împotriva incendiilor 



RO 37   RO 

 Canale pentru drenarea apelor de suprafață 
 Iluminat exterior 
 Altele 

o Vegetație 
o Pietruit amplasament  

 Clădiri servicii 
o Clădire birouri 
o Cântar 
o Utilaje transfer deșeuri 

 Alte echipamente 
o Spațiu pentru stocarea temporară a deșeurilor verzi 
o Șopron reparații – stocare 
o Parcare automobile și vehicule transport 

 
Sub-centrele de la Miercurea Ciuc și Corund vor fi utilizate pentru stocarea pe timpul nopții a 
vehiculelor de colectare deșeuri ce operează în zona respectivă de colectare. 
 
Tabel nr. 16 Parametrii de proiectare stații de transfer 

Parametru Miercurea Ciuc Corund
Număr total de zile de funcționare pe 
an 

254 zile 254 zile 

Ore funcționare pe zi 8 ore 8 ore 
Ore funcționare pe săptămână 40 ore 40 ore 
Nivel mediu de încărcare stație 90% 90% 
Capacitate medie de funcționare a 
stației 

40.000 t/an, din care: 
 21.834 t/an deșeuri 

reziduale; 
 5.365 t/an deșeuri 

reciclabile 
 12.470 t/an deșeuri 

biodegradabile. 

17.000 t/year, out of which: 
 8.069 t/ an deșeuri reziduale; 
 3.967 t/ an deșeuri reciclabile 
 4.470 t/ an deșeuri 

biodegradabile. 

Capacitate zilnică 157.5 t/zi 67 t/zi 
Densitate estimată a deșeurilor ce 
intră în stație 

Medie 0,4 t / m3 

Densitate estimată a deșeurilor 
încărcate în container 

Medie 0,8 to /m3  

Capacitate teoretică container 19 t  13 t 
Capacitate încărcare container 90% 90% 
Capacitate container 17 t  12 t 
Tipuri container Containere 24 m3 Containere 16 m3 
Număr containere 10 (inclusiv 1 container de 

rezervă) 
7 (inclusiv 1 container de rezervă) 

Timp mediu până la depozit, inclusiv 
timpi de operare 

74 km ~ 4 ore 72 km ~ 4 ore 

Număr curse per camion 2 2 
Număr total camioane 6 (5+1)  4 (3+1) 
Greutate netă a vehiculului aprox. 16 t aprox. 16 t 
Număr angajați 10 angajați, 1 schimb 9 angajați, 1 schimb 
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Tabel nr. 17 Capacitatea proiectată a stațiilor de transfer și alte informații relevante 

Stație de transfer Suprafață (m2) 
Capacitate 

proiectată (t) 

Distanța până la 
Centrul Remetea 

la Miercurea Ciuc 14.795 40.000 72km

la Corund 5.870 17.000 72km

 
Tabel nr. 18 Număr angajați 

Stație de transfer Categorie angajați Număr angajați 

Mirecurea Ciuc 

Director 1 

Secretară 1 

Supervizor proces tehnologic 2* 

Operator recepție 1 

Șofer motostivuitor 2 

Muncitor necalificat 2 

Mecanic încărcător frontal 1 

Total 10 (1 schimb) 

C
orund 

Director 1 

Secretară 1 

Supervizor proces tehnologic 2* 

Operator recepție 1 
Șofer motostivuitor 1 
Muncitor necalificat 2 

Mecanic încărcător frontal 1 

TOTAL 9 (1 schimb) 
* 1 pentru centrul de colectară separată prin aport voluntar 
 

Tabel nr. 19 Determinarea numărului de camioane cu remorcă 

Camioane cu remorcă 
Cantitate maximă de deșeuri 

în perioada de amortizare 
[t/an] 

Număr vehicule/zi 
lucrătoare 

Zonă colectare sud 40.000

3.15

(calculat cu 2,5 
drumuri/vehicul în medie pe 

zi)

Zonă colectare nord Fără transfer 

Zonă colectare vest 17.000

2.68

(calculat cu 2,5 
drumuri/vehicul în medie pe 

zi)

TOTAL camioane pentru stații de 7 (4+3)



RO 39   RO 

Camioane cu remorcă 
Cantitate maximă de deșeuri 

în perioada de amortizare 
[t/an] 

Număr vehicule/zi 
lucrătoare 

transfer 

Camion pentru transportul 
echipamentelor și exportul baloților  1

Camion de înlocuire în timpul 
perioadei de întreținere și de rezervă 
în perioadele cu trafic intens  

2

(1 pentru Miercurea Ciuc, 1 
pentru Corund)

Număr necesar de camioane cu remorcă 10

 
 
Componenta 2 Tratarea deșeurilor: 
 
2.1. Sortarea deșeurilor în stațiile de sortare 
 
Sistemul de gestionare a deșeurilor este dimensionat pentru două stații de sortare, una în 
Remetea care urmează a fi realizată și una în Sânsimion (stația de sortare Alcsik) deja 
existentă. 
Capacitatea stațiilor de sortare: 
 15.200 tone/an în Remetea; 
 5.700 tone/an în Sânsimion. Această stație de sortare este deja construcită și va fi 

integrată în proiect. 
 
Sânsimion:  
În ceea ce privește Microregiunea ALCSIK, în 2009 au fost înființate insule pentru colectare 
separată prin intermediul unui proiect Phare CES 2003. Proiectul a inclus realizarea unei stații 
de sortare la Sânsimion și furnizarea de echipamente. Au fost achiziționate și distribuite 9.128 
pubele (80, 120 și 660 l) și 218 containere (1,1 m3) pentru colectarea separată a deșeurilor 
reciclabile. Stația de sortare (cu o capacitate de 2.000 tone/an/schimb) este operată de o 
companie cu capital public (SC ECO-Csik SRL). Numărul total de populație deservită de 
serviciul de colectare separată este de 23.000 locuitori. 

Capacitatea stație de sortare (precizată de operator) este de circa 1 t/h, i.e. circa 2.000 
t/an/schimb. În prezent, această capacitate este utilizată în proporție de 25 %, doar într-un 
singur schimb. 

Date privind incinta: 
 Total suprafață împrejmuită: 3.400m2 
 Suprafață spațiu de sortare (inclusiv zonă stocare baloți): 300m2 
 Clădire administrativă și birou: 78m2 
 Dată dare în operare: august 2009 
 Echipamente: linie sortare manuală, utilaje transport, presă balotat, cântar 
 Tip deșeuri procesate: hârtie, plastic, metale 
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Figura nr. 5: Centrul de colectare separată ALCSIK 

 

 

Figura nr. 6: Echipamente ale centrului de colectare separată ALCSIK 

    

 

Remetea: 

Stația de sortare va fi localizată în incinta centrului integrat de gestionare a deșeurilor Remetea. 
În acest fel, o parte din obiectivele realizate deservesc în comun atât depozitul conform de 
deșeuri, cât şi SS+SC, cum ar fi lucrările în zona de intrare (poartă, pod-bascul electronic, gard, 
drum interior, iluminat exterior, lucrări de protecție împotriva incendiilor etc.). Stația de sortare 
se amenajează intr-o clădire metalica cu podea din beton tip industrial, având portanta 
determinată de tipul și parametrii utilajelor alese pentru punerea în opera. 

Staţia de sortare SS1 Remetea are o capacitate proiectată de 15.200 t/an în două schimburi, pe 
baza cantităţii de deşeuri colectate, un flux de 15.177 t/an deşeuri reciclabile. 

Clădiri: 

Caracteristici constructive ale staţiei de sortare Remetea: 

Hala de sortare împreună cu spații administrative și grupuri sociale cu o suprafaţă construită de 
S=1.817 m2, cu înălțime la cornișă de h=7,65 m. 

Hală pentru depozitarea și livrarea baloților: Sc=612,00 m2, înălțime la cornișă h=7,65 m. 

Platforma de manipulare cu utilaje și vehicule 4.400 m2. 

Clădirile sunt dotate cu instalații de apa şi canalizare, precum şi instalaţii electrice racordate la 
infrastructura comună a CIGD. 
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Dotarea cu echipamente şi utilaje de sortare ale staţiei de sortare: 

Stația de sortare Remetea este proiectată pentru o capacitate de prelucrare anuală a 15.200 t/an 
la intrarea în stație. Lucrul va fi organizat în două schimburi de lucru. Stația de sortare va 
conține hala de sortare propriu-zisă, spații administrative, spații destinate pregătirii deșeurilor 
pentru sortare și grupuri sociale. 

Echipamente specifice din dotarea stației de sortare vor fi: 

 Pod basculă electronic incluzând sistem de gestiune și raportare – 1 buc 
 Linie de sortare completă – 1 linie completă 
 Linia de sortare cu comandă centralizată va conține un sistem de benzi destinat 

încărcării, sortării și descărcării deșeurilor sortate, precum și a refuzului. Ea va conține 
un separator magnetic pentru extragerea deșeurilor metalice feroase. Banda de sortare 
va fi amplasată în interiorul unei cabine de sortare, dotată cu sistem de încălzire 
purificare și condiționare a aerului. 

 Presă de balotat, hidraulică automată, incluzând sitsemul propriu de alimentare și un 
perforator pentru deșeurile de tip corp cav, având sistem de comandă centralizată – 1 
buc 

 Boxe despărțite pentru acumularea deșeurilor reciclabile sortate pe bandă, într- un 
număr determinat de fracțiunile sortate propuse 

 Un utilaj pentru manevrarea și încărcarea baloților – 1 buc 
 Un utilaj pentru manevrarea și încărcrea pe bandă a amestecului de deșeuri supuse 

sortării – 1 buc 
 Un sistem de transport din boxele de acumulare a deșeurilor reciclabile separate pe 

bandă la mașina de balotat 
 Un sistem de acumulare și manevrare a refuzului benzii de sortare 
 Un sistem de acumulare și manevrare a deșeurilor metalice feroase separate pe banda de 

sortare 
 Un sistem de acumulare și manevrare a deșeurilor mari separate la intrarea pe banda de 

sortare 

 Echipamente auxiliare independente, de igienizare a suprafeţelor, utilajelor și 
containerelor din hala de sortare şi de semnalizare și stingere a incendiilor, de 
comunicație etc. 

Tehnologia de sortare 

Tipul instalației de sortare ce urmează a fi folosit în cadrul proiectului este sortarea pozitivă cu 
extracția manuală a componentelor reciclabile din flux, în afară de fracția de deșeuri de metal 
feros care va fi extras mecanic.  

Stația de sortare va fi prevăzută cu o linie de sortare completă pentru sortarea a minimum 6-7 
fracții. Numărul total de angajați în stația de sortare este de 27 persoane în 2 schimburi. 

Sortarea manuală pe bandă orizontală se realizează de către 2x5 muncitori, în cabină izolată 
fața de restul halei ceea ce asigură condiții de muncă (temperatură, aer, umiditate) 
corespunzătoare normelor de igienă și siguranță a muncii și sănătății. 

Sarcina stației de sortare este de a post-sorta materia primă secundară primită de la centrele de 
colectare separată prin aport voluntar, amplasamentele de colectare separată a deșeurilor și din 
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zona instituțională. Lucrul constă în mare parte în sortare manuală, completată de o sortare 
mecanică limitată. Pregătirea deșeurilor pentru vânzare, precum și ambalarea deșeurilor de 
plastic și hârtie constituie tot o responsabilitate a stației de sortare. 
 
Deșeurile de plastic și hârtie ajung sub formă de vrac pe platforma de manipulare a stației de 
sortare. Sortarea acestor materiale pe fracții are loc în stația de sortare în vederea pregătirii 
materialului pentru a fi preluat de partenerii de reciclare (i.e. mici fabrici de procesare) în 
conformitate cu cerințele. Suprafața construită a stației de sortare – unde se realizează sortarea 
mecanică și manuală – este de 1.817 m2. Sortarea este efectuată de municitori în cabine dotate 
cu aer condiționat. Materialele de ambalaje colectate separat sunt parțial balotate după o 
sortare secundară și sunt reciclate (intră) în fluxul de materie primă al economiei. 
 
Stația de sortare planificată va fi realizată cu o linei de sortare cu dispunere lineară. Sortarea a 
cel puțin 6 – 7 fracții trebuie asigurată de 5 perechi de angajați. (10 angajați) pe schimb. În 
plus sunt necesati doi operatori utilaje, un dispecer și un șef de echipă. Numărul total de 
angajați în stația de sortare este de 27. În hala de sortare vor fi instalate două containere cu 
grup social pentru angajați. 
 
Capacitatea de sortare a stației de sortare poate fi mărită la cerere prin includerea unui al 
doilea schimb. Capacitatea maximă de sortare care poate fi atinsă fără alte investiții este de 
15.200 t/an. În clădire sunt instalate unitățile necesare pentru efectuarea activității de sortare: 
pre-cernere, ambalare continuă semiautomată, extracție locală de praf și curățare aer, 
manipulare pe interior, separare magnetică fier. 
 
Tabel nr. 20 Catități deșeuri intrate în stațiile de sortare 

 
Stație de sortare 

 

Valoare planificată  
(Perioadă maximă de 

amortizare) 

După 
proiect 

Sfârșitul perioadei de 
planificare 

Stație sortare Remetea t/an 15.200 15.177 15.200
Stație sortare existentă 
Sânsimion t/an 5.650 5.333 5.788

 

Tabel nr. Capacitate proiectată a stațiilor de sortare 

Instalație 
 Input estimat pe baza fluxului de 

deșeuri 
Capacitate proiectată

Stație sortare Remetea t/an 15.177 15.200 (în 2 schimburi)

Stație sortare existentă Sânsimion t/an 5.650 5.700 (în 2 schimburi)

 
Tabel nr. 21 Materie rezultată stații de sortare 

Deșeuri de ambalaje în vederea reciclării (după sortare) Tone/an 

Hârtie și carton 4.644

Plastic 4.080

Sticlă 2.156

Metal 1.052

TOTAL 11.932

 

Tabel nr. 22 Indicatori de performanță privind reciclarea deșeurilor de ambalaje 

 Indicator Unitate 
Înainte de 

proiect 
După 

proiect 
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 Indicator Unitate 
Înainte de 

proiect 
După 

proiect 

1 Total populație în așezările umane în cauză capita*1000 288 286

2 Total cantitate deșeuri de hârtie reciclate tone/an 252 4.644

3 Total cantitate deșeuri de ambalaje de hârtie reciclate tone/an nedeterminat 3.237

4 Rată reciclare deșeuri de ambalaje de hârtie % nedeterminat 72

5 Total canitate deșeuri de plastic reciclate tone/an 285 4.080

6 Total cantitate deșeuri de ambalaje de hârtie reciclate tone/an nedeterminat 1.313

7 Rată reciclare deșeuri de ambalaje de hârtie % nedeterminat 22,5

8 Total cantitate deșeuri de sticlă reciclate tone/an 248 2.156

9 Total cantitate deșeuri de ambalaje de sticlă reciclate tone/an nedeterminat 1.547

10 Rată reciclare deșeuri de ambalaje de sticlă % nedeterminat 60

11 Total cantitate deșeuri de metal reciclate tone/an 146 1.052

12 Total cantitate deșeuri de ambalaje de metal reciclate tone/an nedeterminat 454

13 Rată reciclare deșeuri de ambalaje de metal % nedeterminat 50

14 Număr și capacitate stații de sortare Nr și tone/an 1 / 5.700 2 / 20.900

 

2.2 Tratarea deșeurilor biodegradabile 

2.2.1. Compostarea individuală 
Unitățile de compostare individuală sunt una din modalitățile de reducere la depozitare a 
cantității de deșeuri biodegradabile. 
Propunem cel mai durabil model de unități de compostare disponibile pe piață: unitate de 
compostare individuală cu plasă de sârmă din oțel galvanizat. Unitatea de compostare cu plasă 
poate fi utilizată pentru deșeuri verzi, precum și deșeuri biodegradabile (prin inserarea unei 
folii PE perforate). Sunt ușoare de instalat și de golit; diametrul este ajustabil la necesarul de 
volum. Datorită faptului că sunt fabricate dintr-un material rezistent, aceste unități de 
compostare nu trebuie înlocuite de-a lungul duratei proiectului. 
Numărul de gospodării care va primi aceste unități de compostare este de 20,000, aproximativ 
30% din numărul de gospodării din zona de proiect, aproximativ 60.000 de gospodării. 
Se dorește ca până la sfârșitul anului 2016 numărul de participanți să ajungă la 60% din 
numărul de gospodării din zona de proiect. 
Cantitatea totală de deșeuri compostate de către gospodării prin intermediul unităților de 
compostare furnizate este estimată a fi de aproximativ 4.600 tone în 2013 și aproximativ 
9.200 tone în 2016. 
 
2.2.2. Stație de compostare 

Stația de compostare va fi realizată pe același amplasament ca și depozitul conform și stația de 
compostare Remetea. 

Staţie de compostare cu capacitatea de 23.600 tone/an (93 tone/zi cu 254 zile 
lucrătoare/an) 

SC – staţia de compostare, este amplasată în incinta CMID Remetea cu acces de pe drumul 
judeţean DJ 153C, urmat de DJ153D, conform planul de situaţie şi de încadrare în zonă. 
Tipurile de investiţii şi operaţiunile prevăzute în cadrul obiectivului sunt: 
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Lucrările de construcții pentru care sunt indicate și suprafețele sunt următoarele: 

Zonă pretratare deșeuri ce include: 

 Zonă recepție deșeuri biodegradabile S = 343 m2 

 Stație pretratare deșeuri S = 350 m2 

 Zonă pentru stocarea temporară a deșeurilor în vederea compostării S = 227 m2 
 Platformă compostare intensive S = 5.748 m2 
 Platforme maturare S = 5.487 m2 
 Șopron pentru sortarea compostului S = 922 m2 

Suprafața totală e de 19.351 m2. În plus, o suprafață de 5.077 m2 este considerată ca fiind 
aferentă platformelor de manipulare din jurul zonei de lucru. 

 
A fost considerat un număr de 13 stoguri de compostare de următoarele dimensiuni: lungime 
40,0 m, lățime 6,0 m, înălțime 2,5 m; 
A fost considerat un număr de 7 stoguri destinate maturării deșeurilor de următoarele 
dimensiuni: lungime 40,0 m, lățime 12,0 m, înălțime 4,0 m; 

 

Alte lucrări aferente stației de compostare: 

 Montarea instalațiilor de aerare pentru compostarea intensivă; 

 Montarea echipamentelor din zona de sortare, tocare deșeuri biodegradabile 
menajere și în amestec în vederea realizării rețetei de compostare; 

 Montarea altor echipamente, utilaje și auxiliare ce se pun în operă (utilaj de tocare 
deșeuri lemnoase mari, sită pentru sortare finală compost, mașină de ambalare 
compost sortat); 

 Construcția instalațiilor de colectare și evacuare a apelor uzate incluzând racordarea 
acestora la infrastructura comună a CIGD. 

 Construcția instalațiilor aferente utilajelor și echipamentelor ce se pun în operă (de 
apă, de colectare apă uzată, termice, de ventilație, de condiționare, de filtrare a 
aerului, instalații electrice de iluminat, de forță și de prize, instalații de comandă și 
control, instalații de comunicație). 

Echipamente specifice din dotarea stației de compostare: 

 linie de sortare pentru îndepărtarea deșeurilor non-biodegradabile, care nu pot fi 
compostate sau dificil de compostat, de exemplu plastic; 

 echipamente pentru pregătirea deşeurilor înainte de compostare (tocare, 
amestecare); 

 echipamente și materiale specifice destinate compostării intensive și maturării; 
 mijloace specifice de transport destinate transportării și manevrării deşeurilor 

biodegradabile colectate separat în vederea compostării; 
 alte echipamente / utilaje; 
 cântar electronic cu sistem de gestiune integrat pentru recepţia deşeurilor 

biodegradabile şi pentru livrarea compostului. Acest cântar va deservi întreg centrul 
de la Remetea. 
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 Sistem de comandă, control și monitorizare/înregistrare a procesului de compostare 
intensivă; 

 Alte sisteme de control, comandă și comunicație destinate funcționării 
echipamentelor, comunicației, protecție împotriva incendiilor etc. 

Tehnologia de compostare este de tip activ și cuprinde două faze: 

 faza de compostare instensivă, cu insuflare de aer în stoguri acoperite cu membrană 
semipermeabilă având o durată de aproximativ 4 săptămâni; 

 faza de maturare a compostului rezultat din prima fază având o durată de 
aproximativ 12 săptămâni. 

 
Mai jos sunt prezentate stația și activitățile desfășurate în timpul procesului de compostare. 
 
 Zona de pretratare deșeuri este formată din: 

o Zona de recepție deșeuri biodegradabile este înconjurată pe ambele părți de pereți de 
sprijin și protecție cu o înălțime de 1,5 m unde vor fi stocate deșeurile din grădini și 
parcuri și deșeurile mari din lemn (bușteni, crengi mari, paleți): S = 343 m2 

Tabel nr. 23 Parametru de proiectare – zonă pretratare deșeuri 
Durată depozitare în caz de defecțiune zi 2.00 
Volum depozitat m³ 464.57 
Înălțime grămadă depozitată m 1.50 
Zonă de stocare necesară m² 309.71 
Zonă stocare temporară stabilită m² 343.00 

 

o Stație pretratare deșeuri (șopron) cu înălțime la streașină de h = 5,6 m, s = 350 m2 

În această etapă, deșeurile biodegradabile colectate separat (deșeuri biodegradabile 
menajere colectate separat, deşeuri verzi, deşeuri organice din industria alimentară, deșeuri 
din piețe şi lemn tăiat) sunt pregătite în mod specific pentru compostare intensivă. 

Echipamentele care completează stația de pretratare a deșeurilor mai sus menționate sunt: 
- Desfăcător de saci; 

- Bandă transportoare cu racleți; 

- Bandă transportoare sortare+cabină de sortare; 

- Separator magnetic; 

- Tocător; 

- Bandă transportoare (de la tocător la zona de depozitare temporară în 
vederea compostării). 

 
o Zonă pentru stocarea temporară a deșeurilor în vederea compostării, înconjurată de trei 

pereți de sprijin și protecție cu o înălțime de 1.5 m. Deșeuril stocate vor fi dispuse în 
stoguri S = 227 m2 
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 Platforme compostare intensivă 

Materialul rezultat în urma procesului de pretratare și stocat în zona de stocare temporară 
deșeuri tocate va fi încărcat cu ajutorul încărcătorului frontal și transportat în zona de 
compostare intensivă și aranjat in stoguri. 

Calculul capacității zonei de compostare intensivă este prezentat mai jos. 

Tabel nr. 24 Parametrii de proiectare – zonă compostare intensivă 
 

Lățime bază brazdă m 6.00 
Lățime vârf brazdă m 1.00 
Înălțime brazdă m 2.50 
Secțiune brazdă m² 8.75 
Volum brazdă m3 350 

Nr. de brazed pc 13 
Lungime totală brazdă m 40.00 
Durată minim solicitată pentru compostare intensivă săptămâni 4.00 
Capacitate zonă compostare intensivă săptămâni 4.20 

Aerarea grămezilor se va realiza prin conducte instalate în structura platformei de compostare, 
conectate la ventilatoare de aerare. 

Volumul de aer necesar este de circa 22 m3/tonă/oră, ceea ce reprezintă 2.541 m3/oră pentru o 
grămadă. Consumul de energie al instalației de aerare (suflanta) este de aproximativ 4 kw/oră. 

Stogurile de compost vor fi acoperite cu membrane semipermeabile care asigură un schimb 
optim de apă și gaze între deșeurile din stoguri și mediul exterior. 

 Platforme de maturare 

După încheierea procesului de compostare intensivă, deșeurile sunt dirijate spre faza de 
maturare, proces care se desfășoară pe parcursul a 12 săptămâni. 

Deșeurile rezultate în urma procesului de compostare intensivă sunt transportate din zona de 
compostare intensivă în zona de maturare a stației cu ajutorul unui camion cu benă basculabilă, 
care va efectua transportul între zona de compostare intensivă și zona de maturare și depunerea 
în grămezi. Încărcarea camionului se va face cu încărcătorul frontal din dotare. 

Tabel nr. 25 Parametri de proiectare – platformă de maturare 
 

Lățime bază brazdă m 12 
Lățime vârf brazdă m 4 
Înălțime brazdă m 4 
Secțiune brazdă m² 32 
Volum brazdă m3 1,280 

Nr. de brazde pc 7 
Lungime totală brazdă m 40 
Durată minim solicitată pentru maturare săptămâni 12 
Capacitate zonă maturare Săptămâni 14.89 
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 Șopron pentru compostarea deșeurilor și stocarea lor în vederea livrării, încărcare și 
livrare 

Următorul proces în cadrul fluxului de material în stația de compostare este cernerea 
compostului după maturare. Materialul tratat în stația de pretratare, apoi în cadrul compostării 
intensive timp de 4 saptamani și maturare timp de 12 săptămâni este, în final, cernut. Un ciur 
rotativ mobil va separa compostul finit de impurităţi. Șopronul de separare și stocare compost 
va fi o structură metalică realizată din cadre metalice, pe fundații izolate, cu șarpantă metalică. 

 În plus, o suprafață de 5.077 m2 (platforme de manipulare din jurul zonelor de lucru) 

În ceea ce privește calitatea compostului, s-a considerat că în urma compostării deșeurilor 
biodegradabile menajere (colectate în pubela maro) nu poate rezulta un compost de înaltă 
calitate, cel puțin, cu siguranță nu în perioada de acomodare (datorită prezenței unor impurități 
care nu pot fi izolate). Așadar, se propune separarea stogurilor, inclusiv sistemele aferente de 
colectare și tratare levigat pentru deșeurile verzi și deșeurile biodegradabile menajere. În cazul 
deșeurilor verzi, va fi realizat un bazin pentru colectarea scurgerilor de apă; utilizarea acestei 
ape pentru stropirea stogurilor este o practică des întâlnită. În ceea ce privește stogurile de 
deșeuri biodegradabile menajere, levigatul este direcționat spre bazinul de levigat de pe 
depozit. 

În vederea obținerii unui compost de o calitate bună va fi nevoie de un număr de 15 angajați: 

 1 supervizor ce supervizează procesul; 
 2 muncitori calificați; 
 2 munictori necalificați; 
 8 muncitori necalificați pentru operațiile de sortare în zona de pretratare (4 posturi 

sortare); 
 2 mecanici pentru utilajele aferente stației de compostare. 

Cantitatea de compost generată este de 10.152 tone/an, din care aproximativ 10% pot fi 
vândute ca și compost de calitate bună. 

 

Tabel nr. 26 Principalele capacități ale stației de compostare / cantități estimate / 2013 

Parametru  Cantitate estimată [t/an] 

Cantitate estimată deșeuri colectate [t/an]  23.443

Suprafață [m2]  19.351

Deșeuri din parcuri și grădini și deșeuri 
biodegradabile colectate separat trimise la stația 
de compostare [t/an] 

Colectare din zona SUD 12.470

Colectare din zona NORD 6.503

Colectare din zona VEST 4.470

Capacitate proiectată a stație de compostare  23.600

 

Figura de mai jos prezintă o diagramă de proces privind compostarea deșeurilor. 

Figura nr. 7 Stație de compostare – diagramă de proces 
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23.600 t/an

 93 t/zi 

13,9 m3/zi            5,6     t/zi            87,3     t/zi

containere        1.416     t/an       22.184     t/an

         43,6     t/zi            43,7     t/zi

    11.075     t/an       11.109     t/an

        3,7     t/an            40,0     t/zi

       946     t/an       10.162     t/an

Cernere compost

Material intrat 

Pretratare mecanică

Materiale 

reciclabile

Tratare biologică                    

(Compostare intensă / Maturare)

Pierderi prin 

descompunere

Depozit ecologic Rest cernere

Stocare  Compost (produs finit)

                        10.162  t/an
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Perioada de funcţionare 

Zile lucrătoare pe an 254 zile/an 
Schimburi pe zi 1 
Ore de lucru pe schimb 8 h 

 
Tratarea levigatului 

Eliminarea nămolului de la stații de epurare împreună cu deșeurile solide este un demers legal 
în conformitate cu Directiva nr. 1999/31/EC, respectiv HG nr. 349/2005 privind depozitarea 
deșeurilor. Din punct de vedere ecologic, este mai bine să fie îndepărtată materia organică, 
inclusiv nutrienții și să fie refolosită de-a lungul ciclului biologic. Datorită faptului că mai 
există și alte opțiuni în ceea ce privește nămolul, aceasta a fost considerată nesigură și 
inadecvată. 

Instalațiile de eliminare disponibile în județul Harghita acoperă sau depășesc capacitățile 
necesare în ceea ce privește nămolul de epurare generat pe suprafața de exploatare a SC 
HARVIZ SA: 
 Acoperă 100% din necesarul privind nămolul existent. 
 Acoperă 100% din necesarul privind faza de construcție. 
 Acoperă 100% din necesarul privind faza de operare. 

Operatorul, SC HARVIZ SA, împreună cu Consultantul său au optat pentru cea mai bună 
soluție, i. e. utilizarea nămolului, în principal, pentru recultivare terenuri (grămezi reziduuri). 
Din cauza cerințelor stricte în ceea ce privește drenarea terenurilor arabile și a unui grad 
ridicat de eroziune a solului, utilizarea nămolului în agricultură va fi pe cât posibil evitată. 

Așadar, această metodă se recomandă ca o strategie pe termen lung privind eliminarea 
deșeurilor, mai ales că zona de acoperire va cuprinde și sistemele de alimentare cu apă și 
canalizare din județul Harghita. 

În acest sens, SC HARVIZ SA a contactat deja proprietarii minelor, precum și asociațiile de 
agricultori (sau proprietari), Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, precum și 
Direcția de Silvicultură a județului Harghita, în vederea utilizării nămolului generat în urma 
procesului de tratare a apei uzate în agricultură și pentru împădurit. Direcția pentru 
Agricultură și Dezvoltare Rurală Harghita, câțiva agenți economici și autorități relevante au 
emis contracte în acest sens. La sfârșitul lucrărilor de construcții pentru poriectul CF și 
începerea lucrărilor la stațiile de epurare se vor semna contracte ferme cu părțile implicate. 

În baza rezultatelor investigațiilor intreprinse în timpul elaborării strategiei de eliminare a 
deșeurilor, SC HARVIZ SA a semnat un Acord de Finanțare cu „Întreprinderea Minieră 
Bălan” în vederea utilizării cantităților de nămol rezultate de la stațiile de epurare pentru 
reabilitare de terenuri. Așadar, nămolul ce nu va fi utilizat ca îngrășământ va fi utilizat în 
vederea reabilitării de terenuri (halde de zgură) din fosta zonă minieră aflată lângă localitatea 
Bălan, respectiv (atașat contractul principal între ROC și companie) pentru nămolul provenit 
de la SEAU Miercurea-Ciuc, Bălan și Mădăras și Siculeni Ciceu, precum și pentru nămolul 
provenit de la STAP Miercurea-Ciuc, Vlăhița și Bălan. În ceea ce privește nămolul provenit 
de la SEAU Vlăhița a fost semnat un contract cu compania minieră Metalurgica SA Vlăhița. 

Având în vedere că nămolul poate fi utilizat în agricultură numai în anumite perioade ale 
anului, pentru situații de urgență, stații de epurare vor fi echipate cu bazine de stocare (de 
retenție în sezonul de iarnă). 
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S-a luat o decizie privind calea de eliminare ținându-se cont de costuri, trăsăturile naturale ale 
zonei, precum și pericolele naturale (sensibilitate), acestea fiind include la aspectele de mediu. 
Pentru etapa de operare a SEAU, prin alternativa recomandată s-a stabilit utilizarea mixtă a 
stațiilor, după cum urmează: 

Tabel nr. 27 Metode eliminare nămol 

Miercurea Ciuc 

 2013-2017 2018-2022 2023-2027 2028-2032 2033-2037 2038 
Nămol SEAU utilizat 

pentru împădurit 20% 20% 20% 20% 20% 20% 
Nămol SEAU folosit 
pentru reabilitare 
terenuri în Bălan 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

Nămol STAP pentru 
reabilitare terenuri în 

Bălan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Bălan 

 2013-2017 2018-2022 2023-2027 2028-2032 2033-2037 2038 
Nămol SEAU utilizat 

pentru împădurit 10% 10% 10% 10% 10% 10% 
Nămol SEAU folosit 
pentru reabilitare 
terenuri în Bălan 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

Nămol STAP pentru 
reabilitare terenuri în 

Bălan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Vlăhiţa 

 2013-2017 2018-2022 2023-2027 2028-2032 2033-2037 2038
Nămol SEAU utilizat 

pentru împădurit 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Nămol SEAU folosit 
pentru reabilitare 
terenuri în Vlăhița 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Nămol STAP pentru 
reabilitare terenuri în 

Bălan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Mădăraş 

 2013-2017 2018-2022 2023-2027 2028-2032 2033-2037 2038 
Nămol SEAU utilizat 

pentru împădurit 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Nămol SEAU folosit 

în agricultură 4.85% 4.98% 5.10% 5.24% 5.38% 5.53% 
Nămol SEAU folosit 
pentru reabilitare 
terenuri în Bălan 95.15% 95.02% 94.90% 94.76% 94.70% 94.47% 

Siculeni Ciceu 

 2013-2017 2018-2022 2023-2027 2028-2032 2033-2037 2038 
Nămol SEAU utilizat 

pentru împădurit 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Nămol SEAU folosit 

în agricultură 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Nămol SEAU folosit 
pentru reabilitare 
terenuri în Bălan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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După cum se poate vedea, strategia de nămol elaborată în cadrul proiectului de apă nu prevede 
eliminarea nămolului prin depozitare. De fapt,potrivit strategiei, se estimează că după tratarea 
în stațiile de epurare, nămolul va avea un conținut de substanță uscată de doar 30 %. 

Cu toate acestea, când s-a calculat capacitatea depozitului ce va fi realizat în cadrul 
proiectului, s-a considerat că pe depozit va fi eliminat și nămol de la stațiile de epurare 
orășenești. Nămolul poate fi acceptat pe depozit doar dacă îndeplinește anumite cerințe de 
calitate prevăzute prin legislație, inclusiv conținutul de substanță uscată de minim 35 %. 
Nămolul este depozitat împreună cu deșeurile municipale colectate în amestec, proporția fiind 
de 1:10. 
 
Tabel nr. 28 Cantități intrate în stația de compostare 

Cantități intrate în stația de compostare tone/an 

Deșeuri din parcuri și grădini 1.400

Deșeuri de la cantine și restaurante 5.300

Colectare separată deșeuri biodegradabile de la gospodării 16.900

TOTAL 23.600

 
Tabel nr. 29 Capacitate proiectată a stației de compostare 

Instalație  
Materie intrată estimată în baza 

fluxului de deșeuri 
Capacitate proiectată

Stație de compostare Remetea t/an 23.528 23.600

 
Tabel nr. 30 Cantități rezultate stația de compostare (45 % din materia intrată), 2013 

Rezultat stație de compostare tone/an 

Compost utilizabil 10.162

 

Datorită implementării sistemului vor fi atinse țintele privind deșeurile biodegradabile la nivel 
de județ, informațiile relevante fiind prezentate în tabelul de mai jos: 
 
Tabel nr. 31 Ținte deșeuri biodegradabile 
 2010 2013 2016 
Cantitate deșeuri municipale biodegradabile 
generate [tone] 61.030 61.371 61.929
Cantitate maximă de deșeuri municipale 
biodegradabile care ajunge pe depozit [tone] 48.700 32.467 22.727
Cantitate deșeuri municipale biodegradabile 
care trebuie reduse la depozitare [tone] 12.330 28.904 39.203

 

Tabel nr. 32 Atingerea țintelor privind deșeurile biodegradabile 
Cantitate 
(tone/an) 

2016
Compostare individuală 9,199
Compostare în stația de compostare Remetea 22,084

Reciclare hârtie, carton în stațiile de sortare (ambalaje și non-ambalaje) 5.590

Reciclare hârtie și carton direct de la generatori 796

Valorificare lemn 2.392

TOTAL REDUCERE BIODEGRADABILE 40.061
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Componenta 3: Depozitare deșeurilor: 

Depozit Remeta 

Depozitul este proiectat cu 3 celule, prima celulă cu o capacitate de aproximativ 337.500 
t și un volum de 450.000 m3. Capacitatea totală a depozitului va fi de 1.350.000 t și un 
volum total de 1.800.000 m3. Durata de viață a depozitului este estimată a fi de 25,15 ani. 

 
În cadrul acestui proiect va fi finanțată doar realizarea primei celule pentru care sunt 
prezentanți parametrii de proiectare în tabelul de mai jos. 
 
Tabel nr. 33 caracteristici depozit 

Numărul 
celulei 
depozitului 

Capacitate 
(m3) 

Suprafață 
utilă (m2) 

Capacitate 
depozit (t) 

Durata de 
viață a celulei 
(ani) 

Sursă de finanțare 

Celula 1 450.000 40.314 337.500 6,25 Finanțare prin 
proiectul POS 

Celula 2 750.000 38.111 562.500 10,4 Finanțare prin 
sistemul de tarif 
propus 

Celula 3 600.000 36.141 450.000 8,5 Finanțare prin 
sistemul de tarif 
propus 

Total 1.800.000 114.566 1.350.000 25,15 - 

 
Tabel nr. 34 Estimare suprafață depozit, prima celulă 

Capacitate depozit 450.000m3

Lucrări de terasament 260.000m3

Impermeabilizare bază depozit 48.750m2

Impermeabilizare taluze 3.250m2

Suprafață totală depozit cu 
diguri 5,0ha

 
Amplasamentul se află în afara localității Remetea, în partea de nord-vest, de-a lungul DJ 
153D. Suprafața este de 200.000 m2 ceea ce o face potrivită pentru acomodarea tuturor 
instalațiilor de tratare specifice unui centru de gestionare a deșeurilor. Loturile din jur sunt 
proprietate privată, fără construcții, permițând o posibilă extindere în viitor. 

Terenul propus pentru CGD de la Remetea face parte din domeniul public al comunei 
Remetea. În data de 30 septembrie 2009, CL a adoptat decizia cu nr. 54/2009 în care s-a decis 
ca acesta să găzduiască CGD. Anexa II a decizie include o hartă cu explicații detaliate privind 
locația și mărimea terenului alocat pentru CGD. În data de 19 octombrie 2009, prin decizia cu 
nr. 55/2009, CL Remetea a aprobat închirierea acestui teren județului Harghita pe o perioadă 
de 49 ani în vederea înființării unui CGD. 

În vederea schimbării categoriei de folosință a terenului de la Remetea, s-a realizat un Plan 
Urbanistic Zonal care a fost supus procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. 
Procedura s-a finalizat prin emiterea Deciziei de Încadrare nr. 6200/31.03.2010. 

În prezent, terenul nu este conectat la nicio infrastructură. Cel mai apropiat punct de racord la 
rețeaua de electricitate, alimentare cu apă sau canalizare este SEAU Remetea, aflată la o 
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distanță de 2.000 m. Gaz PB poate fi achiziționat în cisterne. Ampalsamentul poate fi accesat 
printr-un drum de pământ; se va construi un drum pietruit cu 2 sensuri pentru a permite 
accesul camioanelor. Costurile cu realizarea infrastructurii exterioare sunt calculate ca și 
costuri neeligibile în cadrul acestui proiect. 

Construcția drumului de acces și asigurarea utilităților la „intrarea” pe amplasament sunt 
incluse în bugetul proiectului ca și cheltuieli neeligibile. Acestea vor fi realizate sub 
supravegherea Consiliului Județean Harghita în cadrul unui contract separat. 

 
Lucrări de terasament 
Depozitul este amplasat parțial într-o excavație minieră și parțial pe o umplutură. 
Dimensiunile depozitului modificat (prima celulă) de formă dreptunghiulară sunt: 
 volum: 450.000m3 
 suprafață: suprafață utilă depozit 40.314 m2; 5,0 ha cu diguri 
 suprafață extindere: suprafață utilă depozit 74.252 m2 

 
 
Sistem de impermeabilizare a bazei depozitului 
Structura proiectată a bazei depozitului de la bază în sus este după cum urmează: 

 Bariera naturală peste care se realizează stratul de impermeabilizare minerală va avea 
k ≤ 1x10-7 m/s, Dpr ≥ 95% şi o grosime de 50 cm la o distanţă între punctul cel mai jos 
al bazei depozitului şi freatic ≥ 1.00 m; va avea o înclinație finală de cel puţin 3%. 

 La baza depozitului va fi așezată o folie de geocompozit bentonitic cu un coeficient de 
permeabilitate K = 2 x 10 -11 m/s; 

 Pe toată suprafața depozitului va fi așezată o memberană HDPE de 2,5 mm cu sudură 
continuă. 

 Un geotextil de protecție folie va asigura protecția membranei HDPE împotriva 
penetrării mecanice ce ar putea avea loc în timpul așezării stratului de drenaj sau 
datorită echipamentelor de transport sau compactare deșeuri. Având în vedere că 
înălțimea maximă a stratului de deșeuri trebuie să fie de 10 m este nevoie de aplicarea 
unui geotextil de protecție folie cu grosimea de cel puțin 1000 g/m2. 

 Stratul de drenaj este constituit din pietriş spălat 16/32 cu conţinut de carbonat de 
calciu < 10%. Dispunerea acestuia trebuie sa fie aşezată pe baza principiului filtrelor 
inverse în așa fel încât să nu fie posibilă colmatarea acestuia cu particule provenite din 
corpul deşeurilor. Grosimea stratului mineral de drenaj nu trebuie să fie mai mică de 
50 cm, iar permeabilitatea acestuia > 10^-3m/s. Grosimea stratului de drenaj deasupra 
generatoarei superioare a conductelor de drenaj, trebuie sa fie cel puţin egală cu două 
diametre nominale a conductei, dar nu mai mică de 50 cm. 

Conform prevederilor producătorilor, folia HDPE va fi așezată peste marginile taluzelor și 
instalată pe rigola de pământ de secțiune adecvată. Odată cu umplerea va fi realizată și 
protecția împotriva încărcărilor și penetrărilor mecanice a taluzurilor căptușite. 

Sistemul de tratare a gazului de depozit 
Degradarea materiei organice duce la formarea de gaz de depozit. Acest proces are mai multe 
faze cu o tranziție ușoară între ele. În funcție de vârsta deșeurilor și condițiile de mediu de pe 
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depozit, aceste faze au loc în momente diferite pe fiecare depozit. Componentele principale 
ale gazului de depozit sunt metanul (circa 60%) și bioxidul de carbon (circa 40%). 
 
Sistem de extracție a gazului de depozit 
Puțurile pentru extracția gazului de depozit vor fi de tipul vertical cu diamteru de 60-80 cm, în 
care vor fi instalate conducte perforate HDPE. Se propune ca aceste puțuri să fie de tipul 
prefabricat și să fie amplasate direct pe stratul de drenaj a levigatului, înainte de începerea 
perioadei de operare a depozitului. Rețeaua de puțuri va fi conectată la o suflantă. Puțurile 
sunt grupate și conectate la substații (stații) care sunt conectate la suflantă printr-o conductă 
de colectare perimetrală în jurul celulelor depozitului. 

 

Sistemul de extracție a gazului de depozit constă în: 
 puțuri extracție gaz de depozit (puțuri prefabricate extensibile); 
 stații de colectare gaz de depozit; 
 rețea de conducte de colectare și transport gaz de depozit; 
 separatoare de condens. 

 
În problema utilizării gazelor de depozit prin proiect se propune doar un sistem de colectare şi 
incinerare a gazelor rezultat din depozit, urmând să se caute o utilizare eficientă a energiei 
gazelor, imediat ce cantitatea şi calitatea gazului de depozit produs este destul de constantă şi 
de bună. În funcţie de cantitatea reală, de calitate, şi de potenţialii beneficiari, poate fi luată o 
decizie finală cu privire la utilizarea gazelor de deposit. 
Sistemul de gestionare a gazelor va include un dispozitiv staţionar de măsurare a debitului de 
gaz pentru monitorizarea producţiei de gaze. De asemenea, vor fi disponibile și echipamentele 
mobile pentru monitorizarea temperaturii gazelor de ardere cât şi a compoziţiei acestuia la 
puţurile de gaze. 
 
Sistem de tratare a levigatului 

Pe depozit, levigatul este generat în urma infiltrării precipitațiilor a căror pătrundere în sol este 
împiedicată de stratul de impermeabilizare a bazei depozitului. Levigatul colectat la baza 
depozitului este dus printr-un sistem de drenaj corespunzător la stația de pompare. Aceasta 
pompează levigatul în bazinul de colectare levigat, care la rândul său are baza etanșă. Se 
realizează măsurători de cantitate în mod regulat. 

Dimensiunile aproximative ale bazinul de levigat proiectat: capacitate 12.000 m3, suprafață 
5.075 m2. 

Levigatul este pretratat înainte de a fi devărsat în canalizare. Metoda de tratare levigat aleasă 
este cea cu reactor cu funcționare secvențială (SBR) descrisă mai jos cu mixer hiperboloid. 
Nămolul rezultat în urma tratării levigatului va fi gestionat ca și deșeu periculos. 

În ceea ce privește levigatul rezultat din stogurile de compostare a deșeurilor verzi este 
prevăzut un bazin separat. Acest bazin pentru colectarea levigatului „curat” este amplasat 
lângă stația de compostare. Adâncime utilă: 1,25 m, suprafață utilă: 290 m2. Această apăpoate 
fi utilizată pentru umezirea stogurilor de compostare a deșeurilor verzi. 

Metoda de tratare levigat selectată este metoda cu reactor cu funcționare secvențială (SBR) 
descrisă mai jos cu mixer hiperboloid. Acest tip de mixer îmbunătățește procesul tehnologic 
(formarea de fulgi mari ușor de separat), reduce costurile cu energia (până la 80 comparativ cu 
tehnologia cu mixeri orizontali cu palete) și este mai ușor de întreținut. 

Principalul avantaj avut în vedere la selectarea metodei de tratare sunt costurile de operare 
semnificativ mai mici ale tehnologiei SBR comparativ cu osmoza inversă, cu atât mai mult cu 
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cât efluentul trebuie să îndeplinească anumite condiții impuse de NTPA002. Operarea unei 
instalații de osmoză inversă înseamnă costuri extrem de ridicate datorită concentrației mare de 
levigat (costuri cu energia pentru operarea pompei și costuri cu curățarea/înlocuirea 
membranelor). Potrivit experienței la nivel european, costurile de operare a unei instalații de 
osmoză inversă descresc la un nivel suportabil dacă levigatul trece întâi printr-o tratare 
biologică în vederea scăderii nivelului de poluanți. Cu cât nivelul de poluanți este mai mic, cu 
atât costul este mai suportabil. 

Nămolul rezultat din tratarea levigatului va fi gestionat ca și deșeu periculos. 
 
Sistemul de monitorizare a apelor subterane este proiectat pentru monitorizarea calității apei 
subterane în vederea prevenirii de scurgeri și pentru a alerta responsabilii în cazul unei 
contaminări a apei subterane. Vor fi realizate 6 puțuri de monitorizare a apei subterane. 
 
Realizarea infrastructurii 
 Alimentare gaz 
 Alimentare apă potabilă 
 Conducte canalizare și stocare nămol 

o Apele uzate sunt direcționate către SEAU Remetea 
 Bazin apă protecție împotriva incendiilor 

o Bazin de stocare subteran din beton armat (96 m2), capacitate utilă în 
conformitate cu cele stipulate de autoritatea locală în ceea ce privește protecția 
împotriva incendiilor 

 Alimentare cu energie electrică în afara incintei 
o Cel mai apropiat punct de racord se găsește la SEAU Remetea la o distanță de 

2.000 m. Conexiunea la acest punct poartă denumirea de alimentare cu energie 
în afara incintei. 

 Alimentare cu energie electrică de incintă 
 Clădire administrativă și grup social 

o Două atribuții de bază: (1) spațiu social pentru personalul care efectuează 
muncă fizică, i.e. vestiar, sală de mese, toalete (sistem negru și alb) și (2) spațiu 
birouri, sală conferințe și depozit. Se recomandă alimentare separată cu apă și 
spațiu de luat masa pentru zona de birouri. Pentru un confort mai mare, se pot 
furniza spații separate (femei și bărbați) pentru muncitorii care efectuează 
muncă fizică. Estimarea capacității s-a realizat în baza unei săptămâni de lucru 
de 5 zile, într-un singur schimb. Suprafața totală: 600 m2 

 Cântar, cabină cântar 
o Va fi instalat un cântar fără cu o capacitate de 60 t și o lungime de 18 m pentru 

măsurarea și înregistrarea greutății vehiculelor care intră și ies de pe depozit. 
 Șopron utilaje, depozit, clădire stocare deșeuri periculoase 

o Cu o suprafață a pardoselii de de circa 400 m2 pentru instalarea și stocarea 
instalațiilor de operare, precum și pentru stocarea temporară a deșeurilor 
periculoase 

o Etanșarea amplasamentului pentru stocarea deșeurilor periculoase: pentru a 
evita scurgerile în sol și contaminarea acestuia va fi instalată o membrană 
HDPE de 2,5 mm la baza depozitului. Așadar, membrana HDPE previne 
contaminarea chiar dacă fundația de beton sau stratul de protecție sunt 
compromise. În podea sunt instalate canale de drenaj din HDPE (ø100 mm) 
care sunt direct conectate la puțurile de monitorizare. În plus, sub fundație se 
va instala un strat de drenaj de 20-30 cm din pietriș. 

 Șopron stocare compactor cu o suprafață a pardoselii de 300 m2 
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o Pentru stocarea compactorului 
 Sistemul de spălare a roților 

o Pentru a steriliza roțile vehiculelor care ies de pe amplasament și pentru a 
proteja drumurile publice de orice alte daune, va fi realizat un bazin deschis 
pentru spălarea roților. Dimensiuni: 16,20 m × 3,20 m. 

 Spălarea vehiculelor 
o O unitate permanentă pentru spălarea echipamentelor de colectare, a 

containerelor sau a oricăror altor utilaje folosite pe amplasament în regim 
temporar. Suprafață: 1 425 m2 

 Coloană și bazin stocare combustibil 
o Pe amplasament se stochează combustibil care este utilizat pentru operarea 

utilajelor și a vehiculelor de colectare. Capacitatea bazinului subteran de 
stocare este de 30 m3, acesta fiind conform cu cerințele de mediu. Se va instala 
și o coloană de combustibil în scopul de pompare și realizarea de măsurători. 
Suprafață: 10 8m2 

 Sistem de tratare a gazului de depozit 
 Drenaj ape pluviale 

o Apele necontaminate care nu provin de pe depozit (apă de pe acoperiș, terenuri 
pentru viitoare extinderi, drumuri etc.) sunt colectate separat în canale și 
jgheaburi și descărcate în canale pietruite de-a lungul drumurilor de serviciu. 

 Sistem de colectare și tratare levigat 
 Sistem de monitorizare a apelor subterane 
 Drumuri de serviciu 

o Toate drumurile de serviciu sunt pietruite. Lățimea medie e de 7,0 m. Este 
necesară drenarea apelor de suprafață și pentru aceasta trebuie instalate canale 
de-a lungul drumurilor. Drumul compactorului este pavat cu pietriș și duce pe 
depozit. Și drumul folosit în caz de incendii va fi pavat cu pietriș. Suprafața 
totală a drumurilor de incintă: 5,080 m2. 

 Parcare, zonă stocare 
o Suprafață parcare: 1,220 m2. 

 Împrejmuire și poartă 
o În jurul întregii suprafețe a instalației se va construi un gard. Se vor instala 

coloane din beton armat cu sârmă ghimpată. 
 Perdea de protecție 

o Se va planta o perdea verde de protecție cu o lățime totală de 10 m din mai 
multe rânduri. 

 
Descrierea completă a detaliilor tehnice ale elementelor depozitului este prezentată în Studiul 
de fezabilitate. 
 
Operarea depozitului 

Se estimează că pe depozit va ajunge anual o cantitate de aproximativ 49.340 t de deșeuri care 
va avea o greutate volumetrică de 0,9 t/m3 după compactarea cu utilajele de compactare. 
Închiderea Celulii nr. 1 va începe când pe depozit se va ajunge la o cantitate de deșeuri stocate 
de circa 375.000 m3 (450.000 m3 inclusiv volumul de acoperire). Pe întregul depozit se va 
putea stoca un volum de deșeuri de 1,8 milioane m3. 

În vederea asigurării unei stabilități a grămezii de edșeuri și a sistemului de etanșare, la fiecare 
10 m înălțime se vor construi berme de 5 m lățime. 
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Pe depozit vor fi acceptate deșeurile municipale reziduale și deșeurile nepericuloase de orice 
natură care sunt conforme cu criteriile de acceptare privind depozitarea deșeurilor 
nepericuloase specificate de OM mediului nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de 
acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională 
de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri. Pe depozit nu vor fi acceptate 
deșeuri periculoase stabilizate, non-reactive, solidificate, vitrificate care atunci când sunt 
levigate se comportă ca și deșeurile nepericuloase și care sunt conforme cu criteriile de 
acceptare pentru că depozitul nu este dotat cu o celulă separată pentru aceste tipuri de deșeuri. 

De asemenea, nu vor fi acceptate la depozitare următoarele tipuri de deșeuri: 

 deșeurile lichide; 
 deșeurile explozive, corozive, ușor inflamabile sau inflamabile; 
 toate tipurile de anvelope uzate. 

Avizul de mediu conține lista de deșeuri ce vor fi acceptate spre depozitare. 

Pe depozit, la punctul de recepție deșeuri se efectuează un control. Controlul poate fi efectuat 
numai de persoane calificate în acest sens și constă în: 

 verificarea documentației ce însoțește transportul de deșeuri: cantitatea, 
caracteristicile, sursa și natura deșeurilor, conformitatea cu analiza declarației, date 
privind trasportorul; 

 inspecția vizuală în vederea constatării stării de agregare a deșeurilor (nămolul de la 
stațiile de epurare poate avea oun grad de umiditate de cel mult 65 %) și verificării 
conformității deșeurilor transportate cu documentele însoțitoare; 

 cântărirea deșeurilor; 
 luare de mostre, dacă este necesar și efectuarea unei noi analize de control. 

Toate rezultatelo controalelor sunt înregistrate în jurnalul de operare (în format electronic sau 
în scris). 

Dacă în urma inspecției se constată că sunt respectate toate cerințele de acceptare, operatorul 
dirijează transportul de deșeuri spre zona de depozit. Controlul vizual este repetat și la 
descărcarea deșeurilor. 

Dacă deșeurile nu sunt acceptate la depozitare, operatorul depozitului informează imediat 
generatorul de deșeuri și autoritatea competentă, urmând a se decide ce măsuri trebuie luate. 
Până la aplicarea măsurilor decise, deșeurile vor rămâne în zona de sigranță. Toate aceste 
evenimente sunt înregistrate în jurnalul de operare. 

Deșeurile descărcate și compactate în celulă sunt acoperite periodic în funcție de condițiile de 
operare și de prevederile avizului de mediu pentru a evita emisiile de mirosuri, împrăștierea 
deșeurilor de către vânt și apariția de insecte și păsări. 

Utilizarea a diferite materiale de acoperire, precum foliile de plastic sau împletiturile din fibre 
trebuie aprobată de fiecare dată de către autoritatea competentă de protecție a mediului. 
Aceste tipuri de acoperiri sunt îndepărtate înainte de continuarea depunerii deșeurilor pe 
depozit și pot fi reutilizate. 

Operațiunea de compactare a deșeurilor de-a lungul canalelor de drenaj se va realiza numai 
după ce stratul de deșeuri atinge cel puțin 1 m grosime. După umplerea în totalitate și 
nivelarea celulei 1 sub forma unei piramide, se va așeza un strat prozivoriu de pământ cu o 
grosime de 30 cm pe o perioadă de 2 ani pentru a permite tasarea naturală a masivului de 
deșeuri. 
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Pentru a opri accesul persoanelor neautorizate pe depozit, amplasamentul întregului CIGD, 
inclusiv depozitul de deșeuri va fi împrejmuit de un gard cu stâlpi de metal și panouri de plasă 
de sârmă. 

În vederea prevenirii dispersării de către vânt a deșeurilor ușoare, precum și pentru a 
îmbunătăți aspectul vizual, împrejurul depozitului se va planta o curea de protecție din copaci 
lată de 30 m. 

Se vor achiziționa următoarele utilaje pentru gestionarea și operarea depozitului: 

 1 cilindru compactor; 
 1 încărcător frontal; 
 1 buldozer; 
 1 sistem de monitorizare a activității și de comunicare. 

Depozitul va opera 254 zile lucrătoare/an, 8 ore/zi. Utilajele (cilindrul de compactare, 
încărcătorul frontal și buldozerul) vor funcționa aproximativ 7 ore/zi. 

Pentru depozit este necesar un număr de 4 angajți, din care 1 supervizor și 3 mecanici și șoferi 
pentru utilajele și vehiculele de manipulare și compactare deșeuri. 

Tabel nr. 35 Cantități deșeuri intrate pe depozit 

Cantități deșeuri intrate pe 
depozit 

 

Valoare proiectată (media perioadei 
2013-2020) 

După 
proiect 

Sfârșitul 
perioadei de 
planificare 

Deșeuri reziduale t/an 51.960 55.668 42.984
 
Tabel nr. 36 Estimare privind capacitate depozit de realizat, prima celulă 

durata de viață proiectată a depozitului 6,25 ani 

cantitate medie anuală de deșeuri depozitată în această perioadă 49.000 t/an 

total deșeuri de eliminat până în 2018 306.250 t 

total nămol epurare (SU 35%) de eliminat până în 2018 30.625 t 

rată de compactare 0,9 t/m3 

capacitate utilă depozit necesară 374.305 m3 

Capacitate totală depozit, inclusiv acoperire zilnică, umpleri, diguri 
și acoperire finală (+20% v/v)  449.160 m3 

total planned landfill capacity 450.000 m3 
 
Tabel nr. 37 Indicatori de performanță depozit nou 

 Indicator Unitate 
Înainte de 

proiect 
După 

proiect 
1 Total populație în așezările umane vizate capita*1.000 288 286
2 Cantitate de deșeuri eliminată pe depozite conforme t/an 0 49.000
3 Nr. și capacitate depozite conforme cu standardele UE Nr. și m3 

0 / 0 
1 / 

450.000*

 
 
Componenta 4: Închiderea depozitelor neconforme 
 
Depozitele neconforme existente în județ (Bălan, Borsec, Miercurea-Ciuc, Gheorgheni, 
Toplița, Cristuru-Secuiesc, Vlăhița, Băile Tușnad) sunt considerate, în conformitate cu 
prevederile HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, depozite neconforme clasa „b”. 
Aceste depozite neconforme trebuie să înceteze activitatea etapizat conform termenelor limită 
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stipulate în Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană și Anexa 5 a HG nr. 
349/2005. 
 
Opțiunea tehnică selectată este etanșarea cu geocompozit (saltea bentonitică) în cazul 
depozitelor deconforme de la Borsec, Miercurea Ciuc, Gheorgheni și Topliţa. 
 
În cadrul prezentului proiect, pe lângă depozitele ce vor fi închise, există 4 depozite ce vor fi 
ecologizate – Bălan, Cristuru Secuiesc, Vlăhiţa, și Băile Tuşnad. De pe aceste depozite 
deșeurile vor fi transportate la depozitul neconform de la Miercurea Ciuc. 
 
In cazul închiderilor in situ (Miecurea Ciuc, Borsec, Gheorgheni și Toplița), lucrările de 
închidere vor consta în următoarele: 
 Nivelarea corpului depozitului; 
 Sistem de drenaj ape de suprafață; 
 Sistem de acoperire finală; 
 Gestionare gaz; 
 Gestionare levigat; 
 Monitorizare ape subterane. 

 
Sistematizarea corpului depozitului 
Ca prim pas, corpul depozitului trebuie remodelat pentru a asigura o stabilitate pe termen 
lung. Din acest motiv, pentru toate amplasamentele s-a aplicat o înclinație de 1/3 (V/H). 
 
Sistem de drenaj a apelor de suprafață 
În ceea ce privește drenarea apelor de suprafață s-au considerat canale de drenaj în jurul 
corpului remodelat al depozitului. 
 
Sistem de acoperire finală 
Sistemul de acoperire finalp, conform Normativului Tehnic privind depozitarea deșeurilor (26 
noiembrie 2004) se va realiza după cum urmează: 
 Strat de susținere; 
 Strat de drenaj gaz; 
 Strat geosintetic cu argilă (echivalent strat mineral de impermeabilizare); 
 Saltea geosintetică de drenaj (strat sintetic de drenaj, inclusiv geotextil de separare la 

suprafață); 
 Strat de recultivare. 

 
Strat de susținere 

Pe suprafața nou creată (fețele laterale și capacul depozitului profilat), nivelată și compactată, 
se va aplica un strat de susținere a sistemului de etanșare, cu o grosime de 50 cm după 
compactare, având rolul de a prelua sarcinile statice și dinamice care apar în timpul și după 
aplicarea tuturor straturilor de închidere. Stratul de susținere trebuie sa permită pătrunderea 
gazului, valoarea coeficientului de permeabilitate trebuind să fie mai mare de 1x10-4m/s. 

Ca material pentru stratul de susținere se pot utiliza deșeurile din construcții și demolări, 
pământ excavat, cenuși industriale, deșeurile minerale adecvate sau materiale naturale. 
Dimensiunea maximă a granulelor materialului nu trebuie să depășească 0,10 m. Conținutul 
de carbonat de calciu nu poate depăși 20 % (masa stratului depus). Stratul de susținere nu are 
voie să conțină componente organice (lemn), materiale plastice, asfalt cu conținut de gudron, 
fier/oțel și/sau alte metale, trebuie sa fie omogen și rezistent la eforturi în mod uniform și va 
prezenta o suprafață plană și nivelată. Mărimea maximă a granulelor materialului nu poate 
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depăși 10 cm. Stratul de susținere trebuie să fie omogen, suprafața trebuie să fie plană și 
nivelată. Nu se poate utiliza material coeziv. 
 
Strat de drenaj gaz 

Peste stratul de susținere se va construi un sistem de impermeabilizare a depozitului cu rolul 
de a asigura o interacțiune controlată între depozit și mediul înconjurator care să anuleze 
efectele negative ale deșeurilor asupra mediului. 

Stratul de drenaj al biogazului va fi alcătuit din pietriș cu granulozitatea 8-32mm, va avea 
grosimea de 30cm și va trebui să asigure un coeficient de permeabilitate de 1 x 10-4 m/s și să 
aibă un conținut de carbonat de calciu mai mic de 10% din masă. 
 
Strat de impermeabilizare 

Peste stratul de drenare a gazului se va așterne un strat de geocompozit bentonitic cu greutatea 
specifică mai mare sau egală cu 6.000g/m2 care va asigura izolarea completă a corpului 
depozitului de mediul înconjurător. 
 

Strat de drenaj ape pluviale 

Drenarea apelor de suprafață provenite din precipitații se va face prin intermediul unei saltele 
drenante cu filtru pe ambele părți, poziționată peste geocompozitul bentonitic. 
 
Strat de recultivare 
Ultimul strat al sistemului de acoperire finală constă într-un strat cu o grosime de cel puțin 
1,00 m. Partea superioară a acestui strat include un strat vegetal cu o grosime de cel puțin 0,15 
m. Restul de cel puțin 0,85 m va constitui un strat de reținere a apei. 
 
 
Gestionarea gazului 
Sistemele de gestionare a gazului propuse sunt următoarele: 
 Depozit Miercurea Ciuc – sistem activ de degazifiere cu 13 puțuri de extracție, o sub-

stație colectare gaz, o unitate de deshidratare și un sistem de ardere gaz; 
 Depozit Gheorgheni – sistem pasiv de degazifiere cu 5 puțuri de degazifiere; 
 Depozit Borsec – sistem pasiv de degazifiere cu 4 ferestre de degazifiere; 
 Depozit Toplița – sistem pasiv de degazifiere cu 4 ferestre de degazifiere. 

 
 
Gestionarea levigatului 
Ca urmare a închiderii depozitelor, cantitatea de levigat generată va fi redusă semnificativ 
datoriă faptului că factorul principal căruia i se datorează generarea de levigat este îndepărtat. 
În timp, datorită eliminării întregii cantitatăți de levigat aferentă masei de deșeuri, depozitul 
nu va mai constitui un factor de poluare al apei subterane. 
 

Pe fiecare depozit, sistemul de colectare și tratare levigat constă în conducte de drenaj, strat de 
filtrare, cămine și conducte de colectare care transportă levigatul la bazinul vidanjabil. Din 
acest bazin levigatul colectat va fi vidanjat și transportat atât în perioada închiderii 
depozitului, cât și după la CENTRUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEŞEURILOR 
REMETEA și va fi deversat în bazinele de colectare a levigatului. Acest lucru este obligatoriu 
deoarece prin compoziția sa levigatul colectat nu îndeplineste normele NTPA002 pentru a 
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putea fi tratat în stația de epurare orășenească Miercurea Ciuc, fiind necesară o preepurare 
realizată cu nămol activat tip SBR. 
 
 
Monitorizarea apelor subterane 
În vederea monitorizării apelor subterane trebuie instalate cel puțin 1 puț de monitorizare în 
amonte și cel puțin 2 puțuri de monitorizare în aval. Așadar, în proiectare s-au avut în vedere 
3 puțuri de monitorizare. 
 
În cazul depozitului Miercurea Ciuc, datorită faptului că, câmpul de captare care 
alimentează rețeau de alimentare cu apă potabilă a orașului Miercurea Ciuc se află în 
aval, s-a decis aplicarea unei bariere de impermeabilizare la baza depozitului. 

Bariera de impermeabilizare are o suprafață de 37.144 m2 și constă în următoarele straturi de 
jos în sus: 
 Bariera naturală peste care se realizează stratul de impermeabilizare minerală va avea 

k ≤ 1x10-7 m/s, Dpr ≥ 95% şi grosimea de 50 cm la o distanţă între cel mai de jos 
punct al bazei depozitului şi freatic ≥ 1,00 m, aceasta va avea o înclinație finală de cel 
puţin 3%. 

 Peste baza depozitului se va așterne o folie de geocompozit bentonitic cu coeficientul 
de permeabilitate K = 2 x 10 -11 m/s; 

 Membrana PEID ≥ 2 mm cu sudură continuă pe toată suprafaţa depozitului. 
 Membrana de PEID va fi protejată împotriva poansonării ce s-ar putea produce în 

timpul așternerii stratului drenant sau datorită utilajelor de transport și compactare a 
deșeurilor de către o folie de protecție din geotextil. Ținând cont de faptul că înălțimea 
maximă a deșeurilor va fi de 10 m, se impune folosirea unui geotextil de protecție cu o 
masă specifică de cel puțin 1.000 g/m2. 

 Stratul de drenaj este constituit din pietriş spălat 16/32 cu conţinut de carbonat de 
calciu < 10%. Dispunerea acestuia trebuie să fie aşezată pe baza principiului filtrelor 
inverse în așa fel încât să nu fie posibilă colmatarea acestuia cu particule provenite din 
corpul deşeurilor. Grosimea stratului mineral de drenaj nu trebuie să fie mai mică de 
50 cm, iar permeabilitatea acestuia > 10^-3m/s. Grosimea stratului de drenaj deasupra 
generatoarei superioare a conductelor de drenaj, trebuie să fie cel puţin egală cu două 
diametre nominale ale conductei, dar nu mai mică de 50 cm. 

Peste acest strat se vor așeza deșeurile relocate. 

În cazul depozitelor de la Bălan, Cristuru Secuiesc, Vlăhiţa și Băile Tuşnad, deșeurile 
existente vor fi încărcate mecanic, utilizând excavatoare și încărcătoare frontale în vehicule 
speciale de transport, care pot fi basculante sau cu containere de metal de 30 – 40 m3. 

Toate aceste deșeuri vor fi transportate la și vor fi depozitate pe depozitul existent de la 
Miercurea Ciuc care va fi închis în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Zona de unde au fost îndepărtate deșeurile va face obiectul unui proces de ecologizare care 
constă în următoarele: 
 îndepărtarea solului contaminat unde s-au aflat deșeurile. Acest sol va fi încărcat în 

vehiculele de transport și va fi transportat la depozitul Miercurea Ciuc. 
 nivelarea suprafeței unde s-au aflat deșeurile, utilizând echipamente specializate 

pentru lucrări de terasament pentru a asigura o înclinație generală a suprafeței în 
vederea prevenirii acumulării de ape pluviale. 

 acoperirea fostului amplasament al depozitului cu un strat de col vegetal curat cu o 
grosime de cel puțin 30 cm. Posibilele gropi rezultate în urma excavării solului 
contaminat se vor umple și acoperi cu sol vegetal curat. 
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 după așezarea stratului de sol vegetal, acesta va fi înierbat cu ierburi perene. Vor fi 
luate toate măsurile (mobilizare sol, stropire) pentru asigurarea dezvoltării uniforme a 
covorului de iarbă. 

 
Tabel nr. 38 Volume și suprafețe depozite neconforme 

Nume 
Suprafață 

(m2) 
Metodă închidere Deșeuri ce pot fi transportate (m3) Transport la 

Băile Tuşnad 10.154 Ecologizare 6.450 Miercurea Ciuc 
Cristuru Secuiesc 21.907 Ecologizare 19.400 Miercurea Ciuc 
Bălan 11.931 Ecologizare 25.770 Miercurea Ciuc 
Vlăhiţa 11.755 Ecologizare 18.000 Miercurea Ciuc 

 

Nume Suprafață (m2) Volum deșeuri (m3) Metodă închidere 
Topliţa 16.814 75.317 In situ 
Borsec 12.764 24.251 In situ 
Gheorgheni 25.754 124.370 In situ 
Miercurea Ciuc 39.179 609.090 In situ
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Figura nr. 8 Harta măsurilor de investiții prioritare 
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Componenta 5: Asistență tehnică și supervizarea construcției 
 
Această componentă este reprezentată de serviciile furnizate de un consultant exterior 
proiectului. 
 Asistență tehnică – pentru proiectare, realizarea planului de achiziții publice, 

consultanță în managementul proiectului. 
 Supervizarea construcției – asistență tehnică pentru faza de construcție a proiectului în 

cadrul căreia o echipă de ingineri va verifica fiecare fază a construcției, va acorda 
asistență beneficiarului și se va asigura că cei contractați pentru executarea lucrprilor 
le vor executa în conformitate cu ofertele lor și proiectarea. 

 
Componenta 6: Publicitate și conștientizarea publicului 
 
Această componentă este reprezentată de serviciile furnizate de un consultant exterior 
proiectului. 
 În vederea atingerii scopurilor proiectului trebuie crescut gradul de conștientizare a 

publicului și publicitatea în cadrul proiectului. Trebuie subliniată importanța reciclării 
și a colectării separate prin implementarea de campanii de publicitate și diverse alte 
acțiuni. 

 

Descrierea detaliată a componentei: 

1. Asistență Tehnică pentru implementarea Proiectului 

Personalul UIP va beneficia de consultanță externă pentru implementarea proiectului. În 
timpul fazei de implementare, UIP va primi asistență din partea consultanților externi cu 
privire la orice problemă ar întâlni, de la aspectele financiare la cele instituționale și legate de 
managementul proiectului, precum și instruiri, elaborare proceduri interne și implementarea 
acestor proceduri. 

Activitățile ce vor fi asigurate de consultanța externă sunt prezentate în cele ce urmează: 

1.1 Sprijin instruire cu privire la tehnologii, echipamente și instrumente noi 

În plus față de instruirea la locul de muncă asigurată de-a lungul perioadei de execuție a 
acestui proiect, personalul UIP/AM din partea Beneficiarului va fi instruit în vederea asistării 
implementării eficiente a proiectului. Se va acorda sprijin și sub formă de instruire privind 
procedurile de licitație și evaluare. Domeniile tratate în timpul instruirii sunt următoarele: 

 Managementul ciclului de proiect: 

Managementul ciclului de proiect este o terminologie utilizată pentru a descrie 
activitățile de management și procedurile de luare a deciziei de-a lungul 
ciclului de viață al unui proiect (inclusiv sarcini cheie, roluri și responsabilități, 
documente cheie și opțiuni luare decizii). Arată modalitatea de a dezvolta un 
cadru logic. 

Ciclul subliniază trei principii generale: 
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1 Criteriile și procedurile de luare a deciziilor sunt definite pentru fiecare fază 
(inclusiv cerințele privind informațiile cheie și criteriile de evaluare a 
calității); 

2 Fazele ciclului se dezvoltă treptat – fiecare fază trebuie încheiat pentru ca 
faza următoare să fie abordată cu succes, și 

3 Noua programare, precum și identificarea proiectului are la bază rezultatele 
monitorizării și evaluării, ca parte a unui proces structurat de feedback și 
învățare instituțională. 

 

Managementul ciclului de proiect asigură că: 
 Proiectul vine în sprijinul obiectivelor politicii globale a CE și a 

partenerilor de dezvoltare; 

 Proiectul este relevant în cadrul unei strategii agreate și pentru 
problemele reale ale grupului țintă/beneficiarilor; 

 Proiectul este fezabil însemnând că realist vorbind, obiectivul poate fi 
îndeplinit din toate punctele de vedere;  

 Beneficiile generate de proiect sunt sustenabile. 

Instruirea poate trata următoarele aspecte: 
 Identificare și evaluare – analiza clară și concisă a cadrului, 

problemelor și riscurilor din punct de vedere instituțional; 

 Analiza contextului de dezvoltare și evaluarea diferitelor opțiuni de 
intervenție, realizarea de analize de risc și sustenabilitate în ceea ce 
privește opțiunile de intervenție, furnizarea de planuri detaliate de 
implementare și identificarea de cerințe privind resursele și costul; 

 Servicii de management în vederea implementării; 

 Monitorizare și evaluare – feedback cu privire la continua relevanță a 
intervențiilor, impactul dezvoltării și asimilarea lecțiilor și 
recomandărilor pentru contribuții viitoare. 

 Managementul contractului (servicii și de tip FIDIC); 

Scopul instruirii cu subiectul „Managementul Contractului” este acela de a 
îmbunătăți cunoștințele personalului UIP/AM cu privire la practicile și procesul 
de management al contractelor existente. 

Instruirea „Managementul Contractului” furnizează sugestii și bune practici 
legate de practicile de contractare, având în vedere că fiecare contract are 
cerințe specifice, informația trebuind să fie aplicată într-un mod flexibil, nu 
mecanic. 

De asemena, această instruire asigurăși un cadru privind deciziile contractuale 
care sunt în interesul județului. Instruirea va prezenta sarcinile unui manager de 
contract, inclusiv cum să se elaboreze și negocieze un contract, selecția 
contractorului și monitorizarea performanțelor acestuia. 
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Nu se dorește axarea instruirii pe partea de legislație sau de a oferi consiliere 
legală. Vor fi discutate principiile generale ale legislației, cu accent pe: 

Informații generale privind aspecte de contractare în cadrul procesului de 
management al contractului: 
 Informații cu privire la modele de prevederi contractuale pentru a face 

diferența între prevederile fundamentale, recomandate și opționale. 

 Recomandare privind cadrul temporal pentru solicitarea, evaluarea, 
negocierea și acordarea unui contract major. 

 Cum să se gestioneze disputele contractuale și să se negocieze 
modificările contractuale dacă este cazul. 

 Povești de succes în organizarea operării sistemelor de gestionare a 
deșeurilor. 

Exemple de proiecte similare încheiate cu succes trebuie furnizate personalului UIP 
pentru a-l asista în vederea unei mai bune organizări și coordonări a activităților 
proiectului și pentru a implementa cele mai bune soluții pentru operarea sistemului 
regional propus. 

 Actualizarea strategiei și planurilor de gestionare a deșeurilor 

Odată cu avansarea implementării proiectului vor apărea diferite priorități strategice și 
vor fi respectate obligațiile legale. Strategia de gestionare a deșeurilor și master planul 
trebuie actualizate cu trecerea timpului pentru a reflecta prioritățile cheie. Strategia de 
gestionare a deșeurilor și master planul trebuie actualizate treptat pentru a asigura 
îndeplinirea cerințelor pe termen lung a sistemului de gestionare a deșeurilor la nivel 
județean, precum și conformarea cu legislația în vigoare. 

1.2 Dezvoltarea unei planificări pentru îmbunătățirea sistemului de operare și a 
instalațiilor: 

- Sisteme de monitorizare a mediului; 
- Strategie de colectare separată; 
- Protecția muncii. 

1.3 Sprijin în timpul procedurii de licitație 

În momentul în care se organizează o procedură de licitație este nevoie de analiza 
obiectivă, independentă și specializată din punct de vedere tehnic a ofertelor depuse. 
Selectarea celei mai bune oferte este dificilă din cauza varietății de oferte depuse. 
Acesta este motivul pentru care trebuie furnizat personalului UIP/AM un sfat clar și 
independent legat de utilitatea din punct de vedere tehnic a tehnologiei pentru sistemul 
de deșeuri. 

Personalul UIP trebuie sprijinit și informat cu privire la: 
 Companii de gestionare a deșeurilor ce depun oferte pentru furnizarea de 

tehnologie; 

 Ofertanți care răspund la documentele de licitație emise de autoritatea locală. 

 

2.Asistență Tehnică pentru supervizarea construcției 
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Supervizarea construcției va fi asigurată de o companie care va furniza diriginți de 
șantier ce se vor conforma cu prevederile Legii 10/1995 prinvind calitatea în 
construcții. Consultantul responsabil cu Supervizarea Construcției va fi responsabil cu 
managementul și supervizarea contractelor de lucrări, și în general va îndeplini 
îndatoririle Inginerului, așa cum sunt acestea definite în FIDIC Cartea Roșie Condiții 
Contractuale pentru Contracte de Lucrări. 

Măsurile propuse vor include următoarele: 
 Revizuirea planșelor și specificațiilor proiectului, evaluarea proiectării; 

 Verificarea planșelor de construcții privind lucrările civile; revizuirea 
diferitelor revizii privind lucrările în curs de desfășurare în timpul etapei de 
construcție și conformarea cu standardele. 

 Dezvoltarea de sisteme adecvate pentru colectarea datelor statistice; 
înregistrarea cantităților de materiale folosite și lucrările realizate; elaborarea 
de rapoarte privind itemi adiționali de lucru și plățile eșalonate. 

 Pregătirea unor serii de înregistrări și rapoarte privind activitatea; păstrarea de 
unui pentru fiecare set de planșe. Prepare a variety of activity records and 
reports; maintain as-built notes for each set of plans. 

 

3. Publicitate 

În faza de implementare a proiectului, activitățile desfășurate vor fi vizibile în întreaga 
comunitate. Un plan de comunicare realizat și implementat orespunzător este esențial 
în vederea informării publicului cu privire la proiect și asistența din partea Comunității 
Europene, precum și creșterea gradului de conștientizare a pulblicului. 
 
Măsurile de publicitate din cadrul proiectului care respectă ghidul de vizibilitate al UE 
sunt următoarele: 
 Declarații de presă și prezentări organizate în mod regulat; 
 Distribuție fluturași și pliante (de preferat editate pe hârtie reciclată); 
 Crearea unei pagini de internet; 
 Realizarea de panouri publicitare/postere pentru proiect și contractele acordate; 
 Realizarea de panouri publicitare/postere pentru proiect și contractele acordate, 

după cum urmează: ridicarea de panouri informative în conformitate cu 
standardul stabilit (potrivit capitolului § 6.1 al Regulanetului UE nr. 1159/2000 
și Ghidul de Identitate Vizuală/2009); panourile informative vor fi instalate pe 
toate amplasamentele proiectului. După finalizarea lucrărilor, panourile vor fi 
îndepărtate în cel mult șase luni și cele amplasate pentru infrastructurile 
accesibile publicului larg vor fi înlocuite cu plăci comemorative; 

 Organizarea de întâlniri publice cu scopul de a informa populația; 
 Utilizarea mediei locale (ziare locale, canale TV și radio). 

 
Acest buget este inclus în costul total al proiectului. Costurile totale de publicitate 
pentru întreaga perioadă de proiect sunt în valoare de 500.000 EUR. 
 
O componentă importantă a Asistenței Tehnice incluse în proiect o constituie acțiunile 
de Conștientizare a Publicului privind gestionarea deșeurilor. Așadar, în vederea 



RO 68   RO 

creșterii gradului de conștientizare a publicului, strategia aferentă va fi dezvoltată în 
baza următoarele aspecte: 
 reducerea cantității de deșeuri la depozitare; 
 separarea deșeurilor la sursă; 
 reducerea cantității de deșeuri urmată de reutilizare și reciclare; 
 utilizarea compostului în agricultură/grădini particulare; 
 daune asupra mediului cauzate de o gestionare neadecvată a deșeurilor. 

 
Strategia va fi implementată prin: 
 declarații de presă și prezentări organizate în mod regulat; 
 distribuție fluturași și pliante (de preferat editate pe hârtie reciclată); 
 crearea unei pagini de internet; 
 realizarea de panouri publicitare/postere pentru proiect și contractele acordate; 
 organizarea de întâlniri publice cu scopul de a informa populația; 
 utilizarea mediei locale (ziare locale, canale TV și radio); 
 utilizarea selectivă a anunțurilor. 

 
În tabelul următor prezentăm cantitățile și costurile privind măsurile de publicitate 
prezentate mai sus: 

Nume acțiune Număr Descriere Preț prevăzut 
Editare material 
de printat și 
strategia de 
comunicare 

1  În cadrul acestei etape a activității de 
publicitate, un grup de specialiști va va 
crea conținutul materialelor de printat 
care vor fi utilizate pentru informarea 
publicului despre diferitele acțiuni legate 
de proiect și pentru a duce la 
conștientizarea publicului privind 
modalitățile de eliminare a deșeurilor. 
Fiecare material de printat va fi aprobat 
de UIP, iar conțunutul acestor materiale 
va încuraja populația din zona de proiect 
să fie mai conștientă de importanța 
utilizării unor metode adecvate de 
eliminare a deșeurilor. 

Aproximativ 
20.000-50.000 
EUR (proiectare, 
conținut, strategie, 
actualizare, 
editare) 

Materiale de 
printat și alte 
materiale 
promoționale 

 Pliante, postere, calendare, pixuri, șepci, 
tricouri, umbrele, stick-uri memorie 
USB, agende, jachete cu logo-ul CIGD 
sau cu logo-ul diferitelor evenimente 
organizate în cadrul companiei de 
conștientizare sau care subliniază 
importanța reciclării sau orice altă 
campanie de publictate aprobată de către 
strategia PR

Aproximativ 
100.000 EUR 

Pagină web 1 Proiectarea unei pagini de internet care 
să prezinte rezultatele proiectului și 
actualizarea periodică a acesteia în 
concordanță cu strategia PR. Pagina de 
internet va fi utilizată pentru a ajunge la 
populația tânără din zona de proiect și 
de a îi comunica și informa cu privire la 

Aproximativ 
50.000 EUR 



RO 69   RO 

evenimentele organizate, informațiile 
apărute în presă și rezultatele 
proiectului. 

Organizare 
evenimente 

 Organizarea de conferințe, instruiri, 
workshop-uri, seminarii, concursuri, zile 
deschise la instalațiile realizate în cadrul 
proiectului și orice alt tip de eveniment 
public care are rolul de a asigura o 
relație strânsă între populația din zona 
de proiect și proiect și rezultatele 
acestuia. 

Aproximativ 
150.000 EUR 

Conferințe de 
presă și alte 
apariții în presă 

 Vor fi organizate conferințe de presă cu 
ocazia fiecărei etape importante a 
proiectului, la începutul, mijlocul și 
sfârșitul implementării proiectului și în 
orice moment după implementarea 
acestuia atunci când factorii de decizie 
doresc să se adreseze publicului cu 
privire la orice aspecte legate de 
sistemul de gestionare a deșeurilor. 
În cadrul principalelor etape ale 
proiectului vor apărea și anunțuri TV, 
radio și în ziare. 
Interviurile și comunicatele de presă vor 
fi și ele realizate în concordanță cu 
strategia PR a sistemului. 

Aproximativ 
50.000 EUR 

Portofoliu viode, 
foto și audio 

1 
portfoliu 
video 
1 
portofoliu 
foto 
1 
portofoliu 
audio 

Portofolii foto, audio și video de 
specialitate vor fi create și utilizate 
pentru editarea materialelor de printat și 
în cadrul campaniilor media. 

Aproximativ 
100.000 EUR 

 
 
Asistența Tehnică va aprecia care vor fi cele mai potrivite modalități de informare a 
publicului considerând condițiile socio-economice. 

 
(b) În ceea ce priveşte activitatea de realizat, identificaţi şi cuantificaţi indicatorii output 

principali, şi acolo unde sunt relevanţi, indicatorii de bază care trebuie utilizaţi: 
 
Indicatori fizici 
 
Tabel nr. 39 Indicatori cheie 
Componentă Descriere Înainte 

de 
proiect 

După 
proiect  

Capacitate Locație 

1. Colectare deșeuri 
1.1 Echipamente Vehicule 0 21  Remetea, Miercurea Ciuc, 
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Componentă Descriere Înainte 
de 
proiect 

După 
proiect  

Capacitate Locație 

pentru colectarea 
și transportul 
deșeurilor 

colectare 
separată 

Corund 

1.2 Pubele și 
containere 
deșeuri 

Pubelă maro 0 16.980  Case individuale fără unități 
de compostare, case cu 2-10 
apartamente 

Insule pentru 
colectare 
separată 

 

0 116 noi + 
51 insule 
cu 3 
containere, 
170 
containere 
pentru 
sticlă 

 Toate localitățile 

 

1.3 Centre de 
colectare prin 
aport voluntar 

Centre de 
colectare prin 
aport voluntar 

0 8  Miercurea Ciuc, Topliţa, 
Bălan, Gheorgheni, Cristuru 
Secuiesc, Vlăhiţa, Corund, 
Sânsimion 

1.4 Stații de 
transfer 

Stații de 
transfer 

0 1 40.000 t/an Miercurea Ciuc 
0 1 17.000 t/an Corund 

2. Tratare deșeuri 
2.1 Sortare 
deșeuri 

Stații de 
sortare 

0 1 15.200 t/an Remetea 
1 1 5700 t/an Sânsimion (capacitatea 

prezentată este capacitatea 
totală, cu mai multe 
schimburi) 

2.2. Tratare Unități de 
compostare 
individuală 

0 20.000  Pentru gospodării individuale. 

Stație de 
compostare 

0 1 23.600 t/an Remetea 

3. Depozitare 
deșeuri 

Depozit 0 1 Capacitate totală 
a primei celule 
450.000 m3, 
capacitate totală a 
întregului depozit 
1.800.000 m3 

Remetea 

4. Închidere 
depozite 
neconforme 

Închidere 
depozite 

0 8 Miercurea-Ciuc închidere in-situ – suprafață: 
39.179 m2, Borsec închidere in-situ – suprafață: 
12.764 m2, Gheorgheni On închidere in-situ – 
suprafață: 25.754 m2, Toplița închidere in-situ – 
suprafață: 13,694 m2, Bălan ecologizare – 
suprafață: 11.931 m2, Cristuru Secuisec ecologizare 
– suprafață: 19.610 m2, Vlăhița ecologizare – 
suprafață: 11.755 m2, Băile Tușnad ecologizare – 
suprafață: 10.145 m2. 
(Băile Tușnad și Vlăhița – costuri neeligibile) 

5. Asistență 
tehnică și 
supervizarea 
construcției 

 0  În toate locațiile proiectului 

6. Publicitate și 
conștientizarea 
publicului 

 0  În toate locațiile proiectului 

 
Indicatori de performanță 
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Tabel nr. 40 Indicatori de performanță 
Indicator Valoare înainte de proiect Valoare după proiect 
Grad de acoperire servicii colectare 
în mediul urban 

100% 100% 

Grad de acoperire servicii colectare 
în mediul urban 

100% 100% 

Procent deșeuri ce ajung pe depozit 98% 49% din 2040 
Valorificare deșeuri de ambalaje 

 Hțrtie și carton 
 Plastic 
 Sticlă 
 Metal 
 Lemn 

2010 
2.432 t 

610 t 
852 t 
341 t 
244t 

2016 
4.149 t 
3.865 t 

2.reduce509 t 
918 t 
531 t 

Reducerea cantității de deșeuri 
biodegradabile eliminate prin 
depozitare 
 

 Compostare individuală 
 Compostare în stația de 

compostare 
 Valorificare hârtie și 

carton în stația de sortare 
 Valorificare hârtie și 

carton direct la generatori 
 Valorificare deșeuri din 

lemn 
 

75% Din cantitatea totală de 40.061 tone 
în 2016 mai puțin de 35% deșeuri 
biodegradabile vor ajunge pe 
depozit. 

 9.199 t/an 
 22.084 t/an 

 
 5.590 t/an 
 7.96 t/an 

 
 2.393 t/an 

 

 
(c) Principalii beneficiari ai infrastructurii (adică populaţia ţintă deservită, cuantificată 

dacă este posibil):  
 
Populația țintă care urmează să beneficieze de pe urma implementării proiectului este întreaga 
populație a județului Harghita, mai puțin populația municipiului Odorheiu Secuiesc care nu 
face participă în programul integrat de gestionare a deșeurilor din județ și are propriul 
program de gestionare, având semnat un contract cu un operator privat care îndeplinește 
acesată sarcină. 
 
Așadar, întreaga populație ce va beneficia de pe urma implementării proiectului este: 
 populația județului Harghita este de 325.345 locuitori, din care 143.234 (44,1%) 

locuiește în mediul urban și 182.111 (55,9%) în mediul rural, potrivit datelor din iulie 
2009. 

 Din moment ce municipiul Odorheiu Secuiesc nu a semnat Contractul de Asociere, 
populația acestuia (36.792) trebuie dedusă din numărul total de populația a județului. 

 Așadar, populația deservită de acest proiect este de 288.553. 
 
Au fost analizate tendințele demografice ale regiunii și datele sunt consistente cu tendințele de 
evoluție a populației din regiune, i.e. populația județului are o tendință descrescătoare. Mai 
multe date privind tendințele demografice pot fi găsite în Studiul de Fezabilitate elaborat 
pentru proiect. 

 
(d) Realizarea infrastructurii se va face prin intermediul unui parteneriat public privat 

(PPP)? 

Da   Nu X
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Dacă da, descrieţi forma de PPP (adică, procedura de selecţie a partenerului privat, structura 
PPP, prevederile privind proprietatea asupra infrastructurii, prevederile privind alocarea 
riscurilor etc.): 

Nu este cazul. 

Furnizaţi detalii cu privire la modul de gestionare a infrastructurii după finalizarea proiectului 
(adică, management public, concesiune, altă formă de PPP). 

 
Organizarea din punct de vedere instituțional 
În cele ce urmează vor fi prezentate caracteristicile de bază ale noii organizări, după cum 
urmează: 
 
Cele trei entități implicate în implementarea proiectului de gestionare a deșeurilor în județul 
Harghita sunt Consiliul Județean, Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) și Asociația 
de Dezvoltare Intercomunitară (ADI). 
 
Consiliul Județean Harghita, în calitate de beneficiar al proiectului, va fi responsabil cu 
managementul, coordonarea și implementarea proiectului. Ca beneficiar al proiectului, 
Consiliul Județean Harghita a organizat o Unitate de Implementare a Proiectului (UIP) care 
realizează, monitorizează și controlează proiectul. 
 
Toate Consiliile Locale împreună cu Consiliul Județean au înființat Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară „S.I.M.D. Harghita” pentru a implementa împreună proiectul. Toți membri 
ADI (unitățile administrativ-teritoriale) au împuternicit ADI, prin Statutul și Actul 
Constitutiv, conform Legii nr. 51/2006, modificată de OUG nr. 13/2008, să exercite în numele 
lor și pentru ei, prerogativele, drepturile și obligațiile privind serviciul de salubrizare. 
 
Consiliul Judeţean Harghita, ADI şi UIP vor stabili împreună strategia judeţeană de gestionare 
a deşeurilor. Procedura de atribuire a contractelor de delegare a serviciilor publice de 
salubrizare este stabilită în concordanţă cu prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea de 
contracte de achiziţii publice, contracte de concesiune de lucrări publice şi contracte de 
concesiune de servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările 
ulterioare. 
 
 
Roluri și responsabilități principale: 
 
ADI 
Competențele specifice ale administrației publice locale, inclusiv cele privind serviciile de 
salubrizare sunt reglementate de Legea 215/2001 a administrației publice locale care definește 
cadrul legal general al autonomiei locale, precum și organizarea și funcționarea autorităților 
publice locale. 
 
Modificarea legii menționate mai sus a introdus posibilitatea înființării de Asociații de 
Dezvoltare Intercomunitară. Conform Articolului 11 din Legea 215/2001 „două sau mai 
multe unități administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competențelor 
autorităților lor deliberative și executive, să coopereze și să se asocieze, în condițiile legii, 
formând asociații de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept 
privat și de utilitate publică, având ca obiect furnizarea/prestarea în comun a serviciilor 
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comunitare de utilități publice și înființarea, modernizarea și/sau dezvoltarea, după caz, 
a sistemelor de utilități publice aferente.” 
 
Aceste asociații sunt guvernate de OG 26/2001 privind asociațiile și fundațiile, cu 
modificările urlterioare. Conform Articolului 2 par. (1) din Legea nr. 101/2006 privind 
salubrizarea localităților, activitățile componente ale serviciului de salubrizare se realizează 
sub controlul și coordonarea administrației publice locale. Autoritățile deliberative ale 
unităților administrativ-teritoriale au competența exclusivă, care poate fi exercitată și prin 
asociațiile de dezvoltare intercomunitară care au ca activitate serviciul de salubrizare, în 
condițiile stipulate de Legea 51/2006, cu modificările ulterioare, pentru și în numele unităților 
administrativ-teritoriale asociate, sub un mandat special dat în acest scop: 
 Aprobarea strategiilor locale pentru înființarea, organizarea și gestionarea serviciului 

de salubrizare; 
 Aprbarea de programe de investiții pentru înființarea, dezvoltarea, modernizarea, 

reabilitarea infrastructurii serviciului; 
 Aprobarea regulamentului serviciului și a documentelor de licitație; 
 Adoptarea mecanismului de management și aprobarea documentației relevante pentru 

organizarea procedurilor de delegare a gestionării; 
 
Un rol activ în implementarea și administrarea sistemului integrat de gestionare a deșeurilor 
va fi exercitat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (IDA). 
 
La nivelul județului Harghita a fost înființată o Asociație de Dezvoltare Intercomunitară 
(IDA) sub denumirea de „Asociaţia de dezvoltare intercomunitară S.I.M.D. Harghita”. În 
prezent, toate unitățile administrativ-teritoriale din județul Harghita, cu excpeția Odorheiu 
Secuiesc sutn membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară. 

ADI are statutul de persoană juridică română de utilitate publică recunoscut prin lege. ADI a 
fost înființată în 2009 dar a fost modificată conform cerințelor proiectului în 2012 prin 
Decizia nr. 1371/09.04.2012 a Judecătoriei Miercurea Ciuc. ADI a fost înregistrată la 
Autoritatea Națională de Administrare Fiscală sub numărul 26134952 (Cod de Înregistrare 
Fiscală) în data de 22.10.2009 și în registrul special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub nr. 4 din 
data de 18.02.2009. 

 
 

Organismul de management al Asociației este: 
Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA), partea de management a Asociaţiei, 
constituită din reprezentanţi nominalizaţi de către toate părţile; 
Consiliul Director, partea executivă a Asociaţiei, constituită din Preşedintele 
Asociaţiei şi din alţi 7 membri nominalizaţi de către Adunarea Generală a Acţionarilor 
pentru o perioadă de 4 ani. 
 

Controlul financiar intern în cadrul Asociației este asigurat de Comisia de Cenzori formată 
din 3 membri numiți de Adunarea Generală a Asociațilot pe o perioadă de 3 ani. 
 
Luarea deciziilor în Adunarea Generală a Acţionarilor este făcută prin respectarea 
următoarelor reguli: 
 Fiecare asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal în Adunarea Generală a 

Acţionarilor; 
 Pentru a lua decizii care privesc diverşi membrii ai Asociaţiei, doar reprezentanţii 

acelor membrii implicaţi au dreptul să voteze şi să participe în AGA; 
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 Dacă o decizie AGA ce priveşte direct serviciile furnizate de către unitatea teritorial-
administrativă sau bunuri ce îi aparţin, aceasta nu poate fi luată fără votul favorabil al 
părţilor reprezentante. 
 

Responsabilităţile principale ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară, în concordanţă cu 
Statutul şi Actul Constitutiv sunt:  
 Coordonarea planificării locale şi judeţene prin pregătirea şi aprobarea strategiilor de 

gestionare a deşeurilor, în particular a strategiei privind gestionarea integrată a 
deșeurilor în zonele de proiect; 

 Monitorizarea implementării proiectelor de investiții în infrastructura tehnică publică 
urbană aferentă serviciului; 

 Interfață pentru diverse discuții și partener activ al autorităților administrației publice 
locale în ceea ce privește aspecte privind dezvoltarea și gestionarea serviciului, pentru 
coordonarea politicilor și acțiunilor de interes general; 

 Elaborarea și aprobarea termenilor de referință și regulamentelor pentru servicii;  

 Monitorizarea execuției contractelor de delegare și informarea membrilor în vederea 
supervizării îndeplinirii obligațiilor asumate de operatori prin aceste contracte și în 
concordanță cu mandatul primit și obligațiile contractuale în vederea aplicării de 
penalizări contractuale; 

 Creșterea șanselor ca județul să obțină fonduri; 

 Îmbunătățirea planificării investițiilor în infrastructura tehnică publică urbană aferentă 
serviciului; 

 Îmbunătățirea dezvoltării planificării economice;  

 Semnarea pentru și în numele celorlalți membri contractele de delegare pentru 
operarea infrastructurii noi. 

 Implementarea proiectului prin înființarea/extinderea, organizarea și gestionarea 
serviciilor de interes comun, inclusiv delegarea gestionării acestora pe baza condițiilor 
contractului de delegare, proceduri de achiziție publică diferiților operatori în 
concordanță cu legislația în vigoare; 

 Promovarea/implementarea împreună a unor programe pentru înființarea, 
eficientizarea și/sau dezvoltarea serviciilor comunitare de salubrizare publică în 
județul Harghita;  

 Asigurarea furnizării/efectuării eficiente și de calitate, pe raza unităților teritorial-
administrative asociate, a serviciilor comunitare de salubrizare; 

 Promovarea, finanțarea și implementarea împreună a unor programe de investiții 
pentru înființarea, reabilitarea, dezvoltarea și/sau, în funcție de caz, modernizarea și 
gestionarea sistemelor de utilități publice aferente serviciilor comunitare de salubrizare 
publică (cu asistență financiară nerambursabilă din partea UE prin programe sectoriale 
operaționale sau PPP); 

 Dezvoltarea capacității instituționale și decizionale a autorităților administrației 
publice locale a membrilor Asociației;  

 Coordonarea planificării la nivel local și județean (prin pregătirea și aprobarea de 
strategii de gestionare a deșeurilor). 

 Semnarea prin membrii săi a contractelor de delegare pentru operarea infrastructurii 
noi.  

 Aplicarea unei strategii comune de tarife. 
 
Consiliul Județean Harghita 
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Consiliul Județean Harghita este membru ADI și va participa cu drepturi egale celorlalți 
membri, municipii și comune, conform prevederilor statutului ADI. 
 
Consiliul Județean este singura entitate publică la nivel de județ capabilă să furnizeze 
management executiv operaţional pentru Proiect. 
 
Conform articolului 6 din Documentul de Poziție „Consiliul Județean Harghita își asumă 
obligația de a depune cererea de finanțare pentru Proiect – în calitate de Beneficiar al 
proiectului – iar consiliile locale ale municipiilor, orașelor și comunelor implicate vor fi 
beneficiarii finali”. Așadar, Consiliul Județean va avea rolulul de Beneficiar al Proiectului, iar 
acțiunile sale vor fi raportate AGA ADI și va fi sprijinit de Consiliul Director al ADI. Astfel, 
se pun bazele unei colaborări între Consiliul Județean și toți ceilalți membri ADI, în 
conformitate cu principiile menționate în statutul ADI. 
 

Luând în considerare prevederile referitoare la beneficiari aşa cum sunt prezentante în 
Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS), Consiliul Judeţean este răspunzător pentru: 

 elaborarea Aplicaţiei pentru asigurarea finanţării, inclusiv identificarea și evaluarea; 
 pregătirea proiectului, inclusiv planul financiar;  
 pregătirea documentelor de achiziţie ale proiectului; 
 atribuirea de servicii şi lucrări aprobate de POS Mediu conform legislaţiei naţionale 

privind achiziţiile publice; 
 procedura privind achiziţiile publice şi semnarea (atribuirea) contractului 

corespunzător; 
 implementarea corespunzătoare a proiectului conform contractelor încheiate cu 

operatorii selectaţi; 
 verificarea şi plata contractanţilor pe baza facturilor verificate şi aprobate;  
 operarea unui sistem separat de contabilitate a proiectului;  
 control financiar intern şi un audit anual independent; 
 păstrarea dosarelor proiectului pentru a furniza audit corespunzător orientat către 

urmărirea fluxurilor financiare;  
 raportarea regulată şi ad-hoc către Organismul Intermediar despre progresul 

proiectului;  
 elaborarea şi transmiterea datelor Organismului Intermediar pentru monitorizare;  
 publicitate regională şi locală şi buletine informative la locurile de construcţie în 

conformitate cu regulamentele UE corespunzătoare şi cu Planul de Comunicare.  
 
Consiliul Judeţean va fi răspunzător pentru eligibilitatea cheltuielilor propuse şi pretinse pe 
proiect şi, pe durata implementării proiectului, pentru respectarea termenilor contractuali. La 
prezentarea aplicaţiilor pentru rambursarea banilor, Consiliul Judeţean va analiza cheltuielile 
solicitate şi corespondenţa lor cu cerinţele proiectului conţinute în Acordul Financiar asupra 
fondurilor alocate în cadrul programului de asistenţă. Toate aplicaţiile pentru rambursare 
trebuie susţinute de facturi confirmate. Beneficiarii trebuie să pună permanent la dispoziţie 
documentele proiectului pentru inspecţii executate de persoane sau entităţi autorizate. 
Documentele vor fi arhivate în conformitate cu regulamentele aplicabile. 
 
În general, Consiliul Judeţean va juca rolul principal în gestionarea şi implementarea 
investiţiilor în cadrul sistemului de gestionare a deşeurilor aprobate de POS Mediu.  
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El va fi răspunzător pentru organizarea şi contractarea de servicii şi lucrări legate de proiecte 
astfel: 
 
Pentru construirea oricărui tip de instalaţie de deşeuri (staţie de 
sortare/compostare/transfer/tratare mecano-biologică, depozit conform), Consiliul Judeţean va 
trebui să pună la dispoziţia constructorului, cu care va încheia contractul de lucrări, terenurile 
pe care se vor construi aceste instalaţii. Aceste terenuri pot fi:  
 fie în proprietatea publică a Consiliului Judeţean, 
 fie date în administrare Consiliului Judeţean de către Consiliul Local în a cărui 

proprietate publică se află terenul, printr-o Hotărâre de Consiliu Local de dare în 
administrare a terenului respectiv; 

După finalizarea proiectului, Consiliul Județean va asigura administrarea investiției și a 
monitorizării operării contractelor de salubrizare. 
 
UIP 
Consiliul Judeţean va fi răspunzător pentru gestionarea şi administrarea proiectului şi a 
resurselor sale. Consiliul Judeţean îşi va îndeplini responsabilităţile administrative şi de 
management prin Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) care va stabili gestionarea 
implementării proiectului. În mod specific, Consiliul Judeţean, prin UIP, va realiza 
următoarele activităţi: 
 Gestionarea şi implementarea proiectului; 
 Pregătirea documentelor, lansarea ofertelor şi organizarea evaluării atribuirii şi 

selectarea contractanţilor; 
 Urmărirea îndeplinirii corecte a tuturor procedurilor de evaluare şi atribuire aplicabile, 

a contractelor pentru bunuri, servicii şi echipamente necesare implementării 
proiectului; 

 Aranjarea supervizării contractului, inclusiv monitorizarea şi raportarea financiară şi 
tehnică; 

 Stabilirea contului(rilor) dedicate proiectului pentru primirea de contribuţii de la 
diverse părţi interesate şi pentru a face plăţi către contractanţi, toate în conformitate cu 
legislaţia referitoare la finanţarea publică; 

 Aranjarea raportării la timp a progreselor tehnice şi financiare, disponibile membrilor 
ADI şi altor părţi interesate, după cerinţe; 

 Asigurarea ca terţii implicaţi în operarea proiectului să aibă dreptul de utilizare a 
bunurilor proiectului; 

 Stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu organizaţiile de producători şi reciclatori în scopul 
dezvoltării şi stimulării reciclării deşeurilor ce intră în răspunderea legală a acestui tip 
de organizaţii.  
 

După ce sunt date în folosință instalațiile și echipamentele de gestionare a deșeurilor, UIP se 
va transforma într-o unitate de management a proiectului (UMP) care va fi activă pe durata 
fazei de operare. UMP va fi, în principal, responsabilă cu asigurarea unei funcționări adecvate 
a noilor instalații. În faza de implementare și după finalizarea proeictului, UMP va monitoriza 
gestionarea contractelor pentru Consiliul Județean și ADI și în beneficiul membrilor ADI. UIP 
va fi responsabilă de operarea sistemului de gestionare a deșeurilor și va raporta membrilor 
ADI cu privire la aceasta. 

După finalizarea proiectului, UMP va asigura următoarele activități: 
a) monitorizarea contractelor de salubrizare pentru Consiliul Județean și ADI și în beneficiul 
membrilor ADI; 
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b) pregătirea de rapoarte privind performanța din punct de vedere tehnic și financiar a 
contractelor de gestionare a deșeurilor; 
c) coordonarea operării sistemului de gestionare a deșeurilor și menținerea legăturii cu CJ și 
ADI. 
 

Activități legate de operarea infrastructurii de deșeuri și serviciile de colectare deșeuri 

În vederea îndeplinirii activităților din cadrul proiectului în conformitate cu Master Plan-ul 
privind deșeurile, județul Harghita a fost împărțit în 3 zone de colectare, după cum se vede în 
figura de mai jos: 

Zona de colectare 1 – acoperă zona de sud deservită de stația de transfer Miercurea Ciuc 

Zona de colectare 2 – acoperă zona de nord deservită de CIGD Remetea 

Zona de colectare 3 – acoperă zona de vest deservită de stația de transfer Corund 

 
 

Acestea fiind servicii de interes județean, delegarea gestionării serviciilor publice de operare a 
instalațiilor de edșeuri poate fi realizată de: 
 fie Consiliul Județean Harghita, în numele său;  
 fie de ADI în numele și pentru unitățile administrativ-teritoriale, în baza mandatului 

acordat în acest scop. 

Luând în considerare avantajele din punct de vedere contractual, de implementare și flux 
financiar, autoritățile locale din județul Harghita au decis următoarele: 
 În ceea ce privește serviciile de colectare și transport deșeuri (la stațiile de 

transfer/centre de colectare/instalații deșeuri) s-a decis acordarea unui contract pentru 
fiecare zonă de colecatare; gestionarea serviciului va fi acordat în cadrul unei 
proceduri de delegare organizate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, în 
numele și pentru autoritățile locale implicate. Aceste contracte de colectare și transport 
vor include și operarea centrelor de colectare separată prin aport voluntar. 

 În ceea ce privește stația de sortare existentă de la Sânsimion, realizată în cadrul unui 
proiect Phare, autoritățile locale au decis că aceasta va fi integrată în sistem. Instalația 
a fost construită din fonduri PHARE, iar acum proprietarul instalației este un ADI 
constituit din câteva localități care vor face parte și din acest proiect, acesta fiind 
motivul pentru care instalația de la Sânsimion a fost integrată în proiect ca stație de 
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sortare. Contractul de operare al stației de sortare Alcsik din Sânsimion este încheiat 
cu o companie publică deținută de autoritățile locale care vor face parte din acest 
proiect. Acest contract va fi terminat atunci când investițiile din cadrul proiectului 
devin funcționale. Contractul de delegare privind colectarea și transportul deșeurilor în 
zona de colectare sud va include și operarea stației de sortare din Sânsimion. 
Autoritatea contractantă va fi ADI în numele membrilor. 

 
 În ceea ce privește operarea instalațiilor de deșeuri, vor fi acordate 3 contracte, după 

cum urmează: 

o 2 contracte: unul pentru operarea stației de transfer Miercurea Ciuc și unul pentru 
operarea stației de trabsfer Corund. Aceste contracte vor include și transportul 
deșeurilor de la stația de transfer / stația de sortare la depozitul ecologic, luându-se 
decizia ca operatorii care asigură operarea stațiilor de transfer să asigure si transportul; 

o 1 contract pentru operarea centrului integrat de gestionare a deșeurilor din Remetea – 
stație de sortare, stație de compostare și depozit ecologic. 

 

În ceea ce privește ultimele două activități (transport și operarea instalațiilor), procedura de 
delegare va fi organizată de Consiliul Județean Harghita. 

 

Furnizori de servicii și sisteme de plată 

Conform legislației naționale, activitățile privind serviciile de salubrizare vor fi acordate prin 
licitații publice. Contractele de delegare a gestionării vor fi aprobate de autoritățile 
deliberative ale unităților administrativ-teritoriale. Această metodă va asigura: 
 autonomia și evitarea oricărui conflict de interese între furnizorul de servicii și 

structura din sectorul public responsabil cu gestionarea și controlul performanțelor 
realizate de către furnizorul de servicii, 

 suficient control administrativ, 
 complexitate echitabilă, 
 posibilitatea unei competiții de nivel înalt. 

 

Proiectul propune un cadru instituțional prin care: 
 gestionarea serviciilor va fi delegată de către CJ operatorilor care vor fi selectați prin 

licitație, în conformitate cu legislația națională în vigoare; 
 în ceea ce privește serviciile de colectare a deșeurilor, ADI va delega gestionarea unui 

operator, în numele unităților administrativ-teritoriale pentru localitățile conectate la o 
stație de transfer sau direct la depozit, în conformitate cu proiectul. 

Taxele/tarifele privind deșeurile în județul Harghita ar trebui să acopere costurile de operare și 
întreținere, precum și costurile cu colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor. 

 
Colectarea taxelor de salubrizare de la gospodării se va face sub forma unei taxe sau a unui 
tarif, decizia aparținând fiecărei autoritate locală. Opțiunile autorităților locale sunt prezentate 
în Anexa nr. 1 la Documentul de Poziție, clasificate pe zone de colectare după cum urmează: 

Zona de colectare 1 – acoperă zona de sud deservită de stația de transfer Miercurea Ciuc – 
din totalul de 30 de localități, 28 localități au ales sistemul tarif și 2 sistemul taxă; 
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Zona de colectare 2 – acoperă zona de nord deservită de CIGD Remetea – din 17 localități, 
11 localități au ales sistemul tarif și 6 localități sistemul taxă; 

Zona de colectare 3 – acoperă zona de vest deservită de stația de transfer Corund – din totalul 
de 19 localități, 13 localități au ales sistemul tarif și 6 localități au ales sistemul taxă. 
 
Mecanismul de plată propus este descris în figurile de mai jos:  
 
 

 

    

 

 

 

În concluzie, autoritățile locale din județul Harghita au optat pentru un sistem mix (taxă și 
tarif) ce constă în: 
 Pentru populația din localitățile în care s-a optat pentru sistemul de plată în regim de 

taxă, colectarea se va realiza prin intermediul unei taxe de către unitățile administrativ-
teritoriale, care va plăti apoi operatorii de colectare deșeuri și prin Consiliul Județean, 
stațiile de transfer și operatorii CIGD. 
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 Pentru populație în mediul urban și în localitățile unde s-a optat pentru sistemul de 
plată în regim de tarif, colectarea se va realiza de către operatorii de salubrizare prin 
intermediul unui tarif, colectat lunar, direct de către operatorii de colectare, care vor 
plăti apoi operatorii stațiilor de transfer și a CIGD. 

 
Contractele încheiate între operatorul CIGD și operatorii de colectare se vor baza pe un cost 
pe tonă de deșeuri eliminate în cadrul CIGD. Cantitățile de deșeuri eliminate vor fi măsurate 
pe cântarul instalat la CIGD. Va fi instalat un sistem de identificare EN 25 EN (asemănător 
codurilor de bare) în vederea monitorizării cantităților de deșeuri sosite la CIGD din clele 3 
zone de colectare. În acest scop, autoritatea contractantă va asigura o monitorizare strictă. 
 
Asistență tehnică 
În acest sens, beneficiarului final îi va fi asigurată asistență tehnică (din punct de vedere legal, 
financiar, expertiză tehnică) în cadrul acestei măsuri POS pentru a oferi sprijin prin 
intermediul unei bune strategii de operare. Consultanții selectați în cadrul acestui contract de 
AT vor pregăti documentațiile de licitație, inclusiv modelele de contracte pentru selecția 
operatorului CIGD și a stațiilor de operare și va revizui structura de tarif propusă, asigurând 
faptul că se respectă principiul sustenabilității și sunt prevăzute resurse suficiente pentru 
investiții viitoare și fonduri de înlocuire (amortizare echipamente). 
De asemenea, consultantul AT va asista și UIP în acumularea de experiență în monitorizarea 
contractului de operare. La sfârșitul perioadei de construcție, UIP va avea rolul de Unitate de 
Monitorizare a Proiectului cu responsabilitatea de a monitoriza și urmări finalizarea diverselor 
aspecte. Această monitorizare va include asigurarea faptului că operațiunile sunt realizate în 
conconrdanță cu contractul de operare. 
 
 
(e) Proiectul face parte din Reţeaua de Tran-Europeană agreată la nivel comunitar?  

Da   Nu X

 

B.5. OBIECTIVELE PROIECTULUI 

B.5.1. Dotarea actuală din punct de vedere al infrastructurii şi impactul asupra proiectului 

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a 
deșeurilor în județul Harghita prin îmbunătățirea serviciilor de gestionare a deșeurilor și 
reducerea numărului existent de depozite neconforme în județ, în conformitate cu practicile și 
politicile UE în cadrul Axei Prioritare 2 a POS Mediu. Sistemul integrat de gestionare a 
deșeurilor va crește calitatea mediului și condițiilor de viață în județul Harghita. 

Obiectivele principale în domeniul gestionării deșeurilor în județul Harghita sunt următoarele: 
 Implementarea colectării separate a deșeurilor reciclabile atât în mediul urban cât și în 

mediul rural; 
 Atingerea nivelului cel mai mare de valorificare deșeuri municipale și asigurarea 

îndeplinirii țintelor privind deșeurile de ambalaje; 
 Reducerea cantității de deșeuri biodegradabile depozitate prin compostare și alte 

metode de tratare în vederea asigurării atingerii țintelor legislative; 
 Gestionarea corespunzătoare a fluxurilor specifice de deșeuri (deșeuri menajere 

periculoase, DEEE, nămol de la stațiile de epurare orășenești); 
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 Colectarea deșeurilor din construcții și demolări și valorificarea potențialului util al 
acestui tip de deșeuri; 

 Închiderea și reabilitarea depozitelor neconforme; 
 Realizarea unui depozit zonal pentru deșeuri nepericuloase. 

 
De asemenea, prin proiect se va: 
 întări capacitatea tehnică și de management a județului Harghita în domeniul 

implementării și operării sistemelor de gestionare a deșeurilor solide; 
 dezvoltarea și implementarea de strategii eficiente privind tarifele, facturarea și 

încasarea facturilor; 
 creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la beneficiile aduse de 

proiect, colectarea separată și reciclarea deșeurilor. 
 
Obiective și ținte generale 
De la aderarea la Uniunea Europeană, România trebuie să respecte noi standarde de mediu în 
ceea ce privește infrastructura de gestionare a deșeurilor, aceste provocări incluzând ținte 
specifice de valorificare și reciclare. 
În ultimii ani, legislația din România s-a dovedit a fi o forță motrice în ceea ce privește 
îmbunătățirea serviciilor și infrastructurii de gestionare a deșeurilor. Cu toate acestea, există în 
continuare o discrepanță semnificativă între practicile de gestionare a deșeurilor aplicate în 
România și cele aplicate în alte state membre ale Uniunii Europene. Aceste discrepanțe 
trebuie îndepărtate în vederea protejării mediului și a sănătății umane, acoperirii necesarului 
public de servicii, precum și în vederea promovării dezvoltării economice. Acestea ar trebui să 
ducă la servicii mai eficiente, ținându-se cont de dezvoltarea durabilă și principiul „poluatorul 
plătește”. 
 
SNGD și PNGD stabilesc următoarele obiective strategice generale privind gestionarea 
deșeurilor: 
 Armonizarea politicii și legislației naționale în domeniul gestionării deșeurilor cu 

politicile și prevederile legislative europene, precum și cu prevederile acodurilor și 
convențiilor internaționale la care România este parte (1.1). 

 Integrarea problematicii de gestionare a deșeurilor în politicile sectoriale și de 
companie (1.2). 

 Creșterea eficienței de aplicare a legislației în domeniul gestionării deșeurilor (1.3). 
 Adaptarea și dezvoltarea cadrului instituțional și organizatoric în vederea îndeplinirii 

cerințelor naționale și compatibilizarea cu structurile europene (2.1). 
 Asigurarea resurselor umane ca număr și pregătire profesională (3.1). 
 Crearea și utilizarea de sisteme și mecanisme economico-financiare pentru gestionarea 

deșeurilor în condițiile respectării principiilor generale, cu precădere a principiului 
„poluatorul plătește” (4.1). 

 Promovarea unui sistem de informare, conștientizare și motivare pentru toate părțile 
implicate (5.1). 

 Obținerea de date și informații complete și corecte care să corespundă cerințelor de 
raportare la nivel național și european (6.1). 

 Maximizarea prevenirii generării deșeurilor (7.1). 
 Exploatarea tuturor posibilităților de natură tehnică și economică privind valorificarea 

deșeurilor (8.1). 
 Dezvoltarea activităților de valorificare materială și energetică (8.2). 
 Asigurarea deservirii unui număr cât mai mare de generatori de deșeuri de către 

sistemele de colectare și transport a deșeurilor (9.1). 
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 Asigurarea celor mai bune opțiuni pentru colectarea și transportul deșeurilor în 
vederea unei cât mai eficiente valorificări (9.2). 

 Promovarea tratării deșeurilor în vederea asigurării unui management ecologic rațional 
(10.1). 

 Eliminarea deșeurilor în conformitate cu cerințele legislației în domeniul gestionării 
deșeurilor în scopul protejării sănătății populației și a mediului (11.1). 

 Încurajarea și susținerea cercetării românești în domeniul gestionării integrate a 
deșeurilor (12.1). 

 
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a 
deșeurilor în județul Harghita prin îmbunătățirea serviciilor de gestionare a deșeurilor și 
reducerea numărului existent de depozite neconforme în județ, în conformitate cu practicile și 
politicile UE în cadrul Axei Prioritare 2 a POS Mediu. 
 
Obiective specifice prezentate în regulamentele relevante privind deșeurile, orientate UE și 
național 

Mai jos sunt prezentate obligațiile relevante privind gestionarea deșeurilor referitoare la 
Articolul 20 din Tratatului de Aderare: măsuri de tranziție, România [Anexa VII la Tratat, (9) 
Mediu (B) Gestionare deșeuri]: 

1. Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor prevede ca statele membre care în 
anul 1995 ori un an anterior pentru care există date standardizate EUROSTAT au 
depozitat mai mult de 80 % din cantitatea colectată de deşeuri municipale pot amâna 
atingerea ţintelor prevăzute la paragrafele (a), (b) şi (c) cu o perioadă care nu trebuie să 
depăşească patru ani. 

În Planul de implementare al Directivei 1999/31/EC privind depozitarea deșeurilor este 
menționat faptul că România nu a solicitat perioade de tranziție pentru atingerea țintei de 
reducere a cantității de deșeuri biodegradabile eliminate prin depozitare. În vederea 
atingerii țintelor stabilite în articolul 5(2) (a) și (b) al directivei, România va aplica 
prevederile paragrafului 3 al articolului 5(2) privind opțiunea de a amâna atingerea țintelor 
prin acordarea unei perioade de grație de 4 ani: 
 16 iulie 2010 – reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile municipale 

depozitate la 75% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 
1995; 

 16 iulie 2013 – reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile municipale 
depozitate la 50% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 
1995; 

 16 iulie 2016 – reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile municipale 
depozitate la 35% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 
1995. 

2. România a obținut derogare de la prevederile articolului 6 a Directivei 94/62/EC privind 
ambalajele și deșeurile de ambalaje pentru rata generală de valorificare sau incinerare, 
ținta de reciclare deșeuri din plastic, ținta generală de reciclare, ținta de reciclare deșeuri 
de sticlă și ținta de reciclare deșeuri de lemn (România nu a solicitat nicio derogare 
privind țintele de reciclare deșeuri de hârtie și carton și metale). 
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 31 decembrie 2008 – atingerea țintelor de reciclare pentru deșeuri de ambalaje de 
hârtie/carton și metale; 

 31 decembrie 2011 – atingerea țintelor de reciclare pentru deșeuri de ambalaje de 
lemn; 

 31 decembrie 2013 – atingerea țintei globale de reciclare, a obiectivului global de 
reciclare și a obiectivelor de reciclare pentru deșeuri de ambalaje de plastic și 
sticlă. 

Țintele pentru deșeurile de ambalaje sunt raportate la cantitatea totală de deșeuri de 
ambalaje generate în anul respectiv. 

Tabel nr. 41 Ținte privind reciclarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje 
 Ținte reciclare și valorificare [%] 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Hârtie + carton   60      

Plastic 8 10 11 12 14 16 18 22.5 
Sticlă 21 22 32 38 44 48 54 60 
Metale   50      

Lemn 4 5 7 9 12 15   

Total reciclare 26 28 33 38 42 46 50 55 
Total valorificare 32 34 40 45 48 53 57 60 

Sursă: Anexa VII la Tratatul de Aderare 

3. Prin derogare de la Directiva 1999/31/EC, cerințele privind controlul apei și gestionarea 
levigatului, protecția solului și a apei, controlul gazului și privind stabilitatea nu vor fi 
aplicate pentru 101 depozite municipale existente în România până la data de 16 iulie 
2017. România va asigura reducerea etapizată a cantităților de deșeuri eliminate pe 
aceste 101 depozite municipale neconforme existente (cantitatea maximă de 1.210.000 t 
depozitate pe an va atinsă până la 31 decembrie 2016). 

4. Prin derogare de la prevederile articolelor 5(5) și 7(2) Directivei 2002/96/EC privind 
deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), România va atinge o rată de 
colectare separată de cel puțin 4kg de DEEE în medie pe locuitor pe an de la gospodăriile 
individuale, o rată de valorificare, precum și o rată de reutilizare și reciclare a 
componentelor, a materialelor și substanțelor până la 31 decembrie 2008. 

Obiective specifice ale proiectului: 

Tabel nr. 42 Obiectivele proiectului 
Obiectiv specific Valoare fără proiect Valoare estimată după proiect 

1. Creșterea gradului de 
acoperire cu servicii de 
salubrizare 

100% în mediul urban și 95% în mediul 
rural și depozitarea nu se realizează în 
conformitate cu directivele CE relevante 

100% atât în mediul urban cât și 
rural cu depozitarea realizată în 
conformitate cu directivele CE 
relevante. 

2. Reducerea cantității de 
deșeuri eliminate prin 
depozitare 

98% din totalul de deșeuri colectate ajunge 
pe depozit 

54% din totalul de deșeuri 
colectate va ajunge pe depozit la 
sfârșitul perioadei de planificare

3. Creșterea cantității de 
deșeuri reciclate sau 

1,39% din cantitatea totală de deșeuri 
generate este valorificată ca și deșeuri de 

19,356% din total deșeuri 
generate sunt valorificate și 
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Obiectiv specific Valoare fără proiect Valoare estimată după proiect 
valorificate ambalaje, 7,3% din deșeurile de ambalaje 

generate reciclat 
reciclate, peste 50% din 
deșeurile de ambalaje generate 
sunt reciclate 

Valorificare deșeuri de 
ambalaje 

 Hârtie și carton 
 Plastic 
 Sticlă 
 Metal 
 Lemn 

 
2010 

2432 t 
610 t 
852 t 
341 t 
244t 

 
2016 

4149 t 
3865 t 
2509 t 
918 t 
531 t 

4. Închiderea depozitelor 
neconforme  

8 depozite neconforme din zona de proiect Toate depozitele neconforme 
închise și recultivate după 
proiect.

5. Reducerea cantității de 
deșeuri biodegradabile 
depozitate 

75% Mai puțin de 35% din cantitatea 
totală de deșeuri biodegradabile 
ajung pe depozit. 

 
 Compostare 

individuală 
 Compostare în stație 

de compostare 
 Valorificare hârtie și 

carton în stația de 
sortare 

 Valorificare hârtie și 
carton la sursă 

 Valorificare deșeuri 
din lemn 

 

 40.601 tone în 2016 
 9199 t/an 
 
 22.084 t/an 

 
 5590 t/an 

 
 
 796 t/an 

 
 2393 t/an 

 

 

Tabel nr. 43 Ținte privind deșeurile biodegradabile 

 2010 2013 2016 

Cantitate de deleuri municipale 
biodegradabile generate [tone] 61,030 61,371 61,929 

Cantitate maximă de deșeuri 
municipale biodegradabile ce 
ajunge pe depozit [tone] 48,700 32,467 22,727 

Cantitate de deșeuri municipale 
biodegradabile ce trebuie reduse 
la depozitare [tone] 12,330 28,904 39,203 

 

Tabel nr. 44 Deșeuri reduse la depozitare 

Obiectiv 2010 2013 2016 

Cantitatea de deșeuri reduse la depozitare 
(t) 

12.403 28,904 39,203

 

Tabel nr. 45 Atingerea țintelor 

Obiective 2013 2014 2015 2016 

Compostare individuală 4,592 4,580 4,590 9,199
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Compostare în stația de compostare 
Remetea 

22,351 22,195 22,138 22,084

Reciclarea deșeurilor de hârtie și 
carton în stațiile de sortare 

4,644 4,797 5,136 5,590

Deșeurile de hârtie și carton 
reciclate la sursă 

728 757 780 796

Lemn reciclat 2,189 2,276 2,345 2,392
Cantitatea totală de deșeuri 
biodegradabile redusă 

35,504 34,605 34,989 40,061

 

B.5.2. Obiective socio-economice 

Obiectivele și țintele socio-economice ale proiectului 

Proiectul va duce la îmbunătăţirea standardelor de viaţă a întregii populaţii din judeţ (circa 
288.553 locuitori) prin furnizarea unui serviciu adecvat de gestionare a deşeurilor. De 
asemenea, proiectul va reduce şi/sau elimina impactul asupra mediului generat de depozitarea 
necontrolată a deşeurilor. Mai exact, beneficiile previzionate ale proiectului sunt după cum 
urmează: 
 
Economisirea resurselor datorită (i) valorificării produselor reciclabile şi producerea de 
compost și energie și (ii) reducerea cantităţii totale de deşeuri eliminate ceea ce va duce la 
creşterea duratei de viaţă a depozitelor. 
 
Reducerea disconfortului vizual, al emisiilor de mirosuri şi a riscurilor directe asupra sănătăţii 
datorită (i) închiderii depozitelor neconforme și (ii) evitarea generării sau colectarea și tratarea 
adecvată a levigatului rezultat din deșeuri. 
 
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră datorită (i) evitării (sau colectării adecvate) a 
emisiilor de metan şi bioxid de carbon care reprezintă 64% și 34% din volum, respectiv a 
gazului generat în urma descompunerii deşeurilor și (ii) emisiile evitate atunci când în urma 
proiectului va apărea generarea de căldură și/sau energie, iar utilizarea de sursă alternativă 
pentru acestea implică utilizarea de combustibili alternativi. 
 
În plus faţă de aceste beneficii, ca şi în orice alte proiecte majore de construcţii, proiectul va 
avea un impact pozitiv datorită oportunităţilor crescute de angajare. Astfel, proiectul oferă 
oportunităţi de angajare şi de generare de locuri de muncă în perioada activităţilor de 
construcţie şi operare, acestea fiind incluse în analiză prin corectarea (reducerea) costurilor 
investiţionale şi de operare a proiectului din analiza economică la costurile cu mâna de lucru. 
Un alt factor benefic este oportunitatea acordată companiilor locale și naționale de a participa 
în procesul de eliminare și reciclare a deșeurilor, produsele reciclate putând fi și vândute 
acestor companii. 
 
Tabel nr. 46 Obiective și indicatori 
Obiective socio-economice Indicatori 
Asigurarea de noi locuri de muncă 
la nivel local 

Acest obiectiv va atins în două etape. 
În faza de pregătire și construcție vor exista oportunități de afaceri pentru 
companiile locale de construcții care vor realiza instalațiile. 
În cea de-a doua etapă, după implementarea proiectului, va fi creat un 
număr de 183 de locuri de muncă permanente, din care 161 pentru muncă 
fizică. Structura detaliată a angajaților este prezentată în Analiza cost-
beneficiu realizată în cadrul proiectului. 

Oportunităţi pentru dezvoltarea Implementarea modificărilor şi extinderii sistemului de gestionare a 
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Obiective socio-economice Indicatori 
afacerilor deşeurilor va deschide inevitabil posibilitatea implicării companiilor locale 

şi naţionale. Separarea la sursă şi atingerea ţintelor privind reciclarea vor 
duce la apariţia unor industrii noi. 
Companiile locale vor avea posibilitatea de a se implica, vor avea 
posibilitatea să achiziționeze materiale reciclate și să le reutilizeze în 
scopuri proprii. Alte companii vor avea posibilitatea să furnizeze 
materialele utilizate pentru operarea de zi cu zi , cum ar fi echipamente de 
protecție, materiale de curățare, pubele etc. 
De asemenea, alte companii vor asigura mentenența camioanelor și a altor 
instalații. 
Acestea sunt doar câteva din exemplele prin care instalațiile de gestionare a 
deșeurilor pot asigura noi oportunități de afaceri comaniilor locale. 

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă Construcția unui nou depozit ecologic de deșeuri va contribui substanțial la 
îmbunătățirea calității apelor subterane și de suprafață. Mai mult, colectarea 
gazului de depozit (GHG) va îmbunătăţi condiţiile de mediu. 
Un alt factor important este ănchiderea și recultivarea depozitelor 
neconforme existente care reprezintă un pericol pentru mediu. Aplicând 
măsurile adecvate acest pericol poate fi considerabil redus. 

 

B.5.3. Contribuţia la atingerea Programului Operaţional 

Cadrul strategic al acestui proiect este în conformitate cu obiectivele şi axele prioritare ale 
POS Mediu, mai exact Obiectivul 2 („Dezvoltarea de sisteme durabile de gestionare a 
deşeurilor prin îmbunătăţirea gestionării deşeurilor şi reducerea numărului de situri 
contaminate istoric în cel puţin 30 de judeţe până în anul 2015”) şi Axa Prioritară 2 aferentă 
(„Dezvoltarea de sisteme integrate de gestionare a deşeurilor şi reabilitarea siturilor 
contaminate istoric”). Această Axă Prioritară 2 promovează sisteme integrate de gestionare a 
deşeurilor ceea ce reflectă politica şi principiile UE în sectorul de mediu şi este în 
conformitate cu Planurile Naţional, Regional şi Judeţean de Gestionare a Deşeurilor. 
Programele de investiţii vor include activităţi legate de ierarhia definită pentru gestionarea 
deşeurilor (prevenire generare, colectare separată, valorificare şi reciclare, tratare şi eliminare 
deşeuri) n paralel cu închiderea depozitelor neconforme de deşeuri. 
 
În contextul Axei Prioritare 2, obiectivul general al proiectului este acela de a realiza un 
sistem durabil de gestionare a deșeurilor în județul Harghita prin îmbunătățirea serviciilor de 
gestionare a deșeurilor și reducerea numărului de situri contaminate istoric în conformitate cu 
practicile și politicile UE, precum și în contextul Axei Prioritare 2 a POS Mediu. În acest sens, 
obiectivele specifice din cadrul proiectului sunt legate de prioritățile POS de mai jos: 
 
Tabel nr. 47 Conformarea proiectului cu prioritățile 
Priorități Conformare proiect
Creșterea gradului de deservire cu servicii de calitate 
adecvată și la un cost suportabil. 

Analiza de suportabilitate este realizată până în anul 
2040, aceeași ca și perioada prevăzută. Suportabilitatea 
este limitată de pragul de sus de 1,8% din venitul 
gospodăriilor din prima decilă de venit. 

Reducerea cantității de deșeuri eliminate prin 
depozitare 

În prezent, 98% din deșeurile colectate ajung pe 
depozite. 
Prin introducerea separării și reciclării deșeurilor 
organice, de hârtie și de ambalaje (hțrtie, sticlă, plastic, 
metal) din fluxul general de deșeuri, la care se adaugă 
câteva fluxuri speciale de deșeuri potrivit principiului 
responsabilitatea producătorului (DEEE, anvelope, 
baterii etc.) doar 54 % din cantitatea totală de deșeuri 
colectate vor fi depozitate. 
Sistemul de gestionare va introduce activitățile de 
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Priorități Conformare proiect 
reciclare a deșeurilor de ambalaje în cooperare cu 
asociații de producători. Separarea deșeurilor 
voluminoase, inclusiv reciclarea componentelor bune. 

Creșterea cantității de deșeuri reciclate și reutilizate În prezent, din cantitatea totală colectată, doar 1,38% 
sunt reciclate și reutilizate, aceasta reprezentând 7,3% 
din totalul de deșeuri de ambalaje generate. După 
implementarea proiectului, la sfârșitul perioadei de 
proiect, un procent de 19,356% din cantitatea de 
deșeuri colectate va fi reciclată, ceea ce reprezintă 
peste 50% din cantitatea totală generată de deșeuri de 
ambalaje. 

Reducerea presiunilor asupra mediului În cadrul proiectului se va realiza închiderea a opt 
depozite neconforme din mediul urban. 

 
Tabel nr. 48 Necesarul cuantificat în toate sectoarele relevante de gestionare a deșeurilor 

Țintă 
Termen 
limită 

Necesar cuantificat 

100 % grad de deservire cu servicii de 
salubrizare în mediul urban și rural 

2013 
288.553 locuitori în mediul urban ar trebui 
să fie deserviți de servicii de salubrizare 

Colectare separată în întreaga zonă de proiect 2013 
288.553 locuitori vor beneficia de colectare 
separată 

Ținte reciclare/valorificare deșeuri de ambalaje: 
- Reciclare deșeuri de hârtie și carton – 60 

%; 
- Reciclare deșeuri de ambalaje din plastic – 

22,5 %; 
- Reciclare deșeuri de ambalaje din sticlă – 

60 %; 
- Reciclare deșeuri de ambalaje din metal – 

50 %; 
- Recciclare deșeuri de ambalaje din lemn – 

15 %; 
- Total țintă reciclare – 55 %; 
- Total țintă valorificare – 60 %. 

2013 

Implementarea sistemului de colectare 
separată a deșeurilor reciclabile în vederea 
asigurării reciclării/valorificării a 
următoarelor cantități minime de deșeuri de 
ambalaje atât de la populație, cât și din 
comerț, industrie și de la instituții în 2013: 

- 2.675 tone deșeuri de hârtie și carton; 

- 772 tone deșeuri de plastic; 

- 1.023 tone deșeuri de sticlă; 

- 375 tone deșeuri de metal; 

- 335 tone deșeuri de lemn; 

- 6.632 tone – total reciclare deșeuri de 
ambalaje; 
- 7.642 tone – total valorificare deșeuri de 
ambalaj. 

Reducerea cantității de deșeuri biodegradabile 
eliminate prin depozitare 

Asigurarea de capacitate (în instalații de 
fermentare anaerobă și aerobă, de tratare 
mecano-biologică) în vederea tratării de cantități 
de deșeuri biodegradabile reduse la depozitare: 

- până la 50% 
- până la 65% 

 

- 2013 
- 2016 

Cantități de tratat: 
- 28.904 tone în 2013; 
- 39.203 tone în 2016. 

Cantitățile fac referire la deșeurile 
biodegradabile ce nu vor ajunge pe depozit, 
vor fi tratate, pe de o parte în stația de 
compostare și, pe de altă parte, prin 
intermediul metodei de compostare 
individuală de către populație. 

Închidere depozite 2013 
Închiderea a 8 depozite neconforme 
existente în zona de proiect 

Realizarea unui depozit zonal 2013 
Realizarea unui depozit zonal care să 
deservească întreaga zonă de proiect 

 
În cele ce urmează va fi prezentat cadrul legislativ care impune diferite ținte specifice. 
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Tabel nr. 49 Cadru legislativ privind deșeurile 

Cadru legislativ privind deșeurile 

Directiva nr. 2008/98/EC privind deșeurile ce abrogă 
anumite directive 

 Legea 211/2011 privind gestionarea deșeurilor 

 OUG nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor 
aprobat prin Legea nr. 426/2001 cu modificările 
ulterioare; 

 HG nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei 
Naţionale de Gestionare a Deşeurilor şi a Planului 
Naţional de Gestionare a Deşeurilor, cu 
modificările ulterioare; 

 OM nr. 1364/1499/2006 de aprobare a planurilor 
regionale de gestionare a deşeurilor; 

 Ordinul ministrului mediului și dezvoltării 
durabile nr. 951/2007 privind aprobarea 
Metodologiei pentru elaborarea planurilor 
regionale și județene de gestionare a deșeurilor. 

 
Tabel nr. 50 Legislație privind operațiile de gestionare a deșeurilor 

Legislaţia privind operaţiile de gestionare a deşeurilor 

Depozitarea deșeurilor 

Directiva nr. 99/31/CE privind depozitarea deşeurilor HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor 

Decizia Consiliului 2003/33/CE privind stabilirea 
criteriilor şi procedurilor pentru acceptarea deşeurilor 
la depozite ca urmare a art. 16 şi anexei II la Directiva 
1999/31/CE 

OM nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de 
acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a 
deşeurilor la depozitare şi lista naţionala de deşeuri 
acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri 

Incinerarea deşeurilor 

Directiva nr. 2000/76/CE privind incinerarea 
deşeurilor 

HG nr. 128/ 2002 privind incinerarea deşeurilor 

Transportul deşeurilor 

Regulamentul Consiliului 1013/2006 privind transferul 
de deşeuri (aplicabil din data 11 Iulie 2007) 

HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru 
aplicarea Regulamentului nr. 1013/2006 privind 
transferul de deşeuri 

HG 1061/2008 privind transferul de deșeuri 
periculoase și nepericuloase pe teritoriul României 

 
Tabel nr. 51 Legislația privind fluxurile specifice de deşeuri 

Legislația privind fluxurile specifice de deşeuri 

Ambalaje şi deşeuri de ambalaje 

Directiva nr. 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile 
de ambalaje (cu modificările ulterioare) 

HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi 
deşeurilor de ambalaje modificată de HG nr. 
1872/2006 și HG nr. 247/2011 

Decizia Decizia 97/129/CE privind sistemul de 
identificare şi marcare a materialelor de ambalaj 

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice 

Directiva 2002/96/CE privind deşeurile de 
echipamente electrice şi electronice (cu modificările 
ulterioare) 

HG nr. 1037/2010 privind deşeurile de echipamente 
electrice şi electronice 

Directiva 2002/95/CE privind restrictionarea utilizarii 
anumitor substanţe periculoase în echipamentele 

HG nr. 992/ 2005 privind limitarea folosirii anumitor 
substanţe periculoase în EEE, modificată de HG nr. 
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electrice şi electronice (cu modificările ulterioare) 816/2006, anexele modificate de OM nr. 
1226/1771/2007 și OM nr. 1771/2007, completate de 
OM nr. 344/2009 și OM nr. 732/2009 

Utilizarea în agricultura a nămolurilor din epurare

Directiva 86/278/CEE privind protecţia mediului, şi în 
particular, a solului, atunci când nămolul provenit de 
la staţiile de epurare este folosit în agricultură 

OM nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind protecţia mediului, în special a solurilor, când 
se utilizează nămolurile de epurare în agricultură 

Deşeuri de baterii şi acumulatori 

Directiva nr. 91/157/EEC privind bateriile 
șiacumulatorii care conșin anumite substanțe 
periculoase 

Directiva 2006/66/CE privind bateriile şi acumulatorii 
şi deşeurile de baterii şi acumulatorii (cu modificările 
ulterioare) 

HG 1132/2008 privind regimul bateriilor şi 
acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi 
acumulatori, legislația europeană a fost transpusă în 
totalitate. 

OM nr. 669/1304/30.06.2009 privind înregistrarea 
producătorilor de baterii și acumulatori 

 

Tabelul de mai jos prezintă obiectivele din cadrul Axei Prioritare 2, precum și contribuţia 
proiectului propus la atingerea acestor obiective. 

 

Tabel nr. 52 Indicatori 
Indicator Unitate Contribuţia acestui proiect la atingerea 

obiectivelor POS Mediu 
Output    
Sisteme noi sau finalizate de gestionare 
integrată a deşeurilor la nivel 
judeţean/regional 

1 Proiectul propus va înființa un nou SIGD în 
județul Harghita. 

Depozitele neconforme din mediul urban 
închise 

8 Opt depozite neconforme închise și 
recultivate. 

Rezultate   
Populaţie care beneficiază de sisteme 
îmbunătăţite de gestionare a deşeurilor 

288.553 persoane Întreaga populație a județului Harghita (cu 
excepția municipiului Odorheiu Secuiesc) va 
beneficia de pe urma investiției. 
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C. REZULTATELE STUDIILOR DE FEZABILITATE 

C.1. Prezentaţi un rezumat al principalelor concluzii ale studiilor de fezabilitate 
realizate 

Tabel nr. 53 Principalele concluzii ale studiilor de fezabilitate efectuate 
Nr Aspect Concluzie Referință 
1 Analiză 

instituțională 
Rezumând datele privind evaluarea contractelor 
de salubrizare din Județul Harghita, concluziile 
sunt urmatoarele: 
Unele contracte au fost semnate înainte de Tratatul de 
aderare; 
Unele contracte au fost semnate recent, după 
finalizarea negocierilor din cadrul capitolului 22 
Mediul (noiembrie 2004) și ratificarea Tratatului de 
aderare in primăvara anului 2005; 
Unele contracte au fost semnate pe o perioadă 
nedeterminată; 
Unele contracte, semnate după 2006, prevăd 
colectarea separată a deșeurilor, în timp ce altele, 
semnate în aceeași perioadă, nu prevăd colectarea 
separată a deșeurilor; 
Există situații conflictuale între unele organe ale 
administrației publice locale și unii furnizori de 
servicii din regiunea Odorheiu Secuiesc. 
 
Formele juridice ale contractului de salubrizare sunt: 
 Contractul de concesiune; 
 Delegarea contractelor de gestiune a 

serviciilor publice de salubrizare prin 
concesiune; 

 Contracte de furnizare de servicii. 
Pentru realizarea activităților din cadrul proiectului 
conform Master Planului de colectare a deșeurilor, 
Județul Harghita a fost împarțit în 3 regiuni, după 
cum se arată în imaginea de mai jos: 
Zona de colectare 1 – acoperă zona de sud deservită 
de stația de transfer Miercurea Ciuc 
Zona de colectare 2 – acoperă zona de nord deservită 
de Remetea IWMC   
Zona de colectare 3 – acoperă zona de vest deservită 
de stația de transfer Corund 

Raport de 
analiză 
instituțională 
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În ceea ce privește colectarea deșeurilor și serviciile 
de transport (spre stațiile de transfer/centrele de 
colectare/instalațiile de tratare a deșeurilor), s-a decis 
acordarea unui (1) contract pentru fiecare zonă de 
colectare; gestiunea serviciului va fi atribuită conform 
procedurii de delegare organizată de Asociația pentru 
Dezvoltare Intercomunitară, în numele și pe seama 
autorităților locale implicate. 
În ceea ce privește funcționarea instalațiilor de tratare 
a deșeurilor, 3 contracte vor fi acordate după cum 
urmează: 
o 2 contracte:  unul pentru funcționarea stației de 
transfer Miercurea Ciuc și unul pentru cea a stației de 
transfer Corund; Deoarece aceste contracte prevăd și 
transportul deșeurilor de la stațiile de transfer/sortare 
la depozitul ecologic, s-a decis ca operatorii care 
asigura funcționarea stației de transfer să furnizeze și 
serviciul de transport; 
o 1 contract pentru funcționarea Centrului integrat de 
gestionare a deșeurilor din Remetea – stație de 
sortare, stație de compostare și depozit ecologic. 
În cazul ultimelor două activități (transportul și 
funcționarea instalațiilor), procedura de delegare va fi 
organizată de Consiliul Județean Harghita.  
• În ceea ce privește mecanismul de plată pentru 
serviciile de salubrizare, s-a decis ca fiecare localitate 
să aplice taxe sau un sistem tarifar conform 
precizărilor din Anexa nr. 1 la Documentul de poziție. 
 
Concluziile analizei instituționale:  
Principalele condiții in privința regionalizăarii in 
sectorul deșeurilor au fost deja îndeplinite: 
 ADI a fost legal înființată prin asocierea dintre 

Consiliul Județean și toate consiliile locale din 
Județul Harghita. Modificările actelor 
constitutive se află în plin proces de înscriere; 
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 Documentul de poziție pentru implementarea 
proiectului urmează să fie semnat de toate 
unitățile administrative teritoriale; 

 A fost efectuată o analiză detaliată a 
contractelor de salubrizare existente; 

 Dispozițiile contractuae pentru sistemul 
integrat de gestionare a deșeurilor au fost luate 
de autoritățile locale și sunt corect reflectate in 
Documentul de poziție. 

 
Unitatea de implementare a proiectului 
UIP va fi delegată de Consiliul Județean și va fi 
compusă din 8 membri pe o perioadă de trei ani.  
UIP are răspunderi executive, tehnice și financiare 
pentru pregătirea și implementarea proiectului de 
sistem integrat de gestionare a deșeurilor. Deoarece 
proiectul are și o componentă de difuzare, UIP va 
desfășura și activități de promovare și marketing 
(inclusiv relații publice). 
UIP are sediul la Consiliul Județean, care a oferit 
spațiul și dotările necesare pentru funcționarea 
corespunzătoare a unității. Consiliul Județean suportă 
cheltuielile legate de resursele umane și funcționarea 
UIP. 
 

2 Analiza 
sistemului 

Un rezumat al recomandărilor pentru colectarea, 
transportul si reciclarea deșeurilor este disponibil in 
secțiunea B.4 a acestei aplicații. 
În ceea ce privește depozitarea deșeurilor, 
următoarele soluții sunt recomandate:  
construirea unui depozit sanitar regional cu sisteme 
asociate de gestionare a apei, levigatului și gazelor și 
instalații și echipamente asociate  
construirea de stații de transfer, stații de sortare, de 
compostare și echipamente asociate 
Închiderea și acoperirea celor 8 depozite neconforme  
Descriem pe scurt principalele caracteristici ale 
sistemului.  
 
Colectarea deșeurilor: În prezent, colectarea 
deșeurilor este atribuția fiecărei municipalități. 
Fiecare dintre acestea are contract cu un operator de 
salubritate, care furnizează acest serviciu pe 100% din 
zonă. În viitor, va exista un singur operator care va 
asigura salubrizarea întregii zone de proiect. După 
implementarea acestuia, va fi organizat un sistem de 
colectare cu 8 centre de colectare prin aport voluntar 
și două stații de transfer, iar întreaga cantitate de 
deșeuri colectate și transferate va fi transportată la 
centrul de gestionare a deșeurilor de la Remeta. 

Raport tehnic al 
studiului de 
fezabilitate  
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Sistemul de colectare a deșeurilor este un sistem cu 3 
pubele (amestec, reciclabile, biodegradabile) cu o 
stație de compostare de înalta capacitate și 2 stații de 
sortare.  
  
Tratarea deșeurilor: în prezent, există o singură 
instalație capabilă să sorteze deșeurile, situată la 
Sânsimion. Această instalație a fost construită cu 
fonduri PHARE, iar proprietarul ei este o ADI 
formată din mai multe autorități locale care vor 
participa și la acest proiect. De aceea, instalația de la 
Sânsimion a fost inclusă în prezentul proiect ca stație 
de sortare. După implementarea proiectului, deșeurile 
transportate la Remetea vor fi tratate la instalațiile de 
sortare și compostare ale centrului propus. 
Compostarea la domiciliu va fi încurajată în toată 
zona de proiect, iar locuitorilor li se vor pune la 
dispoziție 20.000 de compostoare individuale. 
 
Depozitarea deșeurilor: În prezent, există un singur 
depozit conform în Județul Harghita, la Techend 
Plateu. Acest depozit est utilizat cu precădere de 
municipalitatea din Odorheiu Secuiesc. Celelalte 
municipalități depozitează deșeurile în depozite 
neconforme, acolo unde se poate, iar în alte cazuri 
deșeurile sunt transportate la depozite din afara țării. 
În viitor, deșeurile generate de îintregul județ vor fi 
transportate la noul depozit de la Remetea. Până când 
acesta va fi construit, deșeurile vor fi transportate la 
depozite din județele Covasna și Brasov. 
 

3 Analiză de 
mediu 

Proiectul a fost conceput pentru a lupta împotriva 
actualelor metode nepotrivite de gestionare a 
deșeurilor în Județul Harghita. Implementarea 
proiectului va însemna sfârșitul practicilor care au 
avut efecte adverse importante asupra mediului, 
sănătății oamenilor ăi calității vieții. Proiectul va avea 
un impact direct covârșitor pozitiv asupra mediului 
înconjurător, în special în ceea ce privește reducerea 
contaminării apelor de suprafață, a solului și a apelor 
subterane, reducerea noxelor și poluării aerului, 
diminuarea efectelor nocive asupra climei, a 
pericolelor pentru marele public, pentru lucrătorii în 
domeniul deșeurilor și salubrității, precum și 
îmbunătățirea dotărilor și calității vieții. Cu toate 
acestea, proiectul va avea efecte pe plan local, în 
timpul construcțiilor (zgomot, praf, vibrații, trafic, 
gaze de eșapament) și al fazelor de funcționare (efecte 
ale circulației crescute, mirosuri de la instalațiile de 
gestionare a deșeurilor). 

Studiu de 
fezabilitate 
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4 Operare și 
întreținere 

Costurile de operare și întreținere sunt prevăzute 
pentru o perioadă de referință de 28 de ani, iar 
costurile anuale estimate depășesc cu puțin 4 milioane 
de euro. Estimările detaliate ale costurilor sunt 
prezentate in analiza financiara și economică. 

Raport de 
analiză 
financiară şi 
economică 
 

5 Analiza 
financiară 

Analiza financiară folosește metoda de calcul 
progresiv, adică se compară scenariul „cu proiect” cu 
un scenariu alternativ „fără proiect”. Analiza 
financiară cost-beneficiu a demonstrat că proiectul 
este sustenabil, rentabil și suportabil din punct de 
vedere financiar pentru populație. Modelul financiar 
are următoarele rezultate:  

 
Parametru             
Rata rentabilității financiare a investiției (RRF/C) :-
12,549% 
Valoarea actualizată netă a investiției (VAN/C): -
29.908.795 EUR 
Rata rentabilității financiare a capitalului (RRF/K): -
1,31% 
Valoarea actualizată netă a capitalului (VAN/K): -
2.008.162 EUR 
Rata diferenței de finanțat: 93,75% 

Raport de 
analiză 
financiară şi 
economică 
 

6 Tarif și 
suportabilitate 

Tarifele propuse pentru clienții necomerciali și 
comerciale sunt următoarele: 
Între 145 și 261 RON/t fără TVA pentru clienții 
rezidențiali și comerciali. 
La baza calculării acestor valori a stat principiul 
suportabilității, pentru ca tariful acestui serviciu să nu 
depășească 1,8% din venitul grupului din cel mai mic 
decil.  
Procentajul de suportabilitate pentru perioada 
estimată nu depășește niciodată limita de 1,8%. 

Raport de 
analiză 
financiară şi 
economică 
 

7 Analiza 
economică 

A fost efectuată o analiză economică exhaustivă a 
proiectului, producând următoarele rezultate: 
Rata rentabilității economice a capitalului (REC/C): 
20,3% 
Valoarea actualizată netă economică a capitalului 
(VANE/C): 44.152.026 EUR 
În alte calcule, a fost folosită o rată de actualizare 
economică de 5,5%.  
Proiectul prezintă indicatori economici pozitivi, cu 
avantaje economice care depășesc considerabil 
costurile. 

Raport de 
analiză 
financiară şi 
economică 
 

8 Analiza de 
sensibilitate 

Pentru a evalua soliditatea rezultatelor proiectului în 
condiții adverse, a fost efectuată o analiză de 
sensibilitate vizând principalele variabile ale 
proiectului.  
Principalele variabile evaluate sunt:  
 Variații ale costurilor investițiilor 

Raport de 
analiză 
financiară şi 
economică 
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 Variații ale costurilor de operare și întreținere  
 Variații ale veniturilor  

Rezultatele sunt prezentate în secțiunea E.3 a acestei 
aplicații. 

9 Analiza de 
risc 

Pentru analiza de risc privind analiza financiară, au 
fost selectate următoarele variabile sensibile:  
 Costurile de investiții;  
 Costurile de operare și întreținere;  
 Veniturile. 

Rezultatele sunt prezentate în secțiunea E.3 a acestei 
aplicații. 

Raport de 
analiză 
financiară şi 
economică 
 

 

Furnizaţi referinţe exacte dacă în finanţarea studiilor de fezabilitate s-a beneficiat sau 
nu de fonduri din partea FEDR, din Fondul de Coeziune, ISPA sau alt tip de asistenţă 
din partea Comunităţii. 

Nu este cazul 

 

C.1.1. Analiza necesarului  

În privința gestionării deșeurilor în județul Harghita, actualul sistem nu este întrutotul conform 
cu cerințele legislative și nu poate asigura îndeplinirea obiectivelor și atingerea țintelor 
legislative sau a celor stabilite prin Tratatul de Aderare. Tabelul de mai jos prezintă 
principalele deficiențe ale actualului sistem de gestionare a deșeurilor. 

Tabel nr. 54 Analiza necesarului 

Componentă de sistem Deficiențe 
Condiții ce trebuie îndeplinite prin sistemul integrat 

de gestionare a deșeurilor 

Gestionarea colectării și 
transportului deșeurilor 
menajere 

 Unele contracte cu 
operatorii de servicii 
de salubrizare pentru 
colectarea și 
transportul 
deșeurilor expiră 
curând sau sunt 
încheiate pe o 
perioadă 
nedeterminată; 

 În prezent, nu există 
nici o stație de 
transfer funcțională 

 Întreaga populație (urbană și rurală) este conectată 
la serviciul de salubrizare 

 Furnizarea de vehicule și mijloace de transport 
pentru colectarea deșeurilor reziduale în localitățile 
unde serviciul de colectare și transport va fi 
delegat; 

 Construirea de stații de transfer 

Colectarea separată a 
deșeurilor reciclabile 

În prezent, sistemul de 
colectare separată a 
deșeurilor reciclabile nu 
acoperă întregul județ.  

Implementarea colectării separate a deșeurilor 
reciclabile pentru a asigura reciclarea/valorificarea 
următoarelor cantități minime de deșeuri de ambalaje, 
atât de la populație cât și de la societăți comerciale, 
obiective industriale și instituții in 2013: 
- 2.675 tone de deșeuri din hartie și carton; 
- 772 tone de deșeuri din plastic; 
- 1.023 tone de deșeuri din sticlă; 
- 375 tone de deșeuri din metal; 
- 335 tone de deșeuri din lemn; 
- 6.632 tone – cantitatea totală a deșeurilor din ambalaje 
reciclabile; 
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Componentă de sistem Deficiențe 
Condiții ce trebuie îndeplinite prin sistemul integrat 

de gestionare a deșeurilor 

- 7.642 tone – cantitatea totală a deșeurilor din ambalaje 
recuperabile. 
 Furnizarea de vehicule și mijloace de transport 

pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile 

 Asigurarea de capacități de sortare pentru deșeurile 
reciclabile colectate separat 

Asigurarea de capacități 
de tratare a deșeurilor 
municipale biodegradabile 

În prezent, în județ nu 
există capacități de 
tratare a deșeurilor 
municipale 
biodegradabile  

Cantități de tratat: 
- 28.109 tone în 2013; 
- 39.203 tone în 2016. 
 Asigurarea unei capacități de tratare pentru 

compostare 
Gestionarea fluxurilor de 
deșeuri speciale (deșeuri 
menajere periculoase, 
deșeuri voluminoase, 
deșeuri din construcții și 
demolări, DEEE) 

În prezent, sistemul de 
colectare separată a 
fluxurilor speciale de 
deșeuri nu este 
implementat și nu există 
nici un sistem pentru 
gestionarea lor 

 Achiziționarea de echipament de colectare și 
transport pentru fluxurile speciale de deșeuri; 

 Construirea de instalații de tratare pentru fluxurile 
speciale de deșeuri  

 

Eliminare prin depozitare În prezent, în județ există 
un singur depozit 
conform funcțional la 
Țechend și 9 depozite 
neconforme 

 Construirea depozitului zonal 
 
 Închiderea depozitelor neconforme (depozitul 

neconform de la Odorheiu Secuiesc nu va fi închis 
în cadrul acestui proiect) 

Finanțare/Recuperarea 
costurilor 

Capacitate de finanțare 
insuficientă 
 
Nu există costuri de 
recuperat 
 
Nu se aplică principiul 
„poluatorul plătește” 

 Asigurarea finanțării necesare pentru achiziționarea 
echipamentelor 

 Dezvoltarea unei politici eficiente de recuperare a 
costurilor, în limitele suportabilității populației, 
permițând finanțarea înlocuirii echipamentelor 
depășite 

Informarea și 
conștientizarea publicului 

Lipsa de informare și 
conștientizare a 
publicului în privința 
priorităților și condițiilor 
ce trebuie îndeplinite de 
un sistem integrat de 
gestionare a deșeurilor 

Campanii de conștientizare și informare a publicului 

 

Cifrele referitoare la populație sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabel nr. 55 Populația din zona de proiect 
 2.013 2.014 2.015 2.022 2.032 2.042 
Populația totală a județului 324.143 323.747 323.527 316.943 301.757 282.355 
Populația orașului  
Odorhei 

36.352 36.207 36.062 35.064 33.687 32.363 

Populația județului 
- Odorhei 

287.791 287.540 287.465 281.879 268.070 249.992 

Din acest tabel, se poate observa că, din totalul populației județului am scăzut populația din 
Odorhei deoarece, așa cum reiese și din studiul de fezabilitate, această regiune are propriul 
său program de gestionare a deșeurilor – acesta este motivul lipsei populației din Odorhei. 

Din totalul populației din zona deservită, procentajul persoanelor care trăiesc în zone urbane  
și respectiv rurale este prezentat în tabelul următor: 
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Tabel nr. 56 Procentajul populației urbane-rurale 
 2.013 2.014 2.015 2.022 2.032 2.042 
Populație urbană 45,00% 45,00% 45,00% 44,00% 43,00% 42,00% 
Populație rurală 55% 55% 55% 56% 57% 58% 

Este important să deosebim cele două categorii de locuitori, deoarece serviciul de colectare nu 
acoperă în același mod zonele rurale și urbane, iar cantitatea de deșeuri poate fi și ea diferită. 

Pe baza celor două tabele, putem calcula numărul locuitorilor din zonele urbane ale Județului 
Harghita și din zonele rurale, iar aceste cifre sunt prezentate mai jos: 

Tabel nr. 57 Cifrele reprezentând populația urbană-rurală 
 2013 2014 2015 2022 2032 2042 

Populație – totală 286.982 286.493 285.603 278.588 263.402 248.531 

Populație – urbană 105.116 104.577 103.916 99.166 90.726 83.254 

Populație – rurală 181.866 181.915 181.687 179.421 172.676 165.277 

Studiul de fezabilitate oferă cifre reprezentând cantitățile de deșeuri generate de o persoană 
anual, cifre cu ajutorul cărora vom calcula deșeurile generate pe cap de locuitor pe zi. Aceste 
cifre sunt: 

Tabel nr. 58 Generarea deșeurilor 
REZUMAT AL CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI 
GENERATE 
(CU SAU FĂRĂ PROIECT) 

 
201
3 

201
4 

201
5 

202
2 

203
2 

204
2 

Deșeuri generate în gospodării urbane 
ton
e

37.2
33

37.3
39

37.4
00 

37.7
37 

37.3
89 

36.8
60

Deșeuri generate în gospodării rurale 
ton
e 

28.0
98 

28.3
30 

28.5
21 

29.7
81 

31.0
38 

31.9
17 

Deșeuri generate pe cap de locuitor - urban kg/zi 
kg/
zi 

0,97 0,98 0,99 1,04 1,13 1,21 

Deșeuri generate pe cap de locuitor - rural kg/zi 
kg/
zi 

0,42 0,43 0,43 0,45 0,49 0,53 

Totalul deșeurilor municipale generate (cu excepția nămolului 
provenit de la stațiile de epurare) 

ton
e 

88.3
41 

88.4
16 

88.5
52 

90.8
27 

91.0
57 

90.6
66 

Năamol provenit de la stațiile de epurare   
4.50
0 

4.50
0 

4.50
0 

4.50
0 

4.50
0 

4.50
0 

Deșeuri generate de unități economice: 

Tabel nr. 59 Deșeuri generate în sectorul CII și deșeuri provenind de la epurări municipale 
REZUMATUL CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI GENERATE 
(CU SAU FĂRĂ PROIECT) 

 
201
3

201
4

201
5

202
2 

203
2 

204
2

Deșeuri generate, similare cu sectorul CII  
după reciclare proprie 

to
ne 

18.2
80 

18.0
41 

17.9
55 

17.9
13 

17.5
73 

17.1
41 

Deșeuri provenind de la epurări municipale și deșeuri 
provenind de la întreținerea parcurilor  

to
ne 

4.73
0 

4.70
6 

4.67
6 

5.39
6 

5.05
6 

4.74
7 

 

Zonele deservite de serviciul de colectare sunt prezentate în tabelul următor:  

Tabel nr. 60 Zone de colectare 
ZONE DESERVITE DE SERVICIUL DE 
COLECTARE 
(CU PROIECT) 

UNITA
TE 

2012 2013 2014 2015 2022 2032 2042 

Zone urbane % 
100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

Zone rurale % 
100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 
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Zone deservite de serviciul de colectare (fără proiect) 

Zone urbane   
100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

Zone rurale   
100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

În afară de populația din zona deservită, prezentăm cantitatea de deșeuri generate de locuitori 
și diferitele forme sub care ele vor fi tratate. Prin urmare, prezentăm fluxul de deșeur pe baza 
informațiilor furnizate de studiul de fezabilitate.  

În primul rând, prezentăm scenariul fără proiect, apoi scenariul cu proiect. 

Fără proiect: 

Tabel nr. 61 Flux deșeuri fără proiect 
SITUAȚIA FĂRĂ 
PROIECT 

 2013 2014 2015 2022 2032 2042 

Necolectate sau colectate 
și nedepozitate 
corespunzător 

tone 88.079 88.079 87.256 89.528 89.753 89.358 

Deșeuri în amestec 
trimise direct la depozitul 
conform 

tone             

Deșeuri în amestec 
trimise direct la 
incinerare 

tone             

Deșeuri în amestec 
transforate în RDF și 
trimise la incinerare 

tone             

Deșeuri biodegradabile 
colectate separat și 
compostate -aerobic 

tone             

Deșeuri biodegradabile 
colectate separat și 
compostate -anaerobic 

tone             

Deșeuri de ambalaje 
colectate separat și  
reciclate 

tone 1.097 1.097 1.296 1.299 1.304 1.308 

Deșeuri în amestec 
trimise la TMB pentru 
compostare, cu 
depozitarea rebuturilor 

tone             

Deșeuri în amestec 
trimise la TMB pentru 
compostare, cu 
incinerarea rebuturilor 

tone             

        
Deșeuri totale trimise la 
depozit 

tone 88.079 88.079 87.256 89.528 89.753 89.358 

 

Cu proiect: 

 Tabel nr. 62 Flux deșeuri cu proiect 
SITUAȚIA CU PROIECT  2013 2014 2015 2022 2032 2042 
Necolectate sau colectate și 
nedepozitate corespunzător 

tone 88.079 88.079         

Deșeuri în amestec trimise 
direct la depozitul conform 

tone 0 0 49.311 45.185 44.989 44.493 
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Deșeuri în amestec trimise 
direct la incinerare 

tone             

Deșeuri în amestec 
transforate în RDF și trimise 
la incinerare 

tone             

Deșeuri biodegradabile 
colectate separat și 
compostate individual 

tone 0 0 4.580 9.246 9.157 9.026 

Deșeuri biodegradabile 
colectate separat și tratate –
stația de compostare 

tone 0 0 22.427 21.917 20.734 19.597 

Deșeuri de ambalaje 
colectate separat și  reciclate 

tone 1.097 1.098 12.234 14.479 16.176 17.550 

Deșeuri în amestec trimise la 
TMB pentru compostare, cu 
depozitarea rebuturilor 

tone 0 0 0 0 0 0 

Deșeuri în amestec trimise la 
TMB pentru compostare, cu 
incinerarea rebuturilor 

tone             

Necontabilizate tone 0 0 0 0 0 0 

Metal recuperat după TM tone 0 0 0 0 0 0 

    ok ok ok ok 
Deșeuri totale trimise la 
depozit 

tone 0 0 49.311 45.185 44.989 44.493 

 
 

C.1.2. Opțiunile avute în vedere 

Studiul de fezabilitate prezintă mai multe soluții pentru sistemul de gestionare a deșeurilor și 
pentru închiderea depozitelor neconforme. Rezumăm aceste alternative mai jos. 
 
Singurul loc potrivit pentru un depozit în județul Harghita este Remetea. Nu a fost propus nici 
un alt amplasament, de aceea nu s-au putut efectua alte analize ale opțiunilor. 
 
De asemenea, județul Harghita a propus 2 amplasamente, iar consultantul pentru stații de 
transfer le-a analizat: terenul adiacent depozitului actual de la Miercurea-Ciuc și zona fostului 
târg de animale de la Corund. Din punct de vedere tehnic, ambele sunt considerate 
corespunzătoare și pot fi cele mai soluții pentru implementarea sistemului integrat de 
gestionare a deșeurilor (SIGD). 
 
Au fost identificate patru alternative tehnice realiste și demne de analize mai aprofundate. 
Acestea sunt: 
 
 Opțiunea A: sistem de colectare cu o pubelă (deșeuri în amestec), cu tratare mecano-

biologică în vederea depozitării și cu două stații de sortare 
 
Principalele caracteristici ale opțiunii: 

 
Colectarea și transportul 

 Colectarea deșeurilor reziduale se va realiza prin intermediul unui sistem de colectare din 
ușă-în-ușă în mediul urban și rural unde acest sistem a fost deja implementat și în 
containere amplasate în punctele de colectare stradale din zonele de blocuri din mediul 
urban. 
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 Colectarea deșeurilor reciclabile va fi implementată prin insule de colectare (316 insule) și 
centre de colectare prin aport voluntar (8 centre). Deșeurile biodegradabile nu vor fi 
colectate separat de la populație. 

 Deșeurile periculoase vor fi colectate prin intermediul unui vehicul de colectare și 
transport proiectat special pentru acest tip de deșeuri (în mediul rural) și prin centre de 
colectare prin aport voluntar în mediul urban. 

 În Județul Harghita vor fi realizate 8 centre de colectare prin aport voluntar pentru 
fluxurile de deșeuri speciale, unde vor fi colectate prin aport voluntar deșeuri menajere 
periculoase, deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE), (în containere 
furnizate de producători), deșeuri din construcții și demolări, deșeuri de ambalaje 
voluminoase. 
 
Transportul și transferul deșeurilor 
 Județul va fi împărțit în 3 zone de colectare alocate celor 2 stații de transfer și 

respectiv depozitului conform de la Remetea. Cele 2 stații de transfer sunt 
următoarele: 

o Stația de transfer de la Miercurea Ciuc (40.000 tone/an) – va fi realizată în 
cadrul proiectului și va comporta o platformă pentru stocarea temporară a 
deșeurilor provenind din parcuri si grădini; 

o Stația de transfer de la Corund (17.000 tone/an) – va fi realizată în cadrul 
proiectului și va comporta o platformă pentru stocarea temporară a 
deșeurilor provenind din parcuri și grădini. 

 
Sortarea deșeurilor reciclabile 
Pentru a atinge țintele de reciclare a deșeurilor de ambalaje, trebuie ca în județ să existe 
suficiente capacități de sortare a deșeurilor reciclabile colectate separat de la populație, dar 
și a unei părți din deșeurile reciclabile provenind de la industrie, comerț și instituții. 
Astfel, pe lângă stațiile de sortare existente, construite prin proiectul PHARE CES la 
Sânsimion (5.700 tone/an), în cadrul acestui proiect va fi construită încă o stație de sortare 
(Remetea) cu o capacitate de 15.200 tone/an. 
 
Tratarea deșeurilor biodegradabile 
Pentru a atinge țintele privind împiedicarea deșeurilor biodegradabile de a mai ajunge în 
depozite, s-a propus construirea unei instalații de tratare mecano-biologică în 2013, cu o 
capacitate de 72.000 tone/an, la locul depozitului (Remetea). 
Din fluxul de deșeuri în amestec, este mai întâi separată cu ajutorul mașinilor (tocător, ciur 
rotativ) așa-zisa fracție subdimensionată. Această operațiune se derulează în hala TMB 
(1.200 m2). Fracția subdimensionată este adusă direct la stabilizare biologică (compostare 
aerată, închisă într-o membrană semipermeabilă). Din materialul stabilizat, un material de 
tip compostat este separat și folosit în acoperirea zilnică a depozitului. 
Metalele reciclate sunt obținute din fracția supradimensionată prin separare magnetică 
(730 tone/an), iar părțile mai ușoare sunt depozitate. În viitor, va fi instalat un separator de 
aer pentru a separa materialele cu valoare calorică mare. Acest RDF poate fi baletat 
înăuntrul halei TMB și folosit sub formă de combustibil. 
Colectarea separată a deșeurilor menajere verzi nu este prevăzută în această opțiune, dar în 
zonele rurale compostarea individuală va fi încurajată prin distribuirea de recipiente de 
compostare la 30% din gospodării (20.000 buc.). Astfel, deșeuri biodegradabile în 
cantitate de 4.600 tone/an nu vor ajunge la depozit începând cu 2013. 
Pentru compostarea deșeurilor provenind din parcuri și grădini și, în cantități mai mici, a 
deșeurilor verzi colectate la centrele prin aport voluntar, s-a propus o stație de compostare 
(Remetea) cu o capacitate de 500 tone/an. 
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Depozitarea deșeurilor 
Deșeurile reziduale nepericuloase (49.000 tone/an) și parțial nămolul provenind de la 
stațiile de epurare a apei, DS 35% (4.500 tone/an), vor fi depozitate în depozitul conform 
cu normele UE de la Remetea. Capacitatea prevăzută a acestui depozit este de 450.000 m3 
pentru perioada 2013-2018. Suprafața primei celule este de 5 ha. 
 
Depozite neconforme 
În cadrul acestui proiect, toate depozitele neconforme vor fi închise. 
 
 

 Opțiunea B: sistem de colectare cu două pubele (deșeuri în amestec), cu tratare 
mecano-biologică în vederea valorificării energetice și cu două stații de sortare 
 
Principalele caracteristici ale opțiunii: 
 
Colectarea și transportul 

 Colectarea deșeurilor reziduale – identic cu alternativa A. 
 Colectarea deșeurilor reciclabile – se va efectua nu numai în insule de colectare și la 

centre de colectare prin sistem de aport voluntar, ci și de către locuitori, la domiciliul lor. 
După introducerea sistemului de colectare din ușă în ușă în zonele rurale și suburbane, 
sacii galbeni pentru deșeuri colectate separat vor putea fi ridicate din gospodării la fiecare 
două săptămâni. Mai mult, în zonele beneficiind de sistemul cu saci galbeni, euro-
containere pe roți (170 buc.) vor fi puse la dispoziția oamenilor pe străzi pentru colectarea 
separată a sticlei. În zonele cu densitate mare a populației, vor rămâne insulele cu trei 
containere (fără roți). Astfel, vor fi construite doar 116 insule. 

 Deșeurile biodegradabile nu se colectează separat de la populație; 
 Colectarea deșeurilor periculoase – identic cu alternativa A. 
 Construirea de centre de colectare prin aport voluntar – identic cu alternativa A. 

 

Transportul și transferul deșeurilor 
Identic cu alternativa A. 
 
Sortarea deșeurilor reciclabile 
Identic cu alternativa A.  
 
Tratarea deșeurilor biodegradabile 
Principala funcție a acestui sistem este tratarea deșeurilor în amestec (69.000 t) în stația de 
tratare mecano-biologică de la Remetea. Datorită tratării, conținutul biodegradabil al 
deșeurilor colectate poate fi redus. 
Din fluxul de deșeuri în amestec, este mai întâi separată cu ajutorul mașinilor (tocător, ciur 
rotativ) așa-zisa fracție subdimensionată. Această operațiune se derulează în hala TMB 
(1.000 m2). Fracția subdimensionată este adusă direct la stabilizare biologică (compostare 
aerată în vraf, închisă într-o membrană semipermeabilă).  
Din materialul stabilizat, un material de tip compostat este separat și folosit în acoperirea 
zilnică a depozitului. 
Metalele reciclate sunt obținute din fracția supradimensionată prin separare magnetică 
(730 tone/an), iar parțile mai ușoare sunt depozitate. În viitor, va fi instalat un separator de 
aer pentru a separa materialele cu valoare calorică mare. Acest RDF poate fi baletat 
înăuntrul halei TMB și folosit sub formă de combustibil.  
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Pentru compostarea deșeurilor provenind din parcuri și grădini și, în cantități mai mici, a 
deșeurilor verzi colectate la centrele prin aport voluntar, s-a propus o stație de compostare 
(Remetea) cu o capacitate de 500 tone/an, identică cu alternativa A. 
 
Depozitarea deșeurilor 
Identic cu alternativa A. 
 
Depozite neconforme 
În cadrul acestui proiect, toate depozitele neconforme vor fi închise. 
 
 

 Opțiunea C: sistem de colectare cu două pubele (deșeuri în amestec, reciclabile), cu 
tratare mecano-biologică în vederea depozitării și cu două stații de sortare  
 
Colectarea și transportul 

 Colectarea deșeurilor reziduale – identic cu alternativa A. 
 Colectarea deșeurilor reciclabile – se va efectua nu numai în insule de colectare și la 

centre de colectare prin sistem de aport voluntar, ci și de către locuitori, la domiciliul lor. 
După introducerea sistemului de colectare din ușă în ușă în zonele rurale și suburbane, 
sacii galbeni pentru deșeuri colectate selectiv vor putea fi ridicate din gospodării la fiecare 
două săptămâni. Mai mult, în zonele beneficiind de sistemul cu saci galbeni, euro-
containere pe roți (170 buc.) vor fi puse la dispoziția oamenilor pe străzi pentru colectarea 
separată a sticlei. În zonele cu densitate mare a populației, vor rămâne insulele cu trei 
containere (fără roți). Astfel, vor fi construite doar 116 insule.  

 Deșeurile biodegradabile nu se colectează separat de la populație; 
 Colectarea deșeurilor periculoase – identic cu alternativa A. 
 Construirea de centre de colectare prin aport voluntar – identic cu alternativa A. 

 
Transportul și transferul deșeurilor 
Identic cu alternativa A. 
 
Sortarea deșeurilor reciclabile 
Identic cu alternativa A.  
 
Tratarea deșeurilor biodegradabile 
Principala funcție a acestui sistem este tratarea deșeurilor în amestec (69.000 t) în stația de 
tratare mecano-biologică de la Remetea. Datorită tratării, conținutul biodegradabil al 
deșeurilor colectate poate fi redus. 
Din fluxul de deșeuri în amestec, este mai întâi separată cu ajutorul mașinilor (tocător, ciur 
rotativ) așa-zisa fracție subdimensionată. Această operațiune se derulează în hala TMB 
(1.000 m2). Fracția subdimensionată este adusă direct la stabilizare biologică (compostare 
aerată în vraf, închisă într-o membrană semipermeabilă).  
Diferența importantă dintre această opțiune și precedentele este că, în cazul opțiunii C, nu 
se prevede extragerea RDF din fracția supradimensionată (nu se furnizează separator de 
aer, iar o hală TMB mică este suficientă), deoarece nu există piață pentru RDF, iar 
costurile de stocare sunt mari. Doar metalele reciclate sunt obținute din fracția 
supradimensionată. Astfel, principalul scop al TMB în opțiunea B este doar reducerea 
conținutului biologic înainte de depozitare. 
Din materialul stabilizat, un material de tip compostat este separat și folosit în acoperirea 
zilnică a depozitului. 
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Pentru compostarea deșeurilor provenind din parcuri și grădini și, în cantități mai mici, a 
deșeurilor verzi colectate la centrele prin aport voluntar, s-a propus o stație de compostare 
(Remetea) cu o capacitate de 500 tone/an, identică cu alternativa A.  
 
Depozitarea deșeurilor 
Identic cu alternativa A. 
 
Depozite neconforme 
În cadrul acestui proiect, toate depozitele neconforme vor fi închise. 
 
 

 Opțiunea D: Sistem cu trei pubele (deșeuri în amestec, separate și verzi) cu stație de 
compostare centrală de mare capacitate și două stații de sortare 
 
Principalele caracteristici ale opțiunii: 
 
Colectarea și transportul 
Având în vedere distanțele mari dintre situri, se prevede construirea a două stații de 
transfer, una la Miercurea Ciuc (40.000 t/an) și una la Corund (17.000 t/an). 
 
Deșeuri în amestec 
Principala diferență dintre opțiunea D și precedentele este că aceasta nu aplica tehnologia 
de tratare mecano-biologică pentru fluxul de deșeuri în amestec. Acestea sunt transportate 
direct la locul de depozitare. 
 
Deșeuri biodegradabile și verzi 
Deșeurile menajere biodegradabile (spre exemplu, gunoiul de bucătărie) vor fi colectate 
separat prin introducerea unei a treia pubele în zonele rurale și suburbane (16.980 buc. De 
pubele maro). Prin devierea unor părți importante din deșeurile biodegradabile (8.000 t/an) 
de la depozite spre stația de compostare, conținutul biodegradabil al deșeurilor depozitate 
poate fi menținut la un nivel relativ scăzut. Colectarea separată a deșeurile provenind de la 
grădini nu este prevăzută în această opțiune, dar în zonele rurale compostarea individuală 
va fi încurajată prin distribuirea de recipiente de compostare (20.000 buc.). Astfel, 4.100 
t/an de deșeuri verzi vor fi împiedicate să ajungă în depozite. Deșeurile biodegradabile 
colectate din gospodării, deșeurile verzi de la centrele de colectare prin aport voluntar și 
deșeurile provenind din parcurile publice vor fi compostate la stația de compostare de la 
Remetea. Din cauza cantității mari de deșeuri compostate, în această opțiune trebuie sa fie 
inclus și un utilaj de afânare pe lângă tocător și ciurul rotativ. Pentru a produce material 
compostat de înaltă calitate, se prevede ca deșeurile verzi – care au mai puține impurități 
decât cele biodegradabile – să fie compostate în grămezi separate (3 din 9 grămezi). Apele 
de suprafață de pe acest teren pavat sunt colectate într-un iaz separat, adiacent grămezilor, 
care astfel poate fi utilizat pentru udarea deșeurilor verzi colectate. 
 
Deșeuri separate 
Deșeurile separate vor fi colectate nu numai în insule de colectare și la centre de colectare 
prin sistem de aport voluntar, ci și de către locuitori, la domiciliul lor. După introducerea 
sistemului de colectare din ușă în ușă în zonele rurale și suburbane, sacii galbeni pentru 
deșeuri colectate selectiv vor putea fi ridicate din gospodării la fiecare două săptămâni. 
Mai mult, în zonele beneficiind de sistemul cu saci galbeni, euro-containere pe roți (170 
buc.) vor fi puse la dispoziția oamenilor pe străzi pentru colectarea separată a sticlei. În 
zonele cu densitate mare a populației, vor rămâne insulele cu trei containere (116 buc.). 
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Sortarea manuală a deșeurilor colectate separat nu se va face într-o centrală, ci în două 
stații de sortare zonale. Una urmează să fie construită la Remetea (capacitate: 15.200 
t/an/1 schimb; suprafață de lucru a halei de sortare: 2.000 m2; zonă de stocare baloți: 750 
m2); cealaltă este stația de sortare actuală de la Sânsimion (Centru de separare ALCSIK, 
capacitate: 5.700 t/an/2 schimburi). 
 
Depozitare 
Identic cu alternativa A 
 
Închiderea vechilor spații de depozitare 
8 vechi spații de depozitare neconforme sunt propuse spre închidere 
 
 

Toate aceste opțiuni respectă cu maximă siguranță rigorile legii în vigoare în sectorul 
deșeurilor și sunt fezabile din punct de vedere tehnic.  
În următorul tabel, prezentăm în rezumat diferențele dintre opțiunile analizate: 
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 Alternativa A Alternativele B și C Alternativa D 

Colectarea 
deșeurilor menajere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case din mediul urban prin pubele individuale: 
 Pubelă individuală pentru colectarea deșeurilor. 

 

Case din mediul urban prin insule de colectare: 
 Container de 2,5 m3 pentru colectarea 

deșeurilor de hârtie și carton; 
 Container de 2,5 m3 pentru colectarea 

deșeurilor de plastic și metal; 
 Container de 1,5 m3 pentru colectarea 

deșeurilor de sticlă. 

 

Blocuri din mediul urban prin puncte și insule de 
colectare: 

 Container pentru colectarea deșeurilor; 
 Container de 2,5 m3 pentru colectarea 

deșeurilor de hârtie și carton; 
 Container de 2,5 m3 pentru colectarea 

deșeurilor de plastic și metal; 
 Container de 1,5 m3 pentru colectarea 

deșeurilor de sticlă. 

Case din mediul urban prin pubele individuale: 
 Pubelă individuală pentru colectarea 

deșeurilor; 

Case din mediul urban prin insule de colectare 
stradale: 

 Container de 2,5 m3 pentru colectarea 
deșeurilor de hârtie și carton; 

 Container de 2,5 m3 pentru colectarea 
deșeurilor de plastic și metal; 

 Container de 1,5 m3 pentru colectarea 
deșeurilor de sticlă. 

 

Blocuri din mediul urban prin puncte și insule de 
colectare: 

 Container pentru deșeurile reziduale; 
 Container de 2,5 m3 pentru colectarea 

deșeurilor de hârtie și carton; 
 Container de 2,5 m3 pentru colectarea 

deșeurilor de plastic și metal; 
 Container de 1,5 m3 pentru colectarea 

deșeurilor de sticlă. 

Case din mediul urban prin pubele individuale: 
 Pubelă individuală pentru colectarea 

deșeurilor; 
 Pubelă ndividuală pentru colectarea 

deșeurilor biodegradabile (120 l și 1.100 l); 

Case din mediul urban prin insule de colectare 
stradale: 

 Container de 2,5 m3 pentru colectarea 
deșeurilor de hârtie și carton; 

 Container de 2,5 m3 pentru colectarea 
deșeurilor de plastic și metal; 

 Container de 1,5 m3 pentru colectarea 
deșeurilor de sticlă. 

Blocuri din mediul urban prin puncte și insule de 
colectare: 

 Container pentru deșeurile biodegradabile; 
 Container pentru deșeurile reziduale; 
 Container de 2,5 m3 pentru colectarea 

deșeurilor de hârtie și carton; 
 Container de 2,5 m3 pentru colectarea 

deșeurilor de plastic și metal; 
 Container de 1,5 m3 pentru colectarea 

deșeurilor de sticlă. 

 Mediu urban – centre de colectare prin aport voluntar: 
 1 bucată de container simetric din metal de exterior pentru deșeurile provenind din parcuri și grădini (24 m3); 
 1 bucată de container acoperit pentru deșeurile din plastic (12 m3); 
 1 bucată de container acoperit pentru deșeurile menajere și mobilă (24 m3); 
 1 bucată de container acoperit din oțel standard pe roți pentru deșeuri electrice voluminoase (12 m3); 
 1 bucată de container acoperit standard pentru sticlă albă și colorată cu orificiu în formă de sticlă (6 m3); 
 1 bucată de container de oțel de 6 m3 pentru deșeurile din construcții și demolări; 
 1 bucată de container de oțel pentru deșeuri de metal cu orificiu corespunzător (6m3); 
 1 bucată de container acoperit pentru deșeuri de hârtie cu orificiu corespunzător (5 m3); 
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 Alternativa A Alternativele B și C Alternativa D 
 1 bucată de container acoperit pentru deșeuri textile cu orificiu corespunzător (5 m3); 
 1 bucată de container deschis de exterior pentru anvelope (6 m3). 

 Mediu rural: 
 Pubelă individuală pentru 

colectarea deșeurilor reziduale  
 Insule de colectare cu 3 

containere pentru colectarea 
separată a deșeurilor de 
hârtie/carton, metal și plastic și 
sticlă 

Mediu rural: 
 Pubelă individuală pentru colectarea deșeurilor reziduale  
 Saci de plastic individuali pentru colectarea deșeurilor reciclabile 
 Puncte de colectare cu un container de 1,5 m3 pentru colectarea separată a deșeurilor de sticlă (170 containere) 

 

Stații de transfer Stații existente - 

Stații necesare: 
 Miercurea Ciuc 40.000 tone/an 
 Corund 17.000 tone/an

Stații de sortare Stații necesare: (prevăzute în alte proiecte) 
 Sânsimion 5.700 tone/an

Stație necesară: 
 O stație de sortare (Remetea) 15.200 tone/an

Instalații de tratare 
a deșeurilor 
biodegradabile 

Stații existente: - 

 Stație necesară (Remetea): 
 TMB simplă   72.000 tone/an 
 stație de compostare      500 tone/an 
 compostare individuală 4.600 tone/an 

Stație necesară (Remetea): 
 TMB cu valorificare RDF în alternativa 

B și fără valorificare RDF în alternativa 
C                                        69.000 tone/an 

 stație de compostare 500 tone/an  
 compostare individuală 4.600 tone/an 

Stație necesară (Remetea):  
 stație de compostare 23.600 tone/an 
 compostare individuală 4.600 tone/an 

Depozitarea 
deșeurilor 

Instalație existentă: -  
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 Alternativa A Alternativele B și C Alternativa D 

 Instalație necesară: un depozit conform cu o capacitate totală de 1.800.000 m3, din care capacitatea primei celule să fie de 450.000 m3 (Remetea) 

Închiderea 
depozitelor 
neconforme 

Depozitele neconforme existente care urmează să fie închise  – Miercurea Ciuc, Borsec, Toplița, Gheorgheni, Vlăhița, Tușnad, Bălan și Cristuru Secuiesc 

 

 
În următorul tabel, prezentăm o schemă sintactică cuprinzând rezultatele financiare și economice ale opțiunilor avute în vedere. 
 

Tabel nr. 63 VANE pentru opțiunile avute în vedere 
SCENARIU A B C D 

VANE 24.913.249 26.603.699 27.832.886 44.152.026 

 
Pe baza comparației tehnice și financiar-economice de mai sus, recomandăm opțiunea D pentru o evaluare mai amănunțită și implementare. 
 

Un rezumat al opțiunilor tehnice avute în vedere este prezentat in Anexa 6. 
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D. GRAFIC 

D.1. GRAFIC PROIECT 

Tabel nr. 64 Grafic proiect 

 Dată începere 
(A) 

Dată finalizare 
(B) 

Studii de fezabilitate: 
01/09/2010 31/05/2013 

Analiza cost – beneficiu (inclusiv analiza 
financiară) 

01/09/2010 31/05/2013 

Evaluarea impactului asupra mediului  
19/11/2010 28/12/2012 

Studii proiectare 
01/02/2012 31/10/2013 

Elaborare documente de licitație 
01/10/2012 31/05/2013 

Dată estimată lansare proceduri de licitație* 
 Licitație lucrări pentru centrul de 

gestionare a deșeurilor Remetea 
 Licitație lucări pentru stațiile de transfer 

și centrele de colectare prin aport voluntar 
 Licitație lucrări pentru închiderea 

depozitelor neconforme 
 Management proiect 
 Supervizarea construcției 
 Servicii publictate 
 Furnizare echipamente 
 

 
03/06/2013 

 
24/05/2013 

 
24/05/2013 

 
24/05/2013 
24/05/2013 
24/05/2013 
24/05/2013 

 
18/10/2013 

 
20/09/2013 

 
20/09/2013 

 
20/09/2013 
20/09/2013 
20/09/2013 
20/09/2013 

Achiziționare terenuri 
NA NA 

Faza de proiectare și construcție / contract** 
 depozit, stație de sortare, 

amplasament compostare, zona de 
servicii la Remetea 

 stație de transfer, zonă de stocare 
temporară pentru deșeurile de 
grădină, zona de servicii la 
Miercurea Ciuc și Corund și 
centrele de colectare prin aport 
voluntar 

 Închiderea depozitelor existente 
 Furnizare echipamente 
 Lucrări de construcții neeligibile 

 
 

21/10/2013 
 
 

23/09/2013 
 

 
23/09/2013 
23/09/2013 
01/10/2013 

 
 

30/11/2015 
 
 

30/09/2015 
 
 

31/10/2015 
03/09/2014 
30/11/2015 

Audit** 
03/01/2014 30/10/2015 

Faza operațională  
03/11/2014 03/11/2034 

* în funcție de derularea procedurii de licitație 
** inclusiv perioada DNP 

Planul de implementare al proiectului este prezentat în Anexa 13. 
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D.2. MATURITATEA PROIECTULUI 

D.2.1. Tehnic (studii de fezabilitate etc.): 

Din punct de vedere tehnic, au fost realizate următoarele activități: 
 Master Plan pentru Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Harghita; 
 Studiu de fezabilitate pentru Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul 

Harghita, inclusiv analiza financiară și economică (trimise împreună cu această 
aplicație); 

 Evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul început în noiembrie 2010; 
 Aplicația de finanțare pentru proiectul Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în 

județul Harghita. 
 

Gruparea dosarelor de licitație este prevăzută doar în cadrul contractului AT (AT pentru PR, 
UIP și achiziții) – Asistență Tehnică și Supervizarea Lucrărilor de Construcții – Sistem 
integrat de gestionare a deșeurilor in județul Harghita. Celelalte dosare de licitație vor fi 
tratate indvidual. În ceea ce privește natura achizițiilor, sunt prevăzute dosare de licitație 
pentru achiziția de servicii, lucrări și bunuri. Toate licitațiile sunt de tipul internațional și 
deschis. 

Pentru scopul planificat a fi atins, se va folosi tipul de contract de lucrări „Construcție” (cartea 
FIDIC Roșie și Galbenă). Perioada contractuală include 12 luni de notificare a defectelor, ca 
și în cazul contractelor de tipul Proiectare și Supervizare. 

Cea mai potrivită opțiune pentru contractul de lucrări pare a fi versiunea cu „1 proces împărțit 
în mai multe loturi” (sunt propuse 6 LOTURI, din care 1 LOT pentru cheltuieli neeligible). 
Astfel se asigură faptul că fiecare contractor poate îndeplini toate cerințele, un pachet 
conținând lucrări similare care pot fi furnizate mai ușor de o companie specializată în astfel de 
pachete. Pentru a asigura suficientă competiție, de-a lungul procesului de achiziție sunt 
prevăzute măsuri pentru a evita prețurile de licitație foarte ridicate. 

Echipamentele sunt grupateîn LOTUL 1. 

Toți sub-contractorii trebuie să aibă un Plan pentru egalitate de șanse și un Sistem de 
management al calității. Există o cerință generală adresată contractorilor de lucrări, aceea de a 
utiliza, în principal, specii indigene pentru crearea vegetației pe amplasamentele din cadrului 
proiectului. 

 
După ce instalațiile au fost realizate, prin intermediul unor licitații publice se va efectua 
delegarea managementului și operării lor prin contracte de servicii către operatori. 
Documentele de licitație pentru aceste proceduri vor fi elaborate de către UIP (Unitatea de 
Management a Proiectului). 
 
Sunt prevăzute următoarele contracte cu operatori: 
 un contract între CJ și operator pentru managementul și operarea depozitului/stației de 

sortare Remetea,managementul și operarea stațiilor de transfer Corund și Miercurea 
Ciuc, precum și transportul deșeurilor de la acste două stații de transfer la depozitul 
Remetea; 

 contracte între CJ și operatori pentru colectarea și transportul deșeurilor de la punctele 
de colectare de unde provin și stația de transfer (sau în funcție de caz, depozitul). 

 
Contractele pentru operatori se vor baza pe o taxă pe tonă de deșeuri eliminate/transportate. 
Cantitățile de deșeuri pentru eliminare vor fi cântărite cu ajutorul cântarului instalat pe depozit 
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sau centrul de transfer. Va fi instalat un sistem de identificare (ca de exemplu, coduri de bare) 
pentru a monitoriza originea deșeurilir ce ajung la depozit sau centrul de transfer. 
 

D.2.2. Administrativ (autorizaţii, EIM, achiziţionare terenuri, anunţuri de participare etc.): 

Următoarele autorizații și acorduri au fost deja emise: 
 Au fost emise certificate de urbanism pentru toate locațiile aferente proiectului cu 

numărul 232 din data de 5 octombrie 2012. 
 Acord din partea Administrației Naționale „Apele Române”, număr înregistrare 76 din 

data de 11 mai 2012, emis de Direcția Ape „Mureș” pentru construcția Centrului 
integrat de gestionare a deșeurilor Remetea (modificat prin acordul nr. 157 din data de 
07.12.2012). 

 Notificare din partea Administrației Naționale „Apele Române”, număr înregistrare 3 
din data de 18 aprilie 2012, emis de Direcția Ape „Olt”, sistem de gestionare ape 
„Harghita” pentru construcția stației de transfer Miercurea Ciuc și a centrului de 
colectare. 

 Acord din partea Administrației Naționale „Apele Române”, număr înregistrare 36 din 
5 martie 2012, emis de Direcția Ape „Mureș” pentru construcția stației de transfer 
Corund și a centrului de colectare. 

 Notificare din partea Administrației Naționale „Apele Române”, număr înregistrare 4 
din data de 18 aprilie 2012, emis de Direcția Ape „Olt”, sistem de gestionare ape 
„Harghita” pentru construcția centrului de colectare Vlăhița. 

 Notificare din partea Administrației Naționale „Apele Române”, număr înregistrare 5 
din data de 28 februarie 2012, emis de Direcția Ape „Mureș” pentru construcția 
centrului de colectare Cristuru Secuiesc. 

 Notificare din partea Administrației Naționale „Apele Române”, număr înregistrare 6 
din data de 28 februarie 2012, emis de Direcția Ape „Mureș” pentru construcția 
centrului de colectare Toplița. 

 Notificare din partea Administrației Naționale „Apele Române”, număr înregistrare 5 
din data de 18 aprilie 2012, emis de Direcția Ape „Olt”, sistem de gestionare ape 
„Harghita” pentru construcția centrului de colectare Bălan. 

 Notificare din partea Administrației Naționale „Apele Române”, număr înregistrare 7 
din data de 28 februarie 2012, emis de Direcția Ape „Mureș” pentru construcția 
centrului de colectare Gheorgheni. 

 Acord din partea Administrației Naționale „Apele Române”, număr înregistrare 443 
din data de 27 aprilie 2012, emis de Direcția Ape „Olt” pentru închiderea depozitului 
neconform Miercurea Ciuc (modificat de Acordul nr. 501 din data de 13.11.2012). 

 Acord din partea Administrației Naționale „Apele Române”, număr înregistrare 38 din 
data de 5 martie 2012, emis de Direcția Ape „Mureș” pentru închiderea depozitului 
neconform Gheorgheni. 

 Acord din partea Administrației Naționale „Apele Române”, număr înregistrare 37 din 
data de 5 martie 2012, emis de Direcția Ape „Mureș” pentru închiderea depozitului 
neconform Toplița. 

 Acord din partea Administrației Naționale „Apele Române”, număr înregistrare 28 din 
data de 21 februarie 2012,emis de Direcția Ape „Siret” pentru închiderea depozitului 
neconform Borsec. 

 Acord din partea Administrației Naționale „Apele Române”, număr înregistrare 440 
din data de 26 aprilie 2012, emis de Direcția Ape „Olt” pentru relocarea deșeurilor de 
pe depozitul neconform Bălan (modificat de Acordul nr. 503 din data 13.11.2012). 
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 Acord din partea Administrației Naționale „Apele Române”, număr înregistrare 440 
din data de 26 aprilie 2012, emis de Direcția Ape „Olt” pentru relocarea deșeurilor de 
pe depozitul neconform Bălan (modificat de Acordul nr. 503 din data 13.11.2012). 

 Acord din partea Administrației Naționale „Apele Române”, număr înregistrare 441 
din data de 26 aprilie 2012, emis de Direcția Ape „Olt” pentru relocarea deșeurilor de 
pe depozitul neconform Băile Tușnad (modificat de Acordul nr. 502 din data de 
13.11.2012). 

 Acord din partea Administrației Naționale „Apele Române”, număr înregistrare 442 
din data de 26 aprilie 2012, emis de Direcția Ape „Olt” pentru relocarea deșeurilor de 
pe depozitul neconform Vlăhița (modificat de Acordul nr. 504 din data de 
13.11.2012). 

 Acord din partea Administrației Naționale „Apele Române”, număr înregistrare 50 din 
data de 15 martie 2012, emis de Direcția Ape „Mureș” pentru relocarea deșeurilor de 
pe depozitul neconform Cristuru Secuiesc (modificat de Acordul nr. 186 din data de 
09.11.2012). 

 Autorizație din partea Societății Comerciale de Distribuție a Energiei Electrice 
„Electrica”, număr înregistrare 70501000140 din data de 23 februarie 2010. 

 Notificare privind aspecte de sănătate a populației emisă de Direcția de Sănătate 
Publică a Județului Harghita cu numărul 152 din data de 27 ianuarie 2010. 

 Acord de mediu nr. 3 din data de 28.12.2012. 
 Declarația NATURA 2000 nr. 3086/28.12.2012. 

 
Autorizațiile de construcție trebuie obținute de către proiectanți. 
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D.2.3. Financiar (decizii de angajare cu privire la cheltuiala publică naţională, 
împrumuturi cerute sau acordate etc – prezentaţi referinţe): 

Calculele actuale arată o rată a diferență de finanțat de 93,75 %, rezultând o contribuție 
estimată a diferitelor părți implicate, după cum urmează: 
 
Tabel nr. 65 Planul de finanțare al proiectului 

  1.1 Cost eligibil 1.1.1 Diferență de finanțat Finanțare UE     

      26.689.408     

        82,44% din 1.1.1 

  34.530.897 32.374.342 Contribuție de la Bugetul de Stat 16,56% 

      5.361.191   din 1.1.1 

    93,75% Contribuție județ 1% 

    of 1.1 323.743     

    1.1.2 Diferență nefinanțabilă (Consiliul Județean)       

1. Costul total al proiectului       2.156.555   

 (costuri eligibil + neeligibile)       6,25% din 1.1 

  1.2 Cost neeligibil 1.2.1 Consiliul Județean   TVA recuperat 

46.513.060         7.460.023 

  11.982.163 11.982.163   8.673.150   

          nerecuperat 

          1.213.127 

            

        Altele   

        (cost neeligibil)   

        
3.309.013 

  

          

 

Contribuția totală a județului Harghita la costurile eligibile este de 2.480.298 EUR 
(contribuție la costurile eligibile care rezultă din contribuția locală de 1 % la diferența de 
finanțat în valoare de 323.743 EUR și contribuția la diferența nefinanțabilă în valoare de 
2.156.555 EUR). 
Consiliul Județean Harghita trebuie să finanțeze și costurile neeligibile care constă în costurile 
cu TVA-ul și cele neeligibile pentru construcția de drumuri la amplasamente și închiderea 
depozitelor neconforme Băile Tușnad și Vlăhița. Contribuția totală a județului Harghita la 
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costurile neeligibile este de 11.982.163 EUR, din care 3.309.013 costuri investiționale 
neeligibile și 8.673.150 EUR TVA. 
Partea de TVA pentru diferența de finanțat și costurile eligibile pot fi recuperate în 
conformitate cu cadrul legislativ din România, în timpul implementării proiectului. Totalul de 
TVA ce poate fi recuperat este de 7.460.023 EUR, din care 1.213.127 EUR TVA 
nerecuperabil. Contribuția totală a județului la costurile eligibile și non-eligibile este de 
14.462.461 EUR și va fi finanțată din bugetul propriu. 
 

D.2.4. Indicaţi stadiul lucrărilor în cazul în care proiectul a început deja: 

Nu este cazul.
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E. ANALIZA COST – BENEFICIU 

Succesiunea propusă în cadrul procesului de pregătire a proiectului din punctul de vedere al 
ACB, succesiune ce este conformă cu recomandările Comisiei Europene este următoarea: 

- Abordare strategică și definirea obiectivelor; 
- Identificarea și selectarea celor mai potrivite alternative (în majoritatea cazurilor, 

derivate din master plan sau studiul de fezabilitate); 
- Analiza financiară; 
- Analiza economică; 
- Analiza de senzitivitate și de risc; 
- Transmiterea concluziilor. 

Majoritatea, dacă nu chiar toate datele necesare pentru definirea obiectivelor proiectului, 
identificarea alternativelor sau chiar selecția alternativei potrivite vor fi obținute din alte 
secțiuni ale studiilor de fezabilitate, mai exact, din analiza fezabilității din punct de vedere 
tehnic, instituțional și al protecției mediului. 

E.1. ANALIZA FINANCIARĂ 

E.1.1. Scurtă prezentare a metodologiei şi a ipotezelor  

Analiza include un număr de etape succesive (deși posibil recurente). Pentru că fiecare etapă 
include propria sa abordare metodologică, metodologia în detaliu este prezentată în aceste 
subsecțiuni. Cu toate acestea, mai jos sunt prezentate câteva aspecte generale adoptate în 
cadrul abordării. 
 
Metodologia adoptată este conformă cu metodologia recomandată de următoarele documente 
de îndrumare: 
 Documentul de Lucru nr. 4: Ghid privind metodologia pentru elaborarea de analize 

cost – beneficiu; 5 Comisia Europeană, august 2006 (numit în continuare DL4). 
 Ghid privind analiza cost – beneficiu pentru proiecte de investiții: Fonduri Structurale, 

Fond de Coeziune și Instrument de Pre-aderare, iulie 2008. 
 Ghid privind analiza cost – beneficiu pentru proiecte de deșeuri solide ce urmează a fi 

sprijinite prin Fondul de Coeziune și Fondul European de Dezvoltare Regională în 
perioada 2007-2013. Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Mediului au elaborat 
sub coordonarea Autorității pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, cu 
asistență din partea JASPERS, versiunea finală de lucru, martie 2009 (numit în 
continuare Ghidul ACB). 

 Activitatea a urmat, în special, procedurile specificate în Ghidul ACB 
 
A financial-economic model is used for the analysis. 
 
Diferitele analize implică manipularea și calculul unui volum impresionant de date, fiind 
astfel necesară utilizarea unui model în format electronic. A fost folosit un model de fișier 
dezvoltat de JASPERS care este disponibil în Anexa I a Ghidului ACB. Acest model a fost 
modificat pentru a fi conform cu circumstanțele specifice județului Harghita. 
 
Modelul utilizează următoarele tipuri de date de intrare: 
 Ipoteze necesare pentru proiecțiile realizate de-a lungul perioadei de referință: proiecții 

privind populația, proiecții privind generarea deșeurilor, ipoteze macroeconomice, 
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crtiterii de suportabilitate, datele privind venitul pe gospodărie pentru care s-a realizat 
proiecția de-a lungul perioadei de referință; 

 Date privind investițiile eligibile în cadrul proiectului: costuri de capital, costuri de O 
& Î, durata de viață economică a diverselor componente ale investiției (sau date din 
care acestea pot fi calculate); 

 Tarifele existente. 
 
Modelul generează următoarele rezultate: 
 costul total ce acoperă tariful necesar a fi implementat în vederea asigurării 

sustenabilității din punc de vedere financiar („cost propriu dinamic” sau DPC); 
 fluxurile de numerar rezultate, „veniturile și pierderile așteptate” și bilanțul consolidat 

al proiectului, presupunând implementarea DPC (în funcție de suportabilitate, a se 
vedea mai jos); 

 calculul ratei diferenței de finanțat și contribuțiile de finanțare din partea UE, a statului 
Român și a județului Harghita, 

 valoarea „coeficientului de suportabilitate” (vezi secțiunea de mai jos privind 
suportabilitatea). 

 
Rezultatul arată dacă schema îndeplinește sau nu criteriile necesare: 
 
 tarifele sunt suportabile în conformitate cu criteriile aplicate în fiecare an; 
 tarifele dau dovadă de o creșeter acceptabilă de-a lungul timpului; 
 proiectul este sustenabil din punct de vedere financiar (potrivit criteriilor acordate), 

tarifele nu sunt exagerate (nu generează un profit exagerat); 
 Diferența de finanțat (DF) se găsește în limita acceptabilă: o DF > 100 % înseamnă că 

proiectul nu este sustenabil din punct de vedere financiar pentru tarifele precizate și o DF 
<0 înseamnă că proiectul nu are nevoie de finanțare UE 

 

Scopul principal al analizei financiare este de a asigura o sustenabilitate financiară pe termen 
lung proiectului ceea ce implică următoarele: (i) estimarea veniturilor şi costurilor proiectului 
şi implicaţiile lor în termeni de flux monetar; (ii) definirea structurii de finanţare a proiectului 
precum şi profitabilitatea sa financiară, si (iii) verificarea suficienţei fluxului monetar 
proiectat pentru a asigura operarea adecvată a sistemului şi pentru a îndeplini toate investiţiile 
şi obligaţiile cu serviciul dobânzii. 

În final, pentru scopul pregătirii cererii de finaţare, analiza financiară va furniza baza pentru 
calcularea diferenței de finaţat al opţiunii selectate şi, ulterior, pentru calcularea cheltuielilor 
eligibile în proiecte generatoare de venit potrivit Art. 55(2) al regulamentului nr. 1083/2006. 

Obiectivul analizei financiare este acela de a demonstra fezabilitatea din punct de vedere 
financiar a scenariului, adică scenariul „D”, după cum s-a prezentat anterior, și de a calcula 
veniturile și costurile în cadrul acestui scenariu, după care se se realizeze bilanțul de venituri 
și cheltuieli al proiectului, situația fluxurilor de numerar și bilanțul contabil. Cu ajutorul 
acestei analize, se vor calcula fluxurile de numerar necesare ca bază pentru calculul diferenței 
de finanțat și a cheltuielilor eligibile în cadrul proiectului. 
 
Structura analizei este următoarea: 
 În prima parte, se va prezenta ipoteza care stă la baza calculelor. 
 După această parte introductivă se vor prezenta în detaliu veniturile și costurile de O & 

Î. 
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 Cu ajutorul veniturilor și a costurilor se va prezenta bilanțul de venituri și cheltuieli al 
proiectului, situația fluxurilor de numerar și bilanțul contabil. 

 
Perioada de referință a scenariului este de 30 ani, din care 2 ani sunt considerați perioada de 
implementare a proiectului și 28 de ani perioada de referință, durata de viață economică a 
proiectului. Moneda locală este RON și în fișierul excel toate calculele sunt realizate în unități 
de mii RON. 
 
Ipotezele macroeconomice sunt prezentate în tabelul de mai jos: 
 
Tabel nr. 66 Ipoteze macroeconomice 

HARGHITA UNITATE 201
2 

201
3 

201
4 

201
5 

202
2 

203
2 

204
2 

RATA INFLAȚIEI, ROMÂNIA % 3,4
% 

2,9
% 

2,8
% 

2,5
% 

2,5
% 

2,5
% 

2,5
% 

INDICATOR INFLAȚIE, ROMÂNIA COEFICIENT 1,0
3

1,0
6

1,0
9

1,1
2 

1,3
3 

1,7
1 

2,1
8

CREȘTERE PIB, ROMÂNIA % 2,1
% 

3,5
% 

4,2
% 

4,2
% 

4,4
% 

4,4
% 

4,4
% 

INDICATOR PIB, ROMÂNIA 0/1 1,0
2 

1,0
6 

1,1
0 

1,1
5 

1,5
5 

2,3
9 

3,6
7 

CURS DE SCHIMB VALUTAR 
(ESTIMARE OFICIALĂ) 

RON/EUR 4,1
8 

4,1
8 

4,1
6 

4,1
3 

4,1
3 

4,1
3 

4,1
3 

PROIECȚII CURS DE SCHIMB RON/EUR 4,1
8 

4,1
8 

4,1
6 

4,1
3 

4,1
3 

4,1
3 

4,1
3 

 
Rata inflației are la bază datele prezentate în Ghidul privind Analiza Cost – Beneficiu și se 
bazează pe prognozele „Comisiei Naționale de Prognoză (Comitetul Național de Prognoză)”. 
Cursurile de schimb RON/EUR sunt cele prezentate în prognoza CNP. 

Investiția este prezentată în tabelul de mai jos: 

Tabel nr. 67 Costuri investiționale  
COST INVESTIȚIONAL EURO 
CU AJUSTARE PREȚ 

  
 TOTA
L 

ELIGI
BIL  

  
 NEELIG
IBIL 

  

    2013 2014 2013 2014 

Onorariu planificare/proiectare 
EU
R 

796.10
2 

276.19
3 

414.29
0 42.248 

63.37
1 

Achiziționare terenuri 
EU
R 0 0 0 0 0 

Clădiri și construcții, inclusiv închidere depozite neconforme și 
unități de compostare individuală 

EU
R 

17.524.
642 

5.928.6
10 

8.892.9
15 

1.081.24
7 

1.621.
870 

Instalație și utilaje 
EU
R 

13.827.
055 

5.530.8
22 

8.296.2
33 0 0 

Cheltuieli neprevăzute 
EU
R 

2.055.0
27 

761.87
5 

1.142.8
13 60.136 

90.20
3 

Ajustare preț 
EU
R 

1.278.4
78 

381.43
9 

572.15
6 129.953 

194.9
30 

Asistență tehnică 
EU
R 

632.10
1 

252.84
0 

379.26
1 0 0 

Publicitate 
EU
R 

500.00
0 

200.00
0 

300.00
0 0 0 

Supervizare pe timpul implementării 
EU
R 

913.74
6 

365.49
8 

548.24
7 0 0 

Sub-TOTAL 
EU
R 

37.527.
150 

13.697.
278 

20.545.
915 

1.313.58
3 

1.970.
374 

Taxe legale (în eligibil)/TVA în neeligibil 
EU
R 

8.985.9
10 

115.08
2 

172.62
3 

3.479.28
2 

5.218.
923 
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TOTAL 
EU
R 

46.513.
060 

13.812.
360 

20.718.
537 

4.792.86
5 

7.189.
298 

 

E.1.2. Principalele elemente şi parametr folosiţi în cadrul analizei financiare 
Tabel nr. 68 Principalele elemente și parametri utilizați în ACB 

 Principalele elemente şi parametri Valoare 
neactualizată 

Valoare actualizată 
(VAN) 

1 Perioadă de referinţă (ani) 28 

2 
Rată de actualizare financiară 
(%)5 

5,0% 

3 
Total costuri investiţionale exclusiv 
cheltuielile neprevăzute (în Euro, 
neactualizate)6 34.481.350   

4 
Total costuri investiţionale (în Euro, 
actualizate) 

31.901.113 

5 Valoare reziduală (în Euro, neactualizată) 5.257.392

6 Valoare reziduală (în Euro, actualizată) 
 

1.216.442 

7 Venituri (în Euro, actualizate) 
 

31.231.815 

 

8 Costuri de operare (în Euro, actualizate) 
 

30.455.940 

 
 Calculul diferenţei de finanţat7   

9 
Venit net = venituri – costuri de operare + 
valoare reziduală (în Euro, actualizată) = (7) 
– (8) + (6) 

 

1.992.317 

10 
Cost investiţional – venit net (în Euro, 
actualizat) = (4) – (9) (Art. 55 (2)) 

 
29.908.795 

11 
Rata diferenţei de finanţat (%) =  
(10) / (4) 

93,75% 

 

Unde TVA-ul este recuperabil, costurile și veniturile ar trebui să fie bazate pe cifre fără TVA. 

E.1.3. E.1.3. Principalele rezultate ale analizei financiare 

Tabel nr. 69 Principalele rezultate ale analizei financiare 
E.1.3 Principalele rezultate ale analizei financiare  

  Principalele elemente și parametri 
Fără asistenţă din partea 

Comunităţii (RRF/C) 
Cu asistenţă din partea 
Comunităţii (RRF/K) 

1 Rata rentabilităţii financiare (%) -12,549% (RRF/C) -1,31% (RRF/K) 
2 Valoare actualizată netă (euro) -29.908.795 (VANF/C) -2.008.162 (VANF/K) 

                                                 
5 Specificaţi dacă rata este reală sau nominală. Dacă analiza financiară este realizată în preţuri constante, trebuie 

utilizată o rată de actualizare financiară în termeni reali. Dacă analiza este realizată în preţuri curente, trebuie 
utilizată o rată de actualizare în termeni nominali. 

6 Aici, costul investițional ar trebui să excludă cheltuielile neprevăzute în conformitate cu documentul de lucru 
numărul 4. 

7 Nu este cazul: 1) pentru proiecte care se supun regulilor privind ajutoarele de stat în sensul Articolului 87 al 
Tratatului CE (vezi punctul G.1), conform Articolului 55(6) al Regulamentului (CE) Nr 1083/2006 și 2) în cazul în 
care costurile de operare sunt mai ridicate decât veniturile, proiectul nu este considerat ca fiind generator de 
venituri în sensul Articolului 55 al Regulamentului (CE) Nr. 1083/2006, caz în care, a se ignora punctele 9 și 10 și a 
se stabili diferența de finanțat la 100%. 
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E.1.4. Venituri generate în perioada de exploatare 

În cazul în care se estimează că proiectul va genera venituri prin tarife sau taxe suportate de 
utilizatori, vă rugăm oferiţi detalii privind aceste taxe (tipul şi nivelul taxei, principiul sau 
legislaţia comunitară care stau la baza determinării acestor taxe). 

(a) Acoperă taxele costurile de operare şi de amortizare ale proiectului?  
Venituri 
Veniturile obținute în cadrul proiectului pot fi împărțite în două categorii, taxele de colectare 
plătite de populație și agenții economici pentru serviciile furnizate și comercializarea de 
produse secundare, ca de exemplu, materiale reciclate și compost. 
Tarife pentru utilizatori – consumatori rezidențiali 
 Tarife pentru utilizatori – consumatori comerciali 
 Comercializarea de materiale reciclabile 
 Comercializarea de compost 
 Depozitarea nămolului 

 
Tarife pentru utilizatori – consumatori rezidențiali 
Cuantumul tarifului pentru utilizatori are la bază criteriile de suportabilitate pentru o 
gospodărie medie. În secțiunea de suportabilitate din cadrul acestui document, s-au furnizat 
informații cu privire la aceste prețuri. Veniturile sunt calculate în funcție de aceste tarife 
pentru utilizatori, de cantitatea de deșeuri generate și sunt prezentate în secțiunea de rezultate 
a modelului Excel. 
 
Tarife pentru utilizatori – consumatori comerciali 
Tarifele pentru utilizatorii comerciali sunt calulate în așa fel încât să ajungă în fiecare an la 
nivelul celor pentru consumatorii rezidențiali. În funcție de cantitatea de deșeuri generată de 
acești consumatori comerciali și gradul de acoperire cu servicii de colectare se pot determina 
veniturile din aceste surse. 
 
Comercializarea de materiale reciclabile 
Veniturile pentru această categorie depind de cantitatea de materiale reciclate și prețul fiecărui 
material reciclat. Există diferite sub-categorii de materiale reciclate în categoriile menționate 
mai sus, cu prețuri diferite, în funcție de calitatea produselor. Pentru fiecare sub-categorie s-a 
determinat ponderea și a fost aplicată cantității întregi de materiale reciclate. După 
determinarea cantității de material reciclat pe fiecare sub-categorie, prin aplicarea prețului 
pentru fiecare sub-categorie se pot determina veniturile totale generate de proiect din punctul 
de vedere al comercializării de materiale reciclabile. 
 
Comercializarea de compost 
De la stația de compostare se va obține un compost de o calitate bună, care poate fi apoi 
comercializat. Calculul veniturilor din comercializarea de compost se bazează pe cantitatea de 
compost de calitate bună generată și prețul de 5 EUR/tonă. 
 
În tabelul următor sunt prezentate veniturile totale generate de proiect: 
Tabel nr. 70 Venituri totale 
VENITURI  2013 2014 2015 2022 2032 2042  

Tarife pentru utilizatori – consumatori 
rezidențiali 

Mii 
RON 

9.484 9.533 10.61
1 

12.35
7 

15.05
1 

17.51
1 

Tarife pentru utilizatori – consumatori 
comerciali 

Mii 
RON 

2.823 2.864 3.240 4.369 6.594 9.530 
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Comercializarea de materiale reciclabile Mii 
RON 

892 892 9.238 10.55
1 

11.58
5 

12.21
0 

Comercializarea de compost Mii 
RON 

0 0 22 21 20 19 

TOTAL VENITURI Mii 
RON 

13.19
9 

13.28
9 

23.11
2 

27.29
8 

33.25
0 

39.27
0 

Suportabilitate 
Tarifele propuse pentru utilizatorii non-comerciali și comerciali sunt următoarele: 
Tabel nr. 71 Tarife pentru utilizatorii non-comerciali și comerciali 
  2013 2014 2015 2022 2032 2042 
Tarif deșeuri menajere mediu urban (incl. TVA) RON/t 189,39 192,65 195,96 222,82 267,78 323,81 
Tarif deșeuri menajere mediu rural (incl. TVA) RON/t 189,39 192,65 195,96 222,82 267,78 323,81 
Costuri medii deșeuri menajere mediu urban incl. TVA RON/gosp/an 182,33 186,96 191,69 230,46 299,94 392,79 
Costuri medii deșeuri menajere mediu rural incl. TVA RON/gosp/an 98,61 101,12 103,68 124,65 162,22 212,44 
Costuri medii deșeuri menajere incl. TVA RON/t 137,96 141,31 144,74 172,81 222,60 286,75 

 
Principiul suportabilității a stat la baza determinării acestor valori, astfel încât tariful pentru 
seriviciu să nu depășească 1,8 % din veniturile decilei cu cel mai mic venit. 
Modalitatea de calcul este următoarea: 
 Pornind de la venitul mediu pe gospodărie s-a calculat venitul disponibil pentru întreg 

județul, pentru regiunea centrală și apoi pentru județul Harghita. 
 Trebuie calculat venitul mediu pe gospodărie pentru prima decilă pentru că, criteriile 

de suportabilitate menționează că tariful privind deșeuri nu poate depăși 1,8% din 
venitul mediu disponibil pentru decila cu cel mai mic venit. 

 Trebuie să se facă o diferențiere între venitul gospodăriilor din mediul rural și urban 
pentru că gospodăriile din mediul urban au un venit mai mare. 

 După calculul venitului disponibil pentru mediul urban și rural, venitul disponibil pe 
persoană se calculează în funcșie de mărimea medie a gospodăriei. 

 Tariful privind deșeurile are la bază aceste calcule și cantitatea medie de deșeuri 
generate per capita atât în mediul urban, cât și rural. 

 
Criteriile de suportabilitate se calculează utilizând valori cu TVA, în vederea stabilirii unui 
criteriu de suportabilitate, însă este folosit cu TVA în calculul veniturilor. 
Conformarea cu ccriteriile de suportabilitate este prezentată în tabelul de mai jos: 
Tabel nr. 72 Criteriu de suportabilitate 
 2013 2014 2015 2022 2032 2042 
Criteriu de suportabilitate gospodării mediu urban 2,11% 2,33% 2,32% 2,26% 2,17% 2,09% 
Criteriu de suportabilitate gospodării mediu rural 1,58% 1,74% 1,73% 1,69% 1,62% 1,56% 
Criteriu de suportabilitate gospodărie medie 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 

 
(b) Diferă tarifele pentru diferiţii utilizatori ai infrastructurii?  

 
Tarifele pentru utilizatorii comerciali și casnici sunt la același nivel, după cum s-a prezentat în 
secțiunea de mai sus. 
 

 (c) Sunt tarifele proporţionale  
i) Cu utilizarea proiectului/consumul real?  

 
Din cauza faptului că operatorul CGD nu cunoaște volumele de deșeuri ce vin de la populație 
sau utilizatorii CII, conducerea va amenda contractul existent de colectare în așa fel încât să o 
cantitate de deșeuri raportată corect pe cele două surse (populație și CII). Acest lucru este 
posibil pentru că operatorii de servicii de colectare au încheiate contracte individuale cu CII și 
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populația. Așadar, populația va plăti către CIGD un tarif suportabil, iar CII va plăti costul 
întreg în funcție de cantitatea de deșeuri raportată de către operatori. 

ii) Cu poluarea generată de utilizatori? 

Tariful per tonă propus este același atât pentru mediul urban, cât și pentru cel rural, însă din 
cauza faptului că o gospodărie din mediul urban produce (în medie) mai multe deșeuri 
comparativ cu mediul rural. Gospodăriile din mediul urban plătesc mai mult pentru transferul, 
tratarea și eliminarea comparativ cu gospodăriile din mediul rural. Alte măsuri pentru ca 
tarifele să fie mai proporționale, ar putea fi taxarea în funcție de numărul de persoane dintr-o 
gospodărie sau de exemplu, mărimea sau valoarea caselor. 

Dacă nu sunt propuse tarife sau taxe, cum vor fi acoperite costurile de operare şi 
întreţinere? 

Nu este cazul. 

E.2. ANALIZA SOCIO – ECONOMICĂ 

E.2.1. Metodologia aplicată: 

Scopul analizei economice este de a asigura că proiectul are o contribuţie netă pozitivă pentru 
societate şi valoarea urmează să fie cofinanţată din fonduri UE. În timpul analizei economice, 
se identifică beneficiile sociale, precum și alte beneficii la care contribuie proiectul și se 
încearcă monetizarea efectelor acestor beneficii pentru a putea calcula rata de rentabilitate 
economică (RRE) a alternativei. De asemenea, se determină dacă rata cost – beneficiu este 
mai mare de 1. Dacă rata B/C este mai mare de 1 înseamnă că beneficiile proiectului depășesc 
costurile proiectului,așadar proiectul merită finanțare pentru că generează profituri mai mari 
decât costuri, însemnând că proiectul merită finanțare pentru că generează mai multe beneficii 
decât costuri. RRE ar trebui să fie mai mare decât rata de actualizare socială utilizată, care în 
cazul nostru este de 5,5 %. De asemenea, și valoarea actualizată netă ar trebui să fie pozitivă. 
 
Pentru a dovedi că proiectul este avantajos pentru judeţ, Consultantul a realizat o analiză 
economică detaliată. Aceasta are la bază următoarele ipoteze: 
 Perioada de evaluarea este 2012 – 2042; 
 Anul de referinţă pentru evaluare este 2012, primul an de implementare al proiectului 

este 2013. 
 Rata de actualizare socială utilizată pentru VAN este de 5,5% (în termeni reali). 

 
Componentele de cost considerate sunt: 
 Costuri investiţionale; 
 Costuri cu înlocuirea; 
 Costuri de operare şi întreţinere. 

 
În cadrul analizei economice, costul financiar trebuie transformat în cost economic prin 
aplicarea factorilor de conversie adecvaţi. 
Tabelul de mai jos prezintă corecţiile de la preţurile pieţei la preţurile economice. Costurile 
financiare sunt transformate în costuri economice prin înmulţirea cu factorul de conversie 
corespunzător. De asemenea, costurile relevante considerate în cadrul analizei economice sunt 
costurile marginale ale proiectului. 
Tabel nr. 73 Defalcarea costurilor 

DEFALCAREA COSTURILOR (EXCLUSIV ACHIZIŢIA DE TERENURI)  CONSTRUCȚIE OPERARE FACTOR CONV 

Bunuri tranzacționate % 30,00% 5,00% 1,00 

Bunuri netranzacționate % 10,00% 20,00% 0,90 
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Muncă calificată % 12,00% 15,00% 1,00 

Muncă necalificată % 42,00% 50,00% 0,52 

Plăți transfer % 6,00% 10,00% 0,00 

 
Pentru munca necalificată au fost utilizate datele privind rata șomajului la nivel de regiune (5 
%), asigurările sociale și taxele (45%. 
 
Beneficiile economice pentru proiectele de gestionare a deşeurilor sunt grupate în trei 
categorii principale: 
(a) Economisirea costurilor pentru resurse; 
(b) Reducerea neplăcerilor vizuale, a mirosurilor şi a riscurilor directe asupra sănătăţii; 
(c) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 
 
Detaliile privind cuantificarea fiecărei categorii sunt următoarele: 
 Economisirea costurilor pentru resurse este datorată (i) valorificării produselor 

reciclabile şi generarea de compost şi energie şi (ii) reducerii cantităţii totale de 
deşeuri care, în final sunt eliminate prin depozitare, cu extinderea vieţii economice a 
depozitului de deşeuri. Cuantificarea acestor beneficii s-a realizat pe baza (i) 
profiturilor din comercializarea produselor reciclabile şi a compostului (care pot fi 
considerate pentru proiecţiile financiare sau calculul diferenţei de finanţat a proiectului 
şi a indicatorilor de rentabilitate financiară). 

 Reducerea neplăcerilor vizuale, a mirosurilor şi riscurilor directe asupra sănătăţii se 
datorează (i) eliminării spaţiilor de depozitare necontrolate; şi (ii) evitării producerii 
sau colectării şi tratării corespunzătoare a levigatului. Cuantificarea acestor beneficii s-
a realizat pe baza (i) creşterii valorii terenurilor din zonele învecinate spaţiilor de 
depozitare reabilitate (care pot fi estimate ca valoare pe hectar de spaţiu de depozitare 
reabilitat); (ii) evitarea costurilor de curăţare având în vedere că nu mai trebuie 
remediat impactul datorat descărcărilor necontrolate de levigat şi/sau identificarea de 
surse alternative de apă dacă este cazul (care pot fi estimate la un cost standard pe tonă 
de deşeuri reduse la depozitare sau depozitate corespunzător). 

 Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră se datorează (i) evitării (sau colectării 
adecvate) a emisiilor de metan şi dioxid de carbon, care în general reprezintă 64% şi 
34% din volum, şi a tuturor gazelor generate la descompunerea deşeurilor; şi (ii) 
emisiilor salvate când proiectul are drept rezultat generare de căldură şi/sau 
electricitate, iar sursele alternative pentru această căldură şi/sau energie implică 
utilizarea combustibililor fosili. Cuantificarea acestor beneficii s-a realizat pe baza 
estimării cantităţii anuale reduse, în tone, de metan şi dioxid de carbon (CO2) datorită 
implementării proiectului, transformarea cantităţilor de metan în echivalent CO2 
utilizând un factor standard de conversie şi monetizarea cantităţilor rezultate de CO2 şi 
echivalent CO2, utilizând o valoare standard pentru Euro pe tonă de CO2. 
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E.2.2. Principalele costuri economice și beneficiile indentificate în cadrul proiectului: 

Tabel nr. 74 Principalele costuri economice și beneficii 
E.2.2 DETALII BENEFICII ȘI COSTURI ECONOMICE 
  Beneficiu Valoare unitară

(unde este cazul) 
Valoare totală 
(în Euro, actualizată) 

% din total 
beneficii 

1 Economisirea costurilor pentru resurse   
39.191.269 46,4% 

2 Reducerea neplăcerilor vizuale, a 
mirosurilor şi a riscurilor directe asupra 
sănătăţii 

  
9.143.194 10,8% 

3 Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră 

  
36.204.402 42,8% 

  Cost Valoare unitară
(unde este cazul) 

Valoare totală 
(în Euro, actualizată) 

% din costul total 

1 Bunuri tranzacționate n.a. 
10.582.525 26,2% 

2 Bunuri netranzacționate n.a. 
7.796.606 19,3% 

3 Muncă calificată  n.a. 
7.874.466 19,5% 

4 Muncă necalificată n.a. 
14.034.533 34,8% 

5 Valoarea economică a terenurilor n.a. 
98.708 0,2% 

 

E.2.3. Principalii indicatori utilizaţi în cadrul analizei economice 

Tabel nr. 75 Principalii indicatori utilizați în cadrul analizei economice 
E.2.3 Principalii indicatori utilizați în cadrul analizei economice 

  Parametri şi indicatori principali Valori 

1 Rata de actualizare socială (%) 5,5% 
2 Rata de rentabilitate economică (RRE) (%) 20,3% 
3 Valoare actualizată netă economică (VANE) (în Euro) 44.152.026 
4 Raport cost – beneficiu 2,09

 

E.2.4. Efectul proiectului asupra locurilor de muncă 

Tabel nr. 76 Efectul proiectului asupra locurilor de muncă 

Număr de locuri de muncă create 
direct: 

Nr. (ENÎ) 

(A) 

Durata medie a acestor locuri de 
muncă (luni)8 

 (B) 

1. În timpul fazei de implementare 150 24 

2. În timpul fazei de operare 207 252 

                                                 
8 În caz de normă întreagă, în loc de luni, tastați „permanent”. 
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[NB: locurile create indirect sau pierdute nu sunt avute în vedere în investiţiile în 
infrastructura publică.] 

E.2.5. E.2.5. Identificaţi principalele beneficii şi costuri necuantificabile / fără valoare:  

Trebuie luate în considerare următoarele beneficii economice necuantificabile generate de 
proiect: 
 Beneficii de mediu: Beneficiile generate de măsurile propuse îmbunătăţesc condiţiile 

de mediu, asigurând astfel o calitate mai bună a vieţii în judeţul Harghita. Acestea vor 
fi atinse în principal prin eliminarea riscurilor asupra mediului datorită închiderii 
depozitelor neconforme din mediul urban, introducerea unui depozit nou de deșeuri și, 
în general, îmbunătățirea serviciilor de gestionare deșeurilor. 

 Beneficii în ceea ce priveşte locurile de muncă: proiectul va duce la creşterea 
numărului de locuri de muncă în timpul lucrărilor de construcţie. De asemenea, se 
anticipează că dezvoltarea sistemului de gestionare a deşeurilor în Harghita va genera 
locuri suplimentare de muncă pentru un număr de circa 207 persoane în ceea ce 
priveşte managementul și operarea SIGD Remetea, precum și personal suplimentar 
necesar pentru PD în vederea gestionării sistemului. Indirect, se estimează că vor fi 
create locuri de muncă şi în industria reciclatoare. 

 Efecte asupra sănătăţii: se estimează că introducerea unui sistem de gestionare a 
deşeurilor şi închiderea şi reabilitarea depozitelor neconforme municipale vor avea un 
efect pozitiv asupra sănătăţii. De asemenea, va exista un efect pozitiv de termen lung 
asupra calităţii apei subterane care, la rândul lui, va avea un efect pozitiv asupra 
sănătăţii populaţiei. 

 Impactul generat de lucrările de construcţii: se estimează că impactul lucrărilor pentru 
construcția depozitului nou și impactul închiderii celor 8 depozite neconforme vor 
duce la apariţia unei anumite reţineri sub forma unor mirosuri neplăcute şi zgomot 
cauzate de creşterea traficului rutier şi transportul deşeurilor. Această reţinere va fi 
parţial remediată prin creşterea controlului traficului la intersecţiile principale, care va 
avea loc o perioadă limitată. 

 Efectul generat de dezvoltare: Se estimează că implementarea proiectului va duce la 
crearea unor condiţii mai bune pentru dezvoltarea economică regională în judeţul 
Harghita, făcându-l mai atractiv pentru locuit, lucru şi odihnă. 

 

E.3. ANALIZA DE RISC ȘI DE SENZITIVITATE 

E.3.1. Scurtă descriere a metodologiei şi rezumat al rezultatelor 

Pentru a identifica valorile critice, trebuie realizat un test de senzitivitate a proiectului 
planificat. Primul pas este definirea variabilelor care ar putea avea un efect major asupra 
realizării proiectului din punct de vedere financiar. 
 
Pasul 1: Identificarea variabilelor cheie 
Aceasta implică calcularea valorii indicatorilor de profit cu variţii de +/- 1% în următoarele 
variabile: 

(i) cost investițional al proiectului, 
(ii) costuri de operare şi întreţinere, 
(iii) venituri, 
(iv) beneficii economice, 
(v) costuri economice – investiţii, 
(vi) costuri economice – operare şi întreţinere. 
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Orice variabilă cu o variație de 1 % în cazul RRF/K sau RRE și chiar și o variație de mai mult 
de 5 în valoarea VANF/K sau VANE este considerată o variabilă cheie. 
 
Pasul 2: Calculul variației valorilor variabilelor semnificative 
În acest caz, trebuie să se calculeze variația maximă admisibilă înainte ca VANF sau VANE 
să devină negative. 

E.3.2. Analiza de senzitivitate 

Precizaţi modificarea de procent aplicată variabilelor testate: 1%  

Prezentaţi efectul preconizat asupra rezultatelor indicatorilor de performanţă financiară şi 
economică. 

Tabel nr. 77 Variația variabilelor 
E.3.2 Analiza de senzitivitate – variabile testate 

  Variabilă testată 

Rata de 
rentabilitate 
financiară 
(RRF/K) 
(cazul de 

bază: -01%) 

Variaţia 
valorii 

actualizate 
nete 

financiare 
(VANF/K) 

Rata de 
rentabilitate 
economică 

(RRE) 
(cazul de bază: 

20%) 

Variaţia 
valorii 

actualizate 
nete economice 

(VANE) 

1 
Costurile investiţionale ale 
proiectului – creştere de 1% 

-0,30% 14,55%     

2 
Costurile investiţionale ale 
proiectului – descreştere de 1% 

0,91% -28,74%     

3 Venituri – creştere de 1% 0,84% -12,44%     

4 Venituri – descreştere de 1% #NUM! 12,44%     

5 Costuri O&Î – creştere de 1% #DIV/0! 12,06%     

6 Costuri O&Î – descreştere de 1% 0,92% -12,06%     

7 
Beneficii economice – creştere de 
1% 

    2,37% -0,55% 

8 
Beneficii economice – descreştere 
de 1% 

    1,77% -4,23% 

9 
Costuri economice (Investiţii) – 
creştere de 1% 

    1,81% -2,87% 

10 
Costuri economice (Investiţii) – 
descreştere de 1% 

    2,33% -1,91% 

11 
Costuri economice (O&Î) – 
creştere de 1% 

    2,03% -2,78% 

12 
Costuri economice (O&Î) – 
descreştere de 1% 

    2,10% -2,01% 

 

Care variabile au fost identificate ca fiind semnificative? 

Orice variabilă cu o variație de 1 % în cazul RRF/K sau RRE și chiar și o variație de mai mult 
de 5 în valoarea VANF/K sau VANE este considerată o variabilă cheie. Nu au fost identificate 
variabile semnificative. 

Cum se modifică valoarea variabilelor semnificative? 

În acest caz, trebuie să se calculeze variația maximă admisibilă înainte ca VANF sau VANE 
să devină negative. 
Rezultatele acestor calculele sunt prezentate în tabelul de mai jos: 
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Tabel nr. 78 Valori modificate 

E.3.2 Analiza de senzitivitate – valori modificate pentru variabilele semnificative [1] 

  Variabile semnificative Modificarea valorii 

1 Costuri investiţionale ale proiectului 
Creştere maximă înainte ca VANF/K să devină 
negativ (%) 

(deja negativ) 

2 Venituri 
Descreştere maximă înainte ca VANF/K să 
devină negativ (%) 

(deja negativ) 

3 Costuri O&Î 
Creştere maximă înainte ca VANF/K să devină 
negativ (%) 

(deja negativ) 

4 Beneficii economice 
Descreştere maximă înainte ca VANE să devină 
negativ (%) 

(Nesemnificativ) 

5 Costuri economice (Investiţii) 
Creştere maximă înainte ca VANE să devină 
negativ (%) 

(Nesemnificativ) 

6 Costuri economice (O&Î) 
Creştere maximă înainte ca VANE să devină 
negativ (%) 

(Nesemnificativ) 

 

E.3.3. Analiza de risc 

Pentru analiza de risc se va realiza o simulare Monte-Carlo, însă întâi trebuie identificate 
nivele maxim și minim ale variabilelor cheie. După alocarea acestor valori, acestor variabile 
cheie li se vor aloca simultan valori aleatorii, cu un număr de repetiții suficient de mare (în 
cazul nostru 25.000 iterații) și se va calcula distribuția probabilității pe fiecare din indicatorii 
de profitabilitate. 
Nivelele maxim și minim ale variabilelor: 
Tabel nr. 79 Analiză de risc – parametri avuți în vedere 
E.3.3 ANALIZĂ DE RISC – PARAMETRI AVUȚI ÎN VEDERE   

  Variabile 
Seria variaţiei de la cazul de bază 
Inferioară Superioară 

1 Costurile investiţionale ale proiectului -5,00% 10,00% 
2 Venituri -5,00% 2,00% 
3 Costuri O&Î -2,00% 5,00% 
4 Beneficii economice -10,00% 2,00% 
5 Costuri economice (Investiţii) -5,00% 10,00% 
6 Costuri economice (O&Î) -5,00% 10,00% 

 
Cu ajutorul acestor valori și a modelului de calcul, rezultatele simulării Monte Carlo sunt 
următoarele: 
Tabel nr. 80 Rezultatele simulării Monte Carlo 

  Variabile VANF/K VANE 

1 Valoare estimată -3.542.830 39.757.271,36 

2 Deviaţia standard 876.840 1.838.107,17 

 
Distribuția probabilității și valorile sunt prezentate în figurile următoare: 
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Figura nr. 9 
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Distribution of FNPV/K values – Distribuția valorilor VANF/K 

Figura nr. 10 

Distribution of ENPV/K values
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F. ANALIZA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

F.1. Cum: 

(a) contribuie proiectul la atingerea obiectivului de sustenabilitate din punct de 
vedere al mediului (politica europeană privind schimbările climatice, stoparea 
pierderii biodiversităţii, altele ...);  

 
Proiectul propus contribuie direct la atingerea uneia din cele patru priorităţi majore stabilite 
prin Al Şaselea Program de Acţiune pentru Mediu al Comunităţii (6EAP) prin „asigurarea 
gestionării durabile a resurselor naturale şi a deşeurilor” şi indirect la celelalte priorităţi ale 
6EAP (abordarea aspectelor privind schimbările climatice, natura şi biodiversitatea, mediul şi 
sănătatea populaţiei). 
Prin intermediul proiectului se va realiza un sistem integrat de gestionare a deșeurilor 
municipale pentru județul Harghita, prin implementarea lui realizându-se următoarele: 
 Conformarea cu Directiva UE 99/31/EC privin depozitarea deșeurilor și legislația 

românească aferentă care cere următoarele: i) ajung pe depozit doar deșeurile ce au 
fost tratate în vederea reducerii volumului lor sau a conținutului periculos; ii) 
închiderea depozitelor neconforme existente etc.; 

 Conformarea cu Directiva UE 94/62/EC privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, 
modificată de Directiva 2004/12/EC și legislația românească aferentă ce definește 
responsabilitatea producătorilor și țintele de reciclare pentru diferite tipuri de deșeuri 
de ambalaje și pentru reducerea la depozitare a cantității de deșeuri biodegradabile; 

 Conformarea cu Directiva UE 2002/96/EC privind deșeurile de echipamente electrice 
și electronice (DEEE) și legislația românească ce definește țintele de colectare și 
reciclare pentru deșeurile de echipamente electrice și electronice; 

 Prin proiect se va reduce nivelul de poluare a apei, aerului și solului prin 
implementarea unei eliminări adecvate a deșeurilor în conformitate cu aquis-ul 
comunitar relevant; 

 Prin proiect se va reduce semnificativ volumul de emisii în atmosferă și apă, 
prevenindu-se astfel degradarea solului și a peisajului; 

 Reducerea riscurilor asupra sănătății populației prin reducerea drastică a cantității de 
deșeuri eliminate prin metode neconforme; 

 Prin intermediul proiectului va crește gradul de conștientizare a publicului și a 
mediului de afaceri cu privire la importanța mediului, îmbunătățindu-se condițiile 
socio-economice pentru populație. 

 
(b) respectă proiectul principiile de acţiune preventivă şi prioritatea ca degradarea 
mediului să fie rectificată la sursă; 

 
Conform „Strategiei comunitare privind gestionarea deșeurilor”16, proiectul urmează filosofia 
principală din punctul de vedere al politicii de gestionare a deșeurilor prin intermediul 
ierarhiei de principii a politicii de gestionare a deșeurilor și a responsabilității producătorului: 
„…Generarea de deșeuri este o formă de poluare și, în același timp, o „pierdere” de resurse. 
Așadar, obiectivul cheie al oricărei politici a Comunității bazată pe principiul prevenirii 
trebuie să fie prevenirea generării de deșeuri și, mai mult, reducerea conținutului de materiale 
periculoase din deșeuri...” . 
Când condițiile necesare pentru sustenabilitate sunt afectate, sustenabilitatea din punct de 
vedere a mediului poate fi atinsă printr-o combinație de acțiuni preventive și de refacere. Prin 
intermediul proiectului se vor realiza acțiuni de prevenire și de refacere la sursă a mediului 
prin implementarea următoarelor măsuri: 
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i. Reducerea la depozitare, tratarea și reciclarea deșeurilor, urmată de o eliminare de 
deșeuri adecvată și durabilă din punct de vedere a mediului. 
ii. Închiderea, ecologizarea și/sau remedierea depozitelor neconforme și a spațiilor de 
depozitare. 
iii. Planificarea și introducerea de programe de conștientizare vor reduce cantitățile de 
deșeuri și vor crea premisele pentru o cooperare constructivă între producătorii de 
deșeuri. 

 
Se vor implementa următoarele acțiuni preventive: 
 Protecția solului și a apelor subterane: 

o Etanșarea bazei depozitului pentru prevenirea poluării apelor subterane; 
o Etanșarea pereților laterali ai depozitului cu materiale naturale și sintetice; 
o Colectarea levigatului prin intermediul unui sistem instalat deasupra stratului 

de etanșare a bazei depozitului și pretratarea levigatului colectat; 
o Levigatul rezultat de la stația de compostare va fi pretratat utilizând metoda cu 

reactor cu funcționare secvențială (SBR); 
o Straturile de etanșare pentru închiderea depozitelor neconforme au rolul de a 

preveni infiltrarea apei în depozitul închis și infiltrarea levigatului din 
depozitul închis în apele subterane; 

o Apele uzate pretratate generate de centrul Remetea vor fi evacuate în instalația 
de epurare de la Remetea. 

 
 Protecția calității aerului: 

o În timpul fazei de operare a depozitului, la sfârșitul fiecărei zile, deșeurile 
depozitate vor fi acoperite cu un strat de material inert (nisip, sol etc) cu o 
grosime de 0,10 - 0,15 m pentru a preveni propagarea factorilor care poluează 
aerul; 

o Părțile de depozit unde se atinge capacitatea maximă vor fi acoperite și 
etanșate conform tehnologiilor de ultimă oră și în conformitate cu directivele 
pentru a asigura izolarea completă a deșeurilor de atmosferă; 

o Reținerea diverșilor factori ce poluează atmosfera și a mirosurilor generate de 
operațiunile desfășurate zilnic va fi asigurată de „perdeaua verde” plantată în 
jurul amplasamentului; 

o Realizarea unui sistem de monitorizare a gazului și posibilitatea de a colecta și 
elimina gazul generat în interiorul depozitul închis. 

 
 Protecția solului: la proiectarea sistemului s-a avut în vedere asigurarea unei protecții 

maxime a solului. Protecția solului se va realiza prin construcția de suprafețe betonate 
în zonele unde se desfășoară operațiunile zilnice pe depozit și alte instalații. 

 
 Protecția biodiversității: 

o Plantarea unei „perdele verzi” în jurul întregului amplasament pentru a asigura 
reducerea poluării aerului și poluării fonice, asigurțnd înssă un habitat adecvat 
pentru diverse specii. 

 
(c) respectă principiul „poluatorul plăteşte” 

 
În cadrul proiectului se va aplica principiul „poluatorul plăteşte”. Pentru aceasta, producătorul 
de deșeuri va plăti un tarif pe tona de deșeuri colectată, transportată, transferată, tratată și 
eliminată. 
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Având în vedere că gospodăriile din mediul urban generează o cantitate mai mare de deșeuri 
comparativ cu cele din mediul rural, primele vor plăti o sumă mai mare pe gospodărie, 
proporțional cu cantitatea de deșeuri generată. 
În ceea ce privește unitățile economice, acestea vor trebui să plătească pentru deșeurile pe care le 
generează, taxa fiind mai mare cu cât cantitatea e mai mare. 
 

F.2. CONSULTAREA AUTORITĂȚILOR DE MEDIU 

Au fost consultate autorităţile de mediu implicate în proiect în ceea ce priveşte 
responsabilităţile lor specifice? 

Da X  Nu  

Dacă da, vă rugăm să precizaţi numele şi adresa autorităţii(lor), precum şi 
responsabilitatea acesteia(acestora): 

 
Înainte de obţinerea aprobării de dezvoltare (autorizaţie de construcţie sau orice altă formă de 
autorizaţie care permite continuarea proiectului), proiectele trebuie să fie supuse unei 
proceduri EIM. Potrivit legislației românești, procedura EIM integrează cerințele specifice 
unei Evaluări Adecvate (EA) în conformitate cu Directiva privind habitatele pentru a 
determina impactele pe care implementarea proiectului ar putea să le aibă pe orice sit Natura 
2000. 
 
Potrivit legislaţiei româneşti, autorităţile posibil interesate de proiect prin natura 
responsabilităţilor specifice de mediu sunt reprezentate într-un Comitet de Avizare Tehnică 
care este consultat pe durata tuturor etapelor procedurii EIM (i.e. încadrare, definirea 
domeniului evaluării şi revizuirea Raportului EIM). 
 
CAT este format din reprezentanţii diferitelor autorităţi din judeţ: Agenţia Locală/Judeţeană 
pentru Protecţia Mediului (APM), Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu, 
Administraţia Naţională „Apele Române” – Direcţia Bazine Hidrografice, Administraţia 
Publică Locală, Direcţia de Sănătate Publică, Biroul Judeţean de Pedologie şi Agrochimie, 
Agenţia de Dezvoltare Regională, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu 
Cultural Naţional, Pompieri şi alţii. 
 
Potrivit legislaţiei româneşti actuale referitoare la EIM, autoritatea de mediu (potrivit 
competenţei atribuite) coordonează etapele procedurii EIM (i.e. încadrare, definirea 
domeniului şi revizuirea Raportului EIM) şi, după finalizarea EIM, emite Acordul de Mediu 
care reprezintă „documentul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia 
mediului în vederea stabilirii condiţiilor şi măsurilor aplicabile pentru protecţia mediului care 
trebuie respectate, dacă se ia decizia de a continua proiectul”. 
 
Competenţa coordonării procedurii EIM pentru proiectul „Sistem integrat de gestionare a 
deșeurilor pentru județul Harghita” este a Agenției Locale pentru Protecția Mediului 
Miercurea Ciuc, cu adresa în Strada Márton Áron nr. 43, Miercurea Ciuc, județul Harghita, 
tel: 0266.371313, fax: 0266.310041, e-mail: office@arpmhr.anpm.ro . 
 
Autoritățile competente în ceea ce privește emiterea avizelor de gospodărire a apelor pentru 
componentele proiectului sunt: 
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 Administrația Națională „APELE ROMÂNE”; 
 Administrația Națională „APELE ROMÂNE” – Direcția Apelor Siret; 
 Administrația Națională „APELE ROMÂNE” – Direcția Apelor Olt; 
 Administrația Națională „APELE ROMÂNE” – Direcția Apelor Mureș; 
 Administrația Națională „APELE ROMÂNE” – Direcția Apelor Olt – Sistemul de 

Gospodărire a Apelor Harghita. 
 
 
Detalii cu privire la consultarea autorităților de mediu sunt prezentate mai jos la punctul 
F.3.2.3.(c) 
 

Dacă da, vă rugăm să prezentaţi motive: 

Nu este cazul. 

 

F.3. EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

F.3.1. APROBAREA DE DEZVOLTARE9 

F.3.1.1. A fost acordată aprobarea de dezvoltare pentru acest proiect? 

Da   Nu X

 
Potrivit legislației referitoare la EIM, HG 445/2009, aprobarea de dezvoltare este definită ca și 
„decizia autorității / autorităților competente care dă dezvoltatorului dreptul de a continua 
implementarea proiectului”. Aceasta ia forma unei autorizații de construcții în cazul 
proiectelor de gestionare a deșeurilor. Hotărârea Guvernului defineşte Acordul de Mediu ca 
„actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, stabilind 
condiţiile şi, în funcţie de caz, măsurile de protecţia mediului care trebuie respectate în cazul 
implementării proiectului”. Acordul de Mediu este anexat aprobării de dezvoltare şi este parte 
din aceasta. 
Aprobarea de dezvoltare este reprezentată de autorizația de construcție care încă nu a fost 
emisă pentru acest proiect. Înainte de obținerea aprobării de dezvoltare, proiectul este supus 
unei proceduri de EIM (în curs). 

 

F.3.1.2. Dacă da, la ce dată? 

Nu este cazul. 

F.3.1.3. Dacă nu, când a fost depusă cererea oficială pentru aprobarea de dezvoltare: 

Cererea pentru aprobarea de dezvoltare (autorizația de construcție) pentru depozit va fi depusă 
în iunie 2013. 

Cererea pentru aprobarea de dezvoltare (autorizația de construcție) pentru restul investiției va 
fi depusă în decembrie 2013. 

                                                 
9 Decizia autorităţii sau autorităţilor (naţionale) competente care dă dreptul dezvoltatorului să continue 

implementarea proiectului. În cazurile în care proiectul face parte dintr-un proiect mai mare, aprobarea 
de dezvoltare trebuie să facă referire doar la proiectul depus la Comisie. În cazurile în care sunt necesare 
mai multe aprobări de dezvoltare, vă rugăm repetaţi informaţiile de câte ori este necesar. 



RO 131   RO 

F.3.1.4 La ce dată se estimează că va fi emisă decizia finală? 

Se estimează că decizia finală privind emiterea aprobării de dezvoltare (autorizația de 
construcție) pentru depozit va fi emisă în iulie 2013. 

Se estimează că decizia finală privind emiterea aprobării de dezvoltare (autorizația de 
construcție) pentru restul investiției va fi emisă în ianuarie 2014. 

 

F.3.1.5. Precizaţi autoritatea sau autorităţile competente care au emis sau vor emite aprobarea 
de dezvoltare. 

Vor fi emise patru autorizații de construcție privind toate investițiile: 
 construcția centrului integrat de gestionare a deșeurilor Remetea – depozit; 
 construcția centrului integrat de gestionare a deșeurilor Remetea – stație de sortare și 

stație de compostare; 
 construcția stațiilor de transfer Miercurea Ciuc și Corund și a centrelor de colectare 

prin aport voluntar Miercurea Ciuc, Topliţa, Bălan, Gheorgheni, Cristuru Secuiesc, 
Vlăhiţa și Corund (în cazul celui de Sânsimion nu sunt necesare lucrări de construcții); 

 închiderea depozitelor neconforme de la Miercurea Ciuc, Borsec, Gheorgheni și 
Toplița și relocarea și ecologizarea depozitelor neconforme Bălan, Cristuru Secuiesc, 
Vlăhița și Băile Tușnad. 

 
Autoritatea competentă în ceea ce privește emiterea autorizațiilor de construcție este Consiliul 
Județean Harghita. 
 

F.3.2. APLICAREA DIRECTIVEI CONSILIULUI 85/337/EEC PRIVIND EVALUAREA 
IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI (EIM)10 

F.3.2.1. Este proiectul de o clasă de dezvoltare menţionată în: 

 Anexa I a Directivei (vezi întrebarea F3.2.2); 

X Anexa II a Directivei (vezi întrebarea F.3.2.3); 

 Niciuna din cele două anexe (vezi întrebarea F.3.3). 

F.3.2.2. Dacă sunt menţionate în Anexa I a Directivei, includeţi următoarele documente: 

 (a) informaţiile la care se face referire în Articolul 9 (1) al Directivei; 
 (b)    rezumatul non-tehnic11 al Studiului de Evaluare a Impactului aspura Mediului 
realizat pentru proiect 
 (c) informaţii cu privire la consultarea cu autorităţile de mediu, cu publicul 
implicat şi, dacă este cazul, cu alte State Membre. 

F.3.2.3. Dacă sunt menţionate în Anexa II a Directivei, a avut loc o evaluare a impactului 
asupra mediului pentru acest proiect? 

Da X

caz în care includeţi documentele necesare enumerate la punctul F3.2.2 

                                                 
10 OJ L 175, 5.7.1985, p. 40.   

11 Elaborat potrivit Articolului 5 (3) din Directiva 85/337/EEC, modificată. 
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a) informaţiile la care se face referire în Articolul 9 (1) al Directivei; 

Conform Articolului 9 (1) al Directivei EIM: “Când s-a luat decizia de a acorda sau de a 
refuza aprobarea de dezvoltare, autoritatea sau autorităţile competente vor informa publicul în 
consecinţă, potrivit procedurilor adecvate şi vor pune la dispoziţia publicului următoarele 
informaţii: 

- conţinutul deciziei şi orice condiţii ataşate acesteia, 
- după examinarea preocupărilor şi opiniilor exprimate de publicul afectat, principalele 

motive şi considerente care stau la baza deciziei, inclusiv informaţii privind procesul de 
participare a publicului, 

- o descriere, dacă este necesar, a principalelor măsuri pentru evitarea, reducerea şi dacă 
este posibil, eliminarea principalelor efecte negative.”  

Potrivit legislaţiei naţionale privind EIM, aceste informaţii sunt incluse în Acordul de Mediu 
şi Decizia de emitere a acordului (Decizia EIM). 

Prima decizie de a emite acordul de mediu pentru SIGD a fost luată de ARPM Sibiu în data de 
05.06.2012. Versiunea de lucru a acordului de mediu conține motivele care stau la baza 
deciziei, precum și informațiile privind procesul de consultare a publicului (nu au fost 
înregistrate observații din partea publicului). 

Versiunea de lucru a acordului de mediu conține toate măsurile de îmbunătățire și condițiile 
pentru prevenirea și reducerea impactului asupra mediului. 

Publicul a fost informat cu privire la decizia de acordare a acordului de mediu și a 
conținutului acestuia prin anunțuri, după cum s-a prezentat la punctul c) din secțiunea F.3.2.3. 

Publicul a avut observații cu privire la versiunea de lucru a acordului de mediu pus la 
dispoziție, ceea ce a dus la convocarea, în data de 21.08.2012, a Comitetului de Avizare 
Tehnică. După revizuirea observațiilor s-a luat decizia că Raportul existent privind Evaluarea 
Impactului asupra Mediului trebuie modificat. 

Versiunea finală a Raportului modificat privind Evaluarea Impactului asupra Mediului a fost 
depus în data de 23.11.2012 la APM Harghita. În data de 28.11.2012, APM Harghita a 
convocat Comitetul de Avizare Tehnică, fiind discutate modificările survenite în Raportul 
EIM. 

Raportul revizuit a fost supus unei proceduri de consultare a publicului – a fost disponibil pe 
pagina de internet a APM Harghita (a fost publicat în data de 26.11.2012). 

În data de 17.12.2012, APM Harghita a decis să acorde acordul de mediu pentru SIGD. 
Versiunea de lucru a acordului a fost făcută publică prin anunțuri și documentul a fost publicat 
pe pagina de internet a APM Harghita. 

Acordul a fost emis în data de 28.12.2012. 

 

b) rezumatul non-tehnic al Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului 

Rezumatul non-tehnic al Raportului la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului este 
prezentat în Anexa 9. 
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c) informaţii cu privire la consultările autorităţilor de mediu, publicul interesat şi, dacă este 
cazul, cu alte State Membre. 

Autoritatea de mediu, APM Harghita, potrivit competențelor delegate, coordonează etapele 
procedurii EIM (i.e. încadrare, determinare scop și revizuit Raport EIM) și ia decizii cu privire 
la emiterea Acordului de Mediu. 

APM Harghita şi alte autorităţi care ar putea fi implicate în proiect (datorită responsabilităţilor 
lor specifice de mediu) sunt reprezentate într-un Comitet de Avizare Tehnică (CAT) şi sunt 
consultate în cadrul tuturor etapelor procedurii EIM. 

Potrivit legislaţiei EIM, în cadrul procedurii EIM au fost organizate consultări cu autorităţile 
de mediu, alte autorităţi şi publicul pe durata diferitelor etape ale procesului. 

Rezumatul procedurii EIM este prezentat în Anexa 8. 

În cadrul procedurii EIM, în conformitate cu etapele procedurii, publicul a fost informat prin 
intermediul anunţurilor și dezbaterilor publice. 

Procedura legală pentru obținerea Acordului de Mediu a început în data de 19.11.2010 când 
Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Harghita a fost notificată de către Consultant, pe 
seama Consiliului Județean Harghita, cu privire la „Sistemul Integrat de Gestionare a 
Deșeurilor în județul Harghita”, i.e. realizarea următoarelor obiective: un depozit ecologic 
zonal, o stație de compostare, o stație de sortare, două stații de transfer, 8 centre de colectare 
prin aport voluntar și închiderea a 8 depozite neconforme în județul Harghita. 

Principalii pași realizați în cadrul procedurii EIM sunt prezentați mai jos. 

 În data de 27.12.2010, APM a emis Decizia de Evaluare Inițială a impactului asupra 
mediului care enumeră informațiile și rapoartele de proiect necesare pentru următoarea 
fază a procedurii, cea de clasificare. 

 În data de 20.01.2011 a fost trimis APM Memoriul de Prezentare iar în datele de 
08.02.2011, 22.02.2011 și 28.02.2011 documentația suplimentară solicitată. 

 În data de 01.03.2011 a avut loc o întâlnire a Comitetului de Avizare Tehnică 
desemnat de APM, Consiliul Județean și Consultant. 

 În data de 21.03.2011, APM a emis Decizia de Încadrare care clasifică proiectul în 
funcție de HG 445/2009, iar în data de 31.03.2011 a emis Ghidul privind Raportul de 
Evaluare a Impactului asupra Mediului. 

 În data de 12.09.2011, a fost transmis APM și Agenției Regionale pentru Protecția 
Mediului Sibiu (ARPM) Raportul de Evaluare a Impactului asupra Mediului, fiind 
publicat pe paginile de internet ale ambelor agenții. 

 În data de 22.09.2011 au fost publicate anunțurile privind dezbaterile publice care au 
avut loc după cum urmează: 

- Remetea, la Primărie în data de 14.10.2011 

- Miercurea Ciuc, la Primărie în data de 17.10.2011 

- Corund, la Primărie în data de 18.10.2011 

- Cristuru Secuiesc, la Primărie în data de 19.10.2011 

- Vlăhița, la Primărie în data de 20.10.2011 

- Bălan, la Primărie în data de 21.10.2011 
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- Băile Tușnad, la Primărie în data de 21.10.2011 

- Borsec, la Primărie în data de 24.11.2011 

- Toplița, la Primărie în data de 24.10.2011 

- Gheorgheni, la Primărie în data de 25.10.2011 

Beneficiarul, Consultantul și evaluatorul EIM au stat la dispoziția publicului pentru 
întrebări și observații de-a lungul dezbaterilor. Din partea publicului prezent la 
dezbatere nu s-a înregistrat opoziție sau feedback negativ, mai mult, publicul a avut o 
reacție pozitivă referitoare la implementarea proiectului. 

 În data de 22.05.2012 a avut loc întâlnirea CAT în cadrul căreia s-a luat decizia de a se 
emite acordul de mediu. 

Publicul a fost informat cu privire la această decizie prin anunțuri în ziarele locale 
Informația Harghitei în data de 8/9 iunie 2012, la sediul Consiliului Județean Harghita 
în data de 7 iunie 2012 și la sediul următoarelor primării: Remetea, Corund, 
Gheorgheni, Topliţa, Bălan, Băile Tuşnad, Borsec, Cristuru Secuiesc și Vlăhiţa; 

De asemenea, tot pentru informarea publicului, REPA Sibiu a publicat pe pagina sa de 
internet anunțul privind emiterea avizului de mediu și a versiunii de lucru a acestuia. 

Documentele suport au fost la dispoziția publicului de-a lungul întregii proceduri la 
sediul ARPM Sibiu, APM Harghita și a titularului de proiect. 

 După publicarea anunțului cu privire la emiterea avizului de mediu și a versiunii de 
lucru a acestuia s-au primit notificări și observații din partea publicului. 

 Pe baza acestor observații, ARPM Sibiu a luat decizia de a realiza din nou evaluarea 
impactului asupra mediului pentru proiect, pornind de la etapa de analiză a calității 
raportului de evaluare a impactului asupra mediului. 

 În data de 26.07.2012, Consiliul Județean Harghita a depus un Raport privind 
Evaluarea Impactului asupra Mediului consolidat; 

 În data de 21.08.2012 a avut loc o întâlnire a CAT pentru a demara din nou procedura 
de emitere a avizului de mediu, au fost făcute completări, inclusiv Avizul de 
Gospodărire a Apelor emis de Administrația Națională „Apele Române” București; 

 În data de 10.10.2012, Consiliul Județean Harghita a depus completări la Raportul 
privind Evaluarea Impactului asupra Mediului; 

 În data de 23.11.2012, Consiliul Județean Harghita a depus Raportul privind Evaluarea 
Impactului asupra Mediului (a fost necesară revizuirea raportului pentru că s-au 
modificat soluțiile tehnice specificate în Studiul de Fezabilitate); 

 În data de 28.11.2012 a avut loc o întâlnire a CAT pentru a lua o decizie cu privire la 
emiterea acordului de mediu; 

Publicul a fost informat cu privire la această decizie prin anunțuri în ziarele locale 
Informația Harghitei în data de 22.12.2012 și Hargita Nepe în data de 20.12.2012, la 
sediul Consiliului Județean Harghita în data de 19.12.2012 și la sediul următoarelor 
primării: Remetea, Corund, Gheorgheni, Topliţa, Bălan, Băile Tuşnad, Borsec, 
Cristuru Secuiesc și Vlăhiţa; 

De asemenea, tot pentru informarea publicului, APM Harghita a publicat pe pagina sa 
de internet anunțul privind emiterea avizului de mediu și a versiunii de lucru a 
acestuia; 
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Documentele suport au fost la dispoziția publicului de-a lungul întregii proceduri la 
sediul APM Harghita și a titularului de proiect. 

 În data de 28.12.2012 a fost emis Acordul de Mediu. 

În Anexa 8, este prezentată o privire de ansamblu cu informații relevante asupra procedurii 
EIM – „Rezumatul Procedurii SEA”. 

 

Nu  

caz în care explicaţi motivele şi prezentaţi pragurile limită, croiteriile sau analiza de 
la caz la caz realizată care a dus la concluzia că proiectul nu are efecte semnificative 
asupra mediului: 

Nu este cazul. 

F.3.3. APLICAREA DIRECTIVEI 2001/42/CE12 (Directiva SEA) PRIVIND EVALUAREA 
STRATEGICĂ DE MEDIU 

F.3.3.1. Este proiectul rezultatul unui plan sau program care cade sub incidenţa Directivei 
SEA? 

Nu  

caz în care prezentanţi o scurtă explicaţie: 

Da X

– caz în care pentru a aprecia dacă au fost explorate şi posibile efecte cumulative mai 
largi ale proiectului vă rugăm să furnizaţi ori un internet link la sau o copie în format 
electronic a rezumatului non-tehnic13 a Raportului de Mediu realizat pentru plan sau 
program. 

Prezentul proiect face parte din POS Mediu care cade sub incidenţa procedurii SEA care a 
avut loc în consecinţă. Procedura SEA pentru POS Mediu a început în data de 8 august 2006. 
A fost organizată o dezbatere publică în data de 17 ianuarie 2007 cu scopul de a se discuta atât 
draft-ul POS cât şi a Raportului de Mediu. După încheierea procedurii SEA a fost emisă 
autorizaţia de mediu în data de 28 ianuarie 2008. Informații relevante se regăsesc la 
următoarea adresă de internet: : 
http://www.mmediu.ro/vechi/proiecte_europene/alte_documente.htm . 

Proiectul este şi rezultatul Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor (PRGD) pentru 
Regiunea 7. Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor a făcut obiectul procedurii SEA, în 
conformitate cu Directiva UE 2001/42/CE și a fost adoptat prin HG 1076 (2004). În data de 
28 iulie 2006 a fost constituit un grup de lucru SEA format din reprezentanţi ai autorităţilor 
relevante – Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Agenția Regională pentru Protecția 
Mediului Sibiu și APM-uri, Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, Direcțiile Județene 
de Sănătate Publică etc. Rezumatul Non-tehnic al Raportului SEA poate fi găsit în Anexa 1. 

                                                 
12 OJ L 197, 21.7.2001, p. 30.   

13 Elaborat potrivit Anexei I (j) a Directivei 2001/42/EC. 
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Planul Regional de Gestionare a Deșeurilor pentru Regiunea 7 Centru a fost revizuit in anul 
2011. Și acest plan a fost supus unei proceduri SEA. Agenția Națională pentru Protecția 
Mediului a emis decizia de încadrare nr. 2/15.03.2011 – versiunea revizuită a PRGD-ului va fi 
trimisă spre aprobare fără avizul de mediu. 

În baza PRGD, în conformitate cu legislația, a fost elaborat Planul Județean de Gestionare a 
Deșeurilor (PJGD). Și PJGD a făcut obiectul unei proceduri SEA. Rezumatul Non-tehnic se 
regăsește în Anexa 12. 

 

F.4. EVALUAREA EFECTELOR ASUPRA SITURILOR NATURA 2000 

F.4.1. Va avea proiectul efecte negative semnificative asupra siturilor incluse sau care 
urmează a fi incluse în reţeaua NATURA 2000? 

Da  

caz în care 

(a) Vă rugăm să furnizaţi un rezumat al concluziilor evaluării realizate în 
concordanţă cu Articolul 6 (3) al Directivei 92/43/EEC 14.  

CHENAR TEXT 

(b) În cazul în care s-au considerat necesare măsuri compensatorii potrivit 
Articolului 6 (4), vă rugăm să furnizaţi o copie a formularului „Informaţii cu 
privire la proiecte care ar putea să aibă efecte negative semnificative asupra 
siturilor NATURA 2000, potrivit notificării Comisiei (DG Mediu) conform 
Directivei 92/43/EEC15 

 

Nu X

caz în care ataşaţi o declaraţie Anexa I completată de autoritatea relevantă. 

Declarația NATURA 2000, inclusiv harta aferentă, sunt atașate în Anexa 1 la Formularul de 
Aplicație. 

F.5. MĂSURI SUPLIMENTARE DE INTEGRARE A MEDIULUI 

Prevede proiectul, în afară de Evaluarea Impactului asupra Mediului, alte măsuri suplimentare 
de integrare a mediului (de exemplu, audit de mediu, managementul mediului, monitorizare 
specifică a mediului)? 

Da X  Nu  

Dacă da, specificaţi. 

Depozitul de deșeuri și stația de compostare fac obiectul prevederilor DEI 2010/75/CE și al 
unei proceduri de autorizare integrată de mediu și va fi realizată și o evaluare detaliată atât a 
tehnicilor propuse, cât și a performanțelor. 

                                                 
14 OJ L 206, 22.7.1992, p. 7.   
15 Document 99/7 rev.2 adoptat de Comitetul pentru Habitate (reprezentanţi ai Statelor Membre potrivit 

Directivei 92/43/EEC) în cadrul întâlnirii din data de 04.10.99 
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În ceea ce privește depozitul s-au avut în vedere atât cerințele Directivei IPPC, cât și a 
Directivei privind depozitarea. Astfel, când s-a proiectat depozitul de la Remetea s-au luat în 
considerare toate prevederile Directivei 1999/31/EC, precum și a Normativului Tehnic privind 
depozitarea aprobat prin OM 757/2004. 

Sistemul de impermeabilizare a bazei depozitului va fi format din diferite straturi care asigură 
protecție pe termen lung. 

Proiectul depozitului are în vedere colectarea apelor pluviale, a levigatului și a altor tipuri de 
ape uzate ce rezultă de pe amplasamente, precum și tratarea lor înainte de a fi descărcate în 
emisar, în conformitate cu prevederile Anexei 1 a Directivei 1999/31/EC. 

Va fi instalat și un sistem de colectare a gazului de depozit. La sfârșitul duratei de viață a 
depozitului, acesta va fi etanșat. 

 

Compostarea, următoarea fază din cadrul procesului de proiectare și implementare a 
proiectului care va fi realizată, împreună cu procedura de autorizare integrată de mediu, va 
avea în vedere toate recomandările aplicabile în ceea ce privește cele mai bune tehnici, așa 
cum sunt ele specificate în documentele de referință (BREF). Vor fi avute în vedere 
documente de referință orizontale, în special, cele referitoare la „industrii de tratare deșeuri”, 
„emisii rezultate în urma stocării”, „principii generale de monitorizare” și „efecte economice 
și în mass-media”. 

 

Referitor la cele mai bune practici adoptate pentru această stație de compostare, menționăm: 

 În stația de compostare va exista permanent personal bine calificat care va menține 
stația curată și în stare bună de funcționare; 

 Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor implică și o colectare separată care va 
asigura deșeuri de calitate potrivită spre a fi tratate în stația de compostare; 

 Procesul de stabilizare biologică se va desfășura cu grămezile acoperite pentru a limita 
emisiile de aer; 

 Apele uzate sunt tratare în instalația de tratare levigat. Pentru a reduce consumul de 
apă, apa folosită în procesul de tratare este recirculată pentru a menține umiditatea în 
masa de deșeuri. 

 Apele pluviale sunt colectate de pe platforma btonată, separat de apele uzate. 

 Toate suprafețele utilizate pentru tratarea deșeurilor sunt suprafețe betonate, 
eliminându-se astfel riscul de poluare a solului. 

 

Se va instaura un sistem de monitorizare a mediului pentru a controla impactul asupra 
mediului generat de investițiile prevăzute pentru sistemul integrat de gestionare a deșeurilor în 
județul Harghita. De asemenea, se va realiza monitorizarea stării mediului și după închiderea 
depozitelor neconforme. 

Monitorizarea stării mediului în ceea ce privește depozitul se va realiza în concordanță cu 
cerințele Directivei CE privind depozitarea 1999/31/EC, modificată. 

Raportul de Evaluarea a Impactului asupra Mediului, autorizația de mediu și autorizațiile de 
gospodărire a apelor stabilesc modalitatea de monitorizare a factorilor de mediu, ca urmare a 
investițiilor realizate în cadrul proiectului. 
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Pe durata implementării proiectului, APM și Garda de Mediu vor monitoriza respectarea 
condițiilor și cerințelor privind prevenirea impactelor negative asupra mediului stipulate în 
autorizații.” 

 

F.6. COSTUL MĂSURILOR PENTRU CORECTAREA IMPACTELOR 
NEGATIVE ASUPRA MEDIULUI 

Dacă sunt incluse în costul total, estimaţi ponderea costurilor măsurilor luate pentru 
reducerea şi / sau compensarea impactelor negative asupra mediului 

% 0,48 

Explicaţi pe scurt: 

Procentajul de mai sus reprezintă costurile măsurilor luate în cadrul proiectului pentru a 
reduce şi/sau compensa impactele negative asupra mediului, măsuri ce nu sunt specificate de 
legislaţia în vigoare. Aceste măsuri sunt următoarele: 

 În vederea reducerii impactului vizual, precum şi a impactului asupra atmosferei generat 
de amplasamentul depozitului Remetea unde vor fi realizate noi investiții (depozit, stație 
de compostare și stație de sortare), se propune ca în cadrul proiectului să fie plantate 
garduri vii. Valoarea acestei măsuri este de 66.913 Euro; 

 În vederea reducerii împrăștierii deșeurilor de către vânt și generării de mirosuri neplăcute 
care pot creea disconfort în zonă, platforma de descărcare deșeuri – în cazul stației de 
transfer Corund, va fi acoperită cu o clădire din structură metalică. Se estimează că această 
măsură va fi în valoare de 53.458 Euro; 

În vederea reducerii impactului asupra apei şi aerului generat de activitatea de compostare se 
propune ca în cadrul proiectului, grămezile din timpul fazei de maturare să fie acoperite 
(şopron). Investiţia este estimată la 106.326 Euro. 

Valoarea totală a investiţiilor pentru reducerea impactului este de 226.697 Euro, ceea ce 
reprezintă aproximativ 0,48 % din valoarea totală a proiectului (46.513.060 Euro). Toate 
aceste preţuri sunt date în preţuri constante. 

 

F.7. ÎN CAZUL PROIECTELOR DE APĂ, APĂ UZATĂ ȘI DEȘEURILE SOLIDE 

Explicaţi dacă proiectul este compatibil cu un plan şi program sectorial/integrat asociat cu 
implementarea politicii sau legislaţiei16 comunitare pentru aceste domenii: 

Proiectul propus contribuie la respectarea angajamentelor României aşa cum sunt acestea 
prezentate în Tratatul de Aderare şi este în concordanţă cu Programul Operaţional Sectorial de 
Mediu (POS Mediu). Obiectivul general al POS este de a proteja şi îmbunătăţi standardele de 
viaţă în România, cu accent pe respectarea Acquis-ului de Mediu. 

                                                 

16 În special, Directiva 2000/60/EC a Parlamentului şi Consiliului European (Directiva Cadru privind Deşeurile) (MO L 327, 
22.12.2000, p. 1) Directiva Consiliului 1991/271/EC (Directiva privind Tratarea Apelor Uzate Municipale) (MO L 135, 
30.5.1991, p. 40), Articlolul 7 al Directivei 2006/12/EC a Parlamentului şi Consiliului European (Directiva Cadru privind 
Deşeurile) (MO L 114, 27.4.2006, p. 9), Directiva Consiliului 1999/31/EC (Directiva privind Depozitarea) (MO L 182, 
16.7.1999, p. 1). 
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POS Mediu este în legătură strânsă cu obiectivele naționale specificate în strategia formulată 
în Planul Național de Dezvoltare 2007 – 2013 și Cadrul Strategic Național de Referință care 
are în vedere obiectivele, principiile și practicile UE. 
 
Proiectul are în vedere considerentele strategice cheie ale POS și asigură: 

 o contribuție relevantă la atingerea acquis-ului de mediu în vederea îmbunătățirii 
calității mediului și a standardelor de viață ale populației din județul Harghita; 

 înființarea unor servicii de mediu cu un management eficient și profesionist; 
 convergență la nivel regional, accelerarea implementării programelor naționale; 
 evitarea/reducerea de viitoare pierderi economice și din punct de vedere al mediului 

(asociate cu lipsa de acțiuni durabile pe termen scurt), precum și a constrângerilor din 
timpul perioadei de implementare, după cum sunt acestea prezentate în secțiunea B.5.3 
a acestui formular de aplicație. 

 
În acest cadru, România are multe angajamente privind investițiile în sectorul gestionării 
deșeurilor ce trebuie implementate într-o perioadă relativ scurtă. 
Implementarea proiectului propus în județul Harghita este în conformitate cu legislația UE, 
Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007 – 2013, Planul Național, respectiv Regional 
de Gestionare a Deșeurilor (PNGD/PRGD), Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor și are 
scopul de a îndeplini următoarele obiective: 

 Asigurarea unui grad de deservire de 100% cu servicii de colectare atât în mediul 
urban, cât și în mediul rural. 

 Contribuirea la atingerea țintelor de reciclare/valorificare privind deșeurile de 
ambalaje prevăzute în Tratatul de Aderare și legislația românească în vigoare. 

 Conformarea cu Directiva UE privind deșeurile referitor la ținta pentru 2013 de 
reducere la depozitare a deșeurilor biodegradabile. 

 Eliminarea deșeurilor într-o manieră adecvată din punct de vedere al mediului, 
reducerea impactelor asupra mediului generate de depozitele neconforme. După cum 
se menționează în Planul și Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor, acestea 
trebuie închise. 

 

Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor în județul Harghita este conform cu prevederile 
Directivei Cadru privind deșeurile, inclusiv noua Directivă 2008/98/CE privind deșeurile și 
care abrogă anumite directive. De asemenea, investițiile propuse prin proiect sunt în 
conformitate cu prevederile Directivei 1999/31/EC privind deșeurile. Depozitul nou ce va fi 
realizat la Remetea a fost proiectat în conformitate cu prevederile directivei, precum și ale 
normativului tehnic privind depozitele de deșeuri. La proiectarea sistemului integrat au fost 
avute în vedere țintele privind reducerea la depozitare a cantității de deșeuri municipale 
biodegradabile: 

 reducerea, în 2010, a cantităţii de deşeuri biodegradabile municipale depozitate la 50% din 
cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995 – 28.904 tone; 

 reducerea, în 2016, a cantităţii de deşeuri biodegradabile municipale depozitate la 35% din 
cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995 – 39.203 tone. 
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Investițiile care asigură atingerea acestor ținte sunt: achiziționarea de unități de compostare 
individuală și realizarea unei stații de compostare la Remetea, cu o capacitate proiectată de 
23.600 t/an. 

 
De asemenea, proiectul prevede implementarea colectării separate a deșeurilor reciclabile în 
vederea asigurării reciclării și valorificării unei cantități minime de deșeuri de ambalaje, atât 
de la populație (în mediul urban și rural), precum și de la comerț, industrie și instituții (anul 
2013): 

 hârtie și carton – 3.514 tone; 

 plastic – 3.584 tone; 

 sticlă – 2.231 tone; 

 metale – 818 tone; 

 lemn (inclusiv valorificarea energetică) – 2.188 tone; 

 total reciclare – 10.634 tone; 

 total valorificare – 12.366 tone. 
Aceste cantități asigură atingerea țintelor legislative necesare a fi atinse, prezentate în tabelul 
de mai jos. 
 
Categorie deșeu Țintă legislativă ce trebuie 

atinsă (%) 
Țintă legislativă ce trebuie 
atinsă (tone) 

Deșeuri de hârtie și carton 60 3.237 
Deșeuri de plastic 22,5 1.313 
Deșeuri de sticlă 60 1.547 
Deșeuri de metal 50 454 
Deșeuri de lemn 15 405 
Total reciclare 55 9.595 
Total valorificare 60 10.468 
 
 
După implementarea proiectului, întreaga populație (atât din mediul urban, cât și cea din 
mediul rural) va fi deservită de servicii de salubrizare licențiate și va beneficia și de servicii de 
colectare separată. 
 
Una dintre componentele proiectului este închiderea/relocarea depozitelor neconforme din 
județ. Procedura de închidere este în totalitate conformă cu prevederile Directivei privind 
depozitarea deșeurilor. 
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G. JUSTIFICAREA CONTRIBUȚIEU PUBLICE 

G.1. COMPETIȚIE 

Acest proiect implică Ajutoare de Stat? 

Da   Nu X

Dacă da, vă rugăm prezentaţi în tabelul de mai jos suma primită ca ajutor şi pentru 
ajutoarele de stat aprobate numărul ajutorului de stat şi adresa de aprobare, pentru 
ajutoarele exceptate numărul de înregistrare iar pentru ajutoarele în aşteptare pentru a 
fi notificate numărul ajutorului de stat17 

Tabel nr. 81 Ajutoare de Stat 

Sursa ajutorului (local, regional, 
naţional şi comunitar): 

Valoarea 
ajutorului 

Euro 

Numărul ajutorului de stat / 
numărul de înregistrare pentru 

ajutorul exceptat 

Scrisoarea de 
aprobare 

Scheme de ajutor aprobate, ajutor 
ad-hoc aprobat sau ajutor potrivit 
unei reglementări exceptate: 
………………………….. 

   

Ajutor prevăzut în curs de notificare 
(ajutor ad-hoc sau scheme): 
………………………….. 

   

Ajutor pentru care se aşteaptă 
notificarea (ajutor ad-hoc sau 
scheme) 
………………………….. 

   

Împrumut total acordat:     

Cost total al proiectului de 
investiţii 

   

 

 

G.2. IMPACTUL ASISTENȚEI DIN PARTEA COMUNITĂȚII ASUPRA 
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI 

Asistenţa din partea Comunităţii va: 

a) accelera implementarea proiectului? 

Da X  Nu  

Asistenţa din partea Comunităţii va accelera semnificativ implementarea proiectului propus 
prin asigurarea unei mari părţi din finanţare. Fără asistenţă din partea Comunităţii, părțile 
interesate la nivel local și autoritățile centrale ar trebui să găsească finanțarea necesară din alte 
surse (sub formă de împrumut după cum a rezultat din analiza diferenței de finanțat) ceea ce 

                                                 
17 Această aplicaţie nu înlocuieşte notificarea la Comisie potrivit Articolului 88 (3) din Tratat.O decizie pozitivă 

a Comisiei cu privire la proiectul major în concordanţă cu Reglementarea (EC) Nr. 1083/2006 nu 
constituie un ajutor de stat aprobat. 
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ar fi dificil și, cu siguranță, ar întârzia implementarea proiectului. Este nevoie de o sumă 
importantă și găsirea finanțării din altă sursă, chiar dacă posibilă, ar dura foarte mult. 

b) fi esenţială pentru implementarea proiectului? 

Da X  Nu  

Asistenţa din partea Comunităţii este esenţială pentru implementarea Măsurii Proiectului 
pentru că furnizează cea mai mare parte din fondurile necesare. Fără asistenţă din partea 
Comunităţii, părțile interesate la nivel local și autoritățile centrale trebuie să găsească 
finanțarea necesară din alte surse sub formă de împrumut. În acest moment, împrumuturile 
pentru proiectele de investiții în infrastructură pot fi obținute din 3 surse principale: fonduri de 
coeziune UE, bugetul de stat și bugetul local. 
 
Evident, bugetele locale sunt limitate și incapabile să furnizeze fondurile necesare. 
Și bugetul de stat are resurse limitate comparativ cu necesitățile la nivel național în ceea ce 
privește infrastructura din sectorul de gestionare deșeuri. 
 
În acest context, asistența din partea Comunității este absolut necesară pentru implementarea 
proiectului. 
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H. PLAN DE FINANȚARE 

H.1. DEFALCAREA COSTURILOR 

Tabel nr. 82 Defalcarea costurilor 
 EUR TOTAL COSTURI 

PROIECT 
(A)  

COSTURI 
NEELIGIBILE(1)  

(B) 

COSTURI 
ELIGIBILE 
(C)=(A)-(B)  

1 Onorariu planificare/proiectare 796.102 105.619 690.483 
2 Achiziționare terenuri 0 0 0 
3 Clădiri și construcții 17.524.642 2.703.117 14.821.525 
4 Instalație și utilaje 13.827.055 0 13.827.055 
5 Cheltuieli neprevăzute (2)  2.055.027 150.339 1.904.688
6 Ajustare preț (dacă este cazul)(3) 1.278.478 324.883 953.595
7 Asistență tehnică 632.101 0 632.101 
8 Publicitate 500.000 0 500.000 
9 Supervizare pe timpul construcției 913.746 0 913.746 
10 Sub-TOTAL  37.527.150 3.283.957 34.243.193 
11 (TVA (4)) 8.985.910 8.698.206 287.704
12 TOTAL 46.513.060 11.982.163 34.530.897
(1) Costurile neeligibile includ (i) costuri în afara perioadei de eligibilitate a proiectului, (ii) cheltuieli 

neeligibile potrivit reglementărilor naţionale (Articolul 56(4) al Regulamentului (EC) No 1083/2006), (iii) 
alte cheltuieli care nu sunt prezentate pentru cofinanţare. NB: Data de începere a perioadei de eligibilitate 
a cheltuielilor este data la care a fost primit draftul programului operaţional de către Comisie sau data de 1 
ianuarie 2007, prima dată din cele două. 

(2) Cheltuielile neprevăzute nu trebuie să depăşească 10% din costul investiţional total net din cheltuielile 
neprevăzute. Aceste cheltuieli neprevăzute pot fi incluse în costurile eligibile totale folosite pentru 
calculul contribuţiei planificate a fondurilor – Secţiunea H2. 

(3) Poate fi inclusă o ajustare a preţului, unde este cazul, pentru a acoperi inflaţia estimată în cazurile în care 
valorile costurilor eligibile sunt în preţuri constante. 

(4) Prezentaţi motivele în cazurile în care TVA este considerat un cost eligibil. 
(5) Costul total trebuie să includă toate costurile ce au loc în cadrul proiectului, de la planificare la 

supervizare şi trebuie să includă TVA, chiar dacă TVA este considerat ca fiind neeligibil. 

H.2. RESURSE TOTALE PLANIFICATE ȘI CONTRIBUȚIA PLANIFICATĂ DIN 
FONDURI 

Rata diferenţei de finanţat a fost deja prezentată în cadrul Secţiunii E.1.2. Aceasta 
trebuie aplicată costurilor eligibile pentru a calcula „suma la care se aplică rata de 
cofinanţare pentru axa prioritară” (Articolul 41 (2) al Regulamentului Consiliului 
(EC) Nr 1083/2006). Aceasta este apoi înmulţită cu rata de cofinanţare a axei 
prioritare pentru a determina contribuţia Comunităţii. 

H.2.1. Calculul contribuţiei din partea Comunităţii 

Tabel nr. 83 Calculul contribuției din partea Comunității 
    Valoare 

  1. 
Costuri eligibile (în Euro, neactualizate) 
(Secţiunea H.1.12 (C)) 

34.530.897 

  2.  Rata diferenţei de finanţat (%) = (E.1.2.11) 93,75% 

  3. 
Diferenţă de finanţat, i.e. “ suma la care se aplică rata de cofinanţare pentru axa 
prioritară” (Articolul 41 (2)) = (1)*(2) (respectând contribuţia publică maximă potrivit 
reglementărilor legate de ajutoarele de stat)

32.374.342 

  4. Rata de cofinanţare a axei prioritare (%) 82,4% 
  5. Contribuţie din partea Comunităţii (în Euro) = (3)*(4) 26.689.408 
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H.2.2. Surse de cofinanţare 

Ca urmare a rezultatelor calculului diferenţei de finanţat (pentru cazurile în care sunt 
relevante), costurile investiţionale totale ale proiectului vor fi asigurate din 
următoarele surse: 

Tabel nr. 84 Sursa costurilor investiționale totale ale proiectului (în Euro) 

Total costuri 
investiţionale 
[H.1.12.(A)] 

Asistenţă din partea 
Comunităţii 

[H.2.1.5] 

Naţional public (sau 
echivalent) 

Naţional privat 
Alte surse și 
împrumuturi 

a)=b)+c)+d)+e) b) c) d) e) 
46.513.060 26.689.408 19.823.652 0 0 

 

H.2.3. Cheltuieli deja aprobate 

Au fost deja aprobate cheltuielile pentru acest proiect major? 

Da   Nu X

Dacă da, precizaţi suma: ………. EUR. 

H.3. PLAN ANUAL DE FINANȚARE A CONTRIBUȚIEI DIN PARTEA 
COMUNITĂȚII 

Contribuţia din partea Comunităţii (H.2.1.5) va fi prezentată mai jos din punct de 
vedere al ponderii angajamentului programului anual. 

Tabel nr. 85 Plan anual de finanțare 
(În Euro) 2013 2014 

[FEDR – specificați] 10.675.764 16.013.644 
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I.            COMPATIBILITATEA CU POLITICILE ȘI LEGISLAȚIA COMUNITĂȚII 

Referitor la Articolul 9 (5) al Regulamentului (CE) Nr. 1083/2006, vă rugăm să furnizați următoarele informații: 

I.1. ALTE SURSE DE FINANȚARE DIN PARTEA COMUNITĂȚII 

I.1.1. A fost realizată o aplicaţie pentru asistenţă din altă sursă Comunitară (Bugetul TEN-
T, LIFE+, Programul Cadru Cercetare și Dezvoltare, alte surse de finanțare din 
partea Comunității) pentru acest proiect? 

Da   Nu X

Dacă da, vă rugăm prezentaţi detalii (instrumentul financiar în cauză, numere de 
referinţă, date, sume cerute, sume alocate etc.): 

I.1.2. Este acest proiect complementar cu al proiect finanţat sau care urmează să fie 
finanţat de BERD, FSE, Fondul de Coeziune, Bugetul TEN-T sau orice altă sursă de 
finanţare din partea Comunităţii? 

Da   Nu X

Dacă da, prezentaţi detalii (furnizaţi detalii exacte, numere de referinţă, date, sume 
cerute, sume aprobate etc.): 

I.1.3. A fost realizată vreo aplicaţie pentru obţinerea pentru acest proiect a unui împrumut 
sau a unei finanţări din partea BEI / FEI? 

Da   Nu X

Dacă da, vă rugăm prezentaţi detalii (instrumentul financiar în cauză, numere de 
referinţă, date, sume cerute, sume alocate etc.): 

I.1.4. A fost realizată o aplicaţie pentru asistenţă din altă sursă Comunitară (inclusiv 
BERD, FSE, Fondul de Coeziune, BEI, FEI,altă sursă de finanțare din partea 
Comunității) pentru o fază anterioară a acestui proiect (inclusiv fezabilitate şi 
prefezabilitate)? 

Da   Nu X

Dacă da, vă rugăm prezentaţi detalii (instrumentul financiar în cauză, numere de 
referinţă, date, sume cerute, sume alocate etc.): 

I.2. FACE PROIECTUL OBIECTUL UNEI PROCEDURI LEGALE PRIVIND 
CONFORMAREA CU LEGISLAȚIA COMUNITARĂ? 

Da   Nu X

Dacă da, vă rugăm prezentaţi detalii: 

I.3. MĂSURI DE PUBLICITATE 

În cadrul fazei de implementare a proiectului, activităţile proiectului vor fi mult vizibile în 
comunitate. Este esenţial un plan de comunicare bine elaborat şi implementat pentru 
informarea publicului cu privire la Asistenţa din partea Comunităţii şi pentru a creşte gradul 
de conştientizare al publicului. 
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Măsurile de publicitate din cadrul proiectului, conforme cu prevederile UE privind 
vizibilitatea sunt după cum urmează: 
 Declaraţii pentru presă şi prezentări frecvente; 
 Distribuirea de fluturaşi şi pliante (preferabil din hârtie reciclată); 
 Crearea unei pagini de internet; 
 Realizarea de panouri publicitare/postere cu privire la proiect și contractele acordate; 
 Realizarea de panouri publicitare/postere cu privire la proiect și contractele acordate, 

după cum urmează: instalarea de panouri publicitare potrivit standardelor stabilite 
(conform § 6.1 al Regulamentului UE nr. 1159/2000 și Ghidului de Identitate 
Vizuală/2009); panourile publicitare vor fi îndepărtate în cel mult 6 luni de la 
finalizarea lucrărilor și vor fi înlocuite cu plăci comemorative permanente în cazul 
infrastructurii accesibile publicului larg; 

 Organizarea de întâlniri cu publicul cu scopul de a informa populația; 
 Utilizarea mass-mediei locale (ziare, canale TV şi radio locale). 

 
Acest buget este inclus în costul total al proiectului. Costurile totale de publicitate aferente 
perioadei de implementare sunt în valoare de 500.000 EUR. 
 
Pe lângă aceste măsuri de publicitate, o altă activitate importantă în cadrul proiectului sunt 
acţiunile de informare şi conştientizare privind gestionarea deşeurilor. Astfel, în vederea 
creşterii gradului de conştientizare a publicului, strategia aferentă va fi realizată în 
conformitate cu următoarele aspecte: 
 prevenirea gestionării deşeurilor; 
 separarea la sursă a deșeurilor; 
 reducerea cantității de deșeuri, urmată de reutilizare și reciclare; 
 utilizarea compostului în agricultură/grădini particulare; 
 daune aduse mediului din cauza gestionării neconforme a deșeurilor. 

 
Strategia va fi implementată prin: 
 declaraţii pentru presă şi prezentări frecvente; 
 distribuirea de fluturaşi şi pliante (preferabil din hârtie reciclată); 
 crearea unei pagini de internet; 
 realizarea de panouri publicitare/postere cu privire la proiect și contractele acordate; 
 organizarea de întâlniri cu publicul cu scopul de a informa populația; 
 utilizarea mass-mediei locale (ziare, canale TV şi radio locale); 
 utilizarea selectivă a reclamelor. 

 
Se vor evalua cele mai adecvate modalități de livrare a informației către public, în baza 
condițiilor socio-economice locale. 

 

I.4. IMPLICAREA JASPERS ÎN ELABORAREA PROIECTULUI 

I.4.1. A contribuit asistenţa tehnică JASPERS în vreun fel la elaborarea proiectului? 

Da X  Nu  
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I.4.2. Descrieţi elementele proiectului la care JASPERS a adus o contribuţie (de exemplu, 
conformarea din punct de vedere al mediului, achiziţii, analiza descrierii tehnice) 

JASPERS a urmărit elaborarea documentaţie necesare (Master Plan, Studiu de Fezabilitate, 
ACB şi Evaluarea Impactului asupra Mediului). JASPERS a pregătit observaţii şi sugestii 
pentru îmbunătăţirea rapoartelor menţionate mai sus elaborate de Consultanţi în cadrul acestei 
aplicaţii FEDR. Până la această dată au fost elaborate 4 procese verbale de corecție. 

Contribuţia JASPERS a inclus în principal următoarele aspecte: 

 Sprijin în structurarea proiectului – sprijin în definirea opţiunilor tehnice, în finalizarea 
aplicaţiei pentru proiect (o claritate mai mare în prezentarea proiectului); 

 Sprijin în definirea cadrului instituţional; 

 Sprijin în structurarea Studiului de Fezabilitate; 

 Sprijin în structurarea documentului ACB în concordanţă cu documentele CE relevante; 

 Sprijin pentru Autoritatea de Management în elaborarea de ghiduri aplicabile privind 
pregătirea ACB. 

 

I.4.3. Care au fost concluziile şi recomandările principale ale contribuţiei JASPERS şi 
dacă au fost acestea luate în considerare la finalizarea proiectului? 

La sediul Consiliului Județean Hargita a fost organizată o întâlnire la care au participat 
reprezentanți ai Jaspers, ai Agenției pentru Protecția Mediului Harghita și ai Agenției 
Regionale pentru Protecția Mediului Sibiu. În cadrul întâlnirii au fost discutate mai multe 
aspecte de mediu referitoare la proiect și s-a oferit sprijin în soluționarea acestora. 
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I.5. ACHIZIȚII PUBLICE 

Prezentaţi referinţe în cazurile în care contractele au fost publicate în Monitorul Oficial al 
Uniunii Europene: 

Tabel nr. 86 Achiziții publice 

Cod/nume contract Tip licitație 

Valoare 
contract 

(€) – 
Prețuri 
curente 

Descrierea sarcinilor 

I. AT pentru pregătire 
proiect (documentașie 
aplicație POS Mediu, 
proiectare tehnică, 
contribuția 
proiectantului la faza de 
implementare, dosare 
de licitație) 

internațională 633.053 

Elaborare (1) documentație de proiectare 
și (2) dosar de licitație lucrări.  
Autorizare (apă, mediu, construcție). 
Contribuția proiectantului la 
supervizarea amplasamentului în timpul 
construcției depozitului Remetea 

II. Verificare proiect 
depozit Remetea 

cerere ofertă 3.000 Verificarea proiectului tehnic 

III. Asistență Tehnică și 
Supervizare a lucrărilor 
de construcții – Sistem 
integrat de gestionare a 
deșeurilor în județul 
Harghita (management 
proiect, supervizare, 
publicitate, expert 
achiziții) 

internațional 1.347.531 

Asistența tehnică pentru proiect ar trebui 
să (1) sprijine întărirea din punct de 
vedere managerial și al capacității 
administrative; (2) să ofere sprijin 
Beneficiarului în ceea ce privește 
implementarea proiectului; (4) să ofere 
sprijin Beneficiarului în ceea ce privește 
procedurile de achiziție; (5) 
Consultantul responsabil cu 
supervizarea construcției va fi 
responsabil de gestionarea și 
supervizarea contractelor de lucrări 
eligibile și, în general îndatoririle 
Inginerului așa cum acestea specificate 
de FIDIC Cartea Roșie de Condiții 
Contractuale pentru Contracte de 
Lucrări. 

IV. Servicii de 
publicitate și campanii 
de informare și 
conștientizare pentru 
proiect 

internațional 514.200 

Evaluarea nivelului de informare; 
Strategie de informare și conștientizare a 
publicului și Plan de acțiune; Planuri 
anuale privind activitățile de informare 
și conștientizare; Realizarea campaniei 
de informare și conștientizare. 
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Cod/nume contract Tip licitație Valoare 
contract

Descrierea sarcinilor 

V. Contract de lucrări*:       

V.1 Proiectare și lucrări 
de construcție Centru 
tratare deșeuri Remetea 
(FIDIC Cartea Roșie 
pentru depozit și FIDIC 
Cartea Galbenă pentru 
stație de compostare și 
stație de sortare) 

internațional 

12.996.96
7 + 
1.022.218 
cheltuieli 
neprevăz
ute 

(FIDIC Cartea Roșie pentru depozit și 
FIDIC Cartea Galbenă pentru stație de 
compostare și stație de sortare) 

V.2 Proiectare și lucrări 
de construcție pentru 
stațiile de transfer 
Miercurea-Ciuc și 
Corund și centrele de 
colectare prin aport 
voluntar 

internațional 

5.220.244 
+ 410.575 
cheltuieli 
neprevăz
ute 

FIDIC Cartea Galbenă pentru stațiile de 
transfer și centrele de colectare prin 
aport voluntar 

V.3 Proiectare și lucrări 
de construcție pentru 
închiderea sau 
ecologizarea depozitelor 
neconforme existente 

internațional 

6.687.670 
+ 525.988 
cheltuieli 
neprevăz
ute 

FIDIC Cartea Galbenă pentru închiderea 
sau ecologizarea depozitelor neconforme 
existente (6 buc) 

V.4 Proiectare și 
construcție drumuri de 
acces pentru Centru 
tratare deșeuri Remetea, 
stații de transfer, centre 
de colectare prin aport 
voluntar în Bălan, 
Toplița, Cristuru Secuiesc 
și Vlăhița și ecologizarea 
a două depozite 
neconforme (Băile 
Tușnad și Vlăhița) 

internațional 

2.914.271 
+ 154.609 
cheltuieli 
neprevăz
ute 

Studiu de fezabilitate, elaborare 
proiectare în detaliu pentru costuri 
neeligibile pentru Centru tratare deșeuri 
Remetea, stații de transfer, centre de 
colectare prin aport voluntar în Bălan, 
Toplița, Cristuru Secuiesc și Vlăhița și 
ecologizarea a două depozite 
neconforme (Băile Tușnad și Vlăhița) 

VI. Furnizare 
echipamente 

internațional 4.662.416 

Furnizare de vehicule, instalații (inclusiv 
instalare). Furnizare containere pentru 
insulele de colectare deșeuri și unități de 
compostare individuală. 

LOT 1 – Containere și 
unități compostare 

internațional 1.650.027 Furnizare containere pentru insulele de 
colectare deșeuri și unitățile de 
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Cod/nume contract Tip licitație Valoare 
contract

Descrierea sarcinilor 

individuală compostare individuală. 

LOT 2 – Vehicule internațional 2.884.662 Furnizare vehicule. 

LOT 3 – Mecanisme 
protecție împotriva 
urșilor 

internațional 127.727 
Furnizare mecanisme protecție 
împotriva urșilor pentru Băile Tușnad. 

VII. Contract audit 
(audit anual al 
proiectului) 

internațional 51.420 Audit anual al proiectului 

VIII. Contract dotări 
IUP 

 10.000 Furnizare dotări UIP 
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J. APROBAREA AUTORITĂȚII NAȚIONALE COMPETENTE 

Confirm prin prezenta că informaţiile prezentate în acest fomular sunt exacte şi corecte. 

NUME:  

SEMNĂTURĂ:  

ORGANIZAȚIE: Ministerul Mediului și Pădurilor 

(AUTORITATEA DE MANAGEMENT) 

DATA:  

 


