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A Hargita Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás  

tájékoztató havi lapja, a társult önkormányzatok polgármestereinek 

és az érdeklődő polgároknak 

 

1) A Projektről: 

Úgy gondolom, hogy az év utolsó „lapszámában” illik beszámolni a Projekt jelenlegi 

helyzetéről, a megvalósításokról, a felmerült problémákról, akadályokról. Ennek a 

gondolatomnak próbálok most eleget tenni. 

Mint arról több rendben már írtunk két kivitelezési szerződésünk finanszírozását 

kellett a POIM finanszírozási ciklusra (2014-2020) átvinnünk:                                           

1) A CL 3- t, ami a csíkszeredai és a korondi átrakóállomásokat valamint a szelektív 

hulladékgyűjtő udvarokat hívatott megépíteni, kivitelező a Niliten Construcţii KFT.    

2) A CL 5- t, ami a megépített objektumok bekötőútjait és közműveit kell, megépítse, 

kivitelező szintén a Niliten Construcţii KFT. 

A CL 3-on Csíkszeredában a munkálatok befejeződtek. Készen van a szelektív 

hulladékgyűjtő udvar, nagy űrtartalmú, gyűjtő fémkonténerekkel (papír-, műanyag-, 

fém-, építkezési törmelék-, textil-, üveg-, komposztálható-, nagyméretű-, 

gumiabroncsok-, DEEE gyűjtőkonténerek), a kiszolgáló eurokonténerekkel 

(adminisztrációs és a veszélyes-hulladék ideiglenes tárolására) működőképes 

közművekkel (víz, villany, csatorna, csapadékvíz elvezetés), bekerítve, kapuval.                                                                                     

Az átrakóállomás is elkészült. Készen vannak a betonozott platformok, parkolók 

működőképesek közművek (víz, villany, háztartási szennyvíz- és csurgalék gyűjtő 

rendszer, csapadékvíz elvezetés), a tömörítő prés (fotó 1) és 6 db. speciális 12 m3–

es konténer (fotó 2), a helyén van és működőképes a hídmérleg, áll a 

könnyűszerkezetű szerelőműhely és az adminisztrációs épület. Áll a fogadó 

villanyoszlop, rajta a trafóval. Helyén van a nagyteljesítményű áramfejlesztő, amely 

lehetővé teszi, hogy hálózati áramkiesés esetén se kelljen leállnia a 

hulladéktömörítőnek. Ez a megoldás biztosítja azt, hogy „szeméthegy” keletkezzen 

akár egy napra is az átrakó állomáson.  A telephely körbe van kerítve, kapuval 

ellátva. 
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Korondon sajnos nem ilyen jó a helyzet.  A jó hír az, hogy a kivitelezési munkálatok 

Építkezési engedélyét megtámadó, a korondi lakósokat képviselő Séra Zoltán 

elveszítette a Hargita Megye Tanácsa ellen indított pert. A bákói Táblabíróság 

Hargita Megye Tanácsa javára döntött, még 2017. február 24-én. Korond község 

vezetői viszont továbbra is ellenzik az eredeti helyszínen a munkálatok folytatását. 

Mostanig azonban nem sikerült egy olyan törvényes, elfogadható indokot találniuk 
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ami alapján visszavonhatják a 2011-ben elfogadott tanácsi határozatot. Az ügy 

megoldása 2018-ban is folytatódni fog. 

A CL 5-ös szerződésen is vannak problémák. Csíkszeredában még nem sikerült 

Építkezési engedélyt szereznünk a közművek lefektetésére és a betérő 

útkereszteződés megépítésére. Ezért a munkálatok még nem kezdődhettek el. Jelen 

pillanatban várjuk a Nemzeti Útügy brassói fiókjának engedélyét arra, hogy a 

közművezetékeinket (szennyvíz-csatorna, csapadékvíz-csatorna és villanyvezeték) a 

DN 12A biztonsági zónájának a külső határvonala mentén fektethessük le (mert 

máshol nincsen hely). Gyergyószentmiklóson, a szelektív hulladékgyűjtő udvarhoz 

vezető út megépítését és a közmű vezetékek lefektetését még mindig nem sikerült 

elkezdeni. Az akadály az út területének kataszteri dokumentációjának hiánya. A 

megoldási eljárások folyamatban vannak. Korondon a bekötőút építés és a 

közművek kiépítése szintén az átrakóállomás megépítési helyének függvénye. 

Egyelőre munkálatokat nem lehet elkezdeni, amíg döntés nem születik arról, hogy 

hol lesz az átrakó állomás? 

Mindezek a felmerült problémák oda vezettek, hogy azért, hogy ne veszítsük el a 

már megnyert uniós finanszírozást - a CL 3-as szerződés munkálatainak befejezését 

átkértük a II. Finanszírozási ciklusra (2014-2020) a POIM projektben. Ez a projekt 

hasonló szabályok mentén zajlik, mint a POS, annyi különbséggel, hogy ebben az 

esetben az önrész nem 1% hanem 2, az elmondások szerint pedig nem 

számíthatunk a POS-os szakasz megtakarításainak felhasználására (kb. 3.5 

mill. euró), és semminemű – az eredeti leszerződött értékhez viszonyított -  

plusz költséget nem lehet elszámolni. Ez azt jelenti, hogy abban az esetben, ha a 

korond-i helyszínváltoztatás a kivitelezés során plusz költségeket generál, akkor 

azokat a Beruházónak, tehát a HMT-nek kell kifizetni saját költségvetéséből. 

Ez az átállási folyamat elég sokáig tartott (több mint egy év) de most már hetek 

kérdése, hogy szerződés aláírásra hívjanak.  

Amiről még beszélnünk kell az a köztisztasági szolgáltatás kiszerződésének 

közbeszerzései. 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiszerződése országunkban nem egy 

egyszerű feladat. Ennek több oka van, de a legfőbb az, hogy a hulladékgazdálkodási 

beruházások költség-haszon elemzései nem valós adatokra épültek. Ezt mindenki 

tudta, csak a következményeket nem mérlegelték. A legsúlyosabb következmény 

az volt, hogy a nem valós adatokkal kiírt közbeszerzésekkel elnyert 

szerződések sorozatosan „dőltek be”, a félrevezetett vállalkozók törvényes 

úton keresik igazukat. A 2017.-es esztendő során a Beruházók (a Megyei 

Tanácsok és az ADI-k) folyamatosan jelezték a Minisztérium felé ezt a problémát, de 

az AM nem akarta tudomásul venni ezt, sőt folyamatosan ragaszkodott ahhoz, 

hogy a kiírások feladat-füzeteiben a POS-os projekt költség-haszon 

elemzéséinek eredményeit, mennyiségeit kell használni. Ennek az álláspontnak 
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a következményeiről több alkalommal írtam már a Havi Hírlevelekben. Most olyan 

fázisban van ez a folyamat, hogy az AM rájött arra, hogy a valótlan adatokkal elnyert 

szerződések működésképtelenek, de még írott utasítás a probléma megoldására 

nem érkezett. 

A Hargita megyei projekt sem kivétel, ugyanazokkal a gondokkal küzdünk, mint a 

többi megyék. Nem magyarázkodásként említem az elmondottakat, de 

meggyőződésem, hogy helyesebb kivárni azt, amíg az AM elfogadja a módosítási 

igényt és olyan adatokkal írhatjuk ki a közbeszerzéseinket, amelyek alapján a 

nyertes Szolgáltató üzemelni tud, és a közbeszerzés után nem kezdünk egy 

beláthatatlan kimenetelű igazságszolgáltatási folyamatba. Tehát elkezdtük a projekt 

költség-haszon elemzésének – valós, 2017-es adatokra támaszkodó – kiigazítását, 

azért, hogy amire meg jön az „Instructio” amely zöld utat ad a módosításnak, készen 

álljunk. Nem szeretnék elszomorítani senkit, de ennek a folyamatnak a befejezésére 

és a közbeszerzések lebonyolítására rá mehet a 2018-as esztendő. (zla) 

 

2) Hírek a Társulás tevékenységéről 

 

Komposztálási verseny:  

 

A beküldendő bemutatókat, melyeket magánszemélyektől, civilszervezetektől és 

önkormányzatoktól vártunk december 7-ig fogadtuk el. A három kategóriában zajló 
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verseny díjazására december 20-án 12 órakor került sor a Hargita Megye Tanácsa 

13-as termében.  

Díjazottak: 

Magánszemélyek: 

I. hely: Székely Gabriella - Csíkszentkirály 
II. hely: Kánya Tihamér - Csíkszentgyörgy 
III. hely: György Etelka - Csíkbánkfalva 
Különdíjazott: Bordea Gheorghe – Gyergyótölgyes és János Levente 

Felsőboldogfalva 

Civil szervezetek: 

I. hely: Care2Travel - Csíkszereda 

II. hely: 5sz. lépcsőház lakói - Gyergyótölgyes, 

III. hely: SAPIENTIA EMTE Biómérnöki Tanszék Környezetmérnöki szak IV éves 
hallgatói - Csíkszereda 

Résztvevő önkormányzatok: Csíkszentsimon, Gyergyótölgyes, Siménfalva, 

Gyegyóditró, Salamás, Galambfalva, Máréfalva.  
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EcoAtitudine pályázat: 

A március és október között megrendezésre került EcoAtitudine verseny lezárult. A 

10 benevezett településről 7 önkormányzat hulladékszolgáltatójától kaptunk 

megfelelő adatokat, 2 település önkormányzata 2017-es év teljes 

hulladékmennyiségét küldte, míg 1 önkormányzattól nem kaptunk adatot. A zsűrizés 

a verseny szabályzata szerint történt, tehát a begyűjtött szelektív 

hulladékmennyiséget visszaosztottuk a benevezett település lakosságának 

számával. A benevezett Hargita megyei diákoknak a szorgalmukért járó elismerő 

díjat december 20-án 12 órakor vehették át a Hargita Megye Tanácsa 13-as 

termében.  

A nyertes községek, ahol a benevezett diákok által a legtöbb szelektíven 

összegyűjtött hulladékot mértek a következők voltak:  

I. „Dr. Boga Alajos” Általános Iskola Csíkkozmás: 18.281 kg. 

II. „Bem József” Általános Iskola Újszékely: 6.375 kg. 

III. „Kelemen Imre” Általános Iskola Oklánd: 5.784 kg. 

A nyerteseknek értékes sport- és iskolai felszereléseket (focilabda, kézilabda, 

röplabda, mágneses-tábla, papír és írószerek stb.) osztottunk szét. (szidike) 
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3) Hírek az Országból és a Nagyvilágból 

 

a) Bukarest, 2017. december 4. 

Meghívást kaptunk, hogy vegyünk részt egy országos Konferencián, amit az APPFE 

(Parteneriat pentru Proiecte şi Fonduri Europene) szervez.   

A partnerség célja: a Megyék és a Közösség-fejlesztési Társulások 

erőfeszítéseinek szervezett támogatást nyújtani a hulladékgazdálkodási projektek 

kivitelezésének felgyorsításában, a felhasznált uniós alapok hatékonyságának 
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jobbítása, a kiépített közszolgálati rendszerek hatékony elindítása, különös 

tekintettel a POIM, 2014-2020-as finanszírozási ciklusra). 

Résztvevők: Bogdan Teodorovici (director implementare AM), Oana Arat (director 

AM), Cristian Maristean (director AM), Ionuţ Micu (director AM), Alexa Petru Bogdan 

(az ANRSC elnöke), Cosmin Teodoru (director general MM), Florian Burnar (az 

APPFE elnöke), Doina Frant (JASPERS), Gabriel Racoviteanu (profesor universitar, 

consultant), Moldoveanu Victor (director general Romproed SA, Consultant), Cristian 

Erbasu (Preşedintele Patronatului din Construcţii), Vasile Daraban (Preşedintele 

FADI-APA), Mihai Burcus (Girector general Apă-Canal Piteşti) 

Burnar F.: Az APPFE egy olyan civil, szakmai szervezet kíván lenni, amely 

partnerséget köt, lehetőséget teremt a kivitelező szakmai szervezetek, beruházók, 

tanácsadók és ellenőrző hatóságok, - tehát mindazok között, akik az Uniós források 

lehívásáért és azok korrekt, hatékony befektetéséért felelnek - , hogy megbeszéljék 

a felmerült problémákat. Megoldásokat keressenek és javaslatokat fogalmazzanak 

meg a döntéshozók felé azért, hogy felgyorsuljon a kivitelezés, növekedjen a lehívott 

összegek nagysága, és minél előbb működésbe helyezhetők legyenek a 

megvalósított beruházások. Jelen pillanatban nagyon sok akadály gördült a 

megvalósított beruházások üzembe helyezésének útjába, - olyanok, mint a túlbecsült 

hulladék mennyiség, a nem pontos költség-haszon elemzés, és az ebből következő 

hibás árpolitika,  a nem teljes műszaki felszereltség, stb. – problémák, amelyeknek a 

megoldása csak most kezd körvonalazódni. Mi, – az APPFE - azt tűztük célunknak, 

hogy megteremtsük a kapcsolatot a beruházók és a döntéshozók között úgy, hogy 

megoldásokat találjunk minden felmerülő problémára, függetlenül attól, hogy melyik 

megyében állt elő a probléma. 

Bogdan P.A. :  A POIM program az Unió második legnagyobb költségvetésű 

projektje. Mindannyiunk feladata, hogy az utolsó centig lehívjuk a Romániának járó 

pénzeket és ezeket hatékonyan felhasználjuk. A számadatok azt mutatják, hogy a 

vizes tengely jól, sőt nagyon jól teljesít. Ellenben a hulladékos tengelyen és a 

szállításnál (útépítés) gondok, sőt nagy gondok vannak. Az Ellenőrző és szabályozó 

hatóság (az ANRSC) minden támogatást megad - a törvényes kereteken belől 

természetesen - a beruházóknak és a szolgáltatóknak egyaránt a kitűzött célok 

maradéktalan eléréséért. 

Maristeanu C.: Bemutatja a POIM ciklusban finanszírozásra kerülő projektek 

helyzetét. A hulladékos tengelyen (AP 3/ OS 3.1) a 18 db. áthozott (Faza II.) 

projektből 17-nek már aláírták a finanszírozási szerződését. Ezeknek az összes 

elszámolható költség értéke 212 mill. euró. Még csak a miénk, a Hargita megyei van 

hátra, de az is az értékelési/jóváhagyási fázisban van. Ezeken kívül a POIM 

ciklusban még csak 5 új projekt van előkészületben, amiből 2 nagy projekt (proiect 

major: Bukarest és Galac) és három nem nagy projekt (proiect nemajor: Buzău, 

Brassó, Ilfov). Ezeknek, a jóváhagyása még hátra van és finanszírozásuk csak a 

Nemzeti Hulladékgazdálkodási Terv (NHT) elfogadása/jóváhagyása után indulhat el. 

(ppt) 

A víz-, csatorna és a hulladékos tengelyeken a jóváhagyott/leszerződött projektek 

helyzete a következő: 
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A 85 db. MySMIS-en letett projektből 18+5 db. hulladékos. A többi vizes. A 80 db. 

jóváhagyott projektből 17+2 db. hulladékos. A 75 db. leszerződött projektből 17+2 

hulladékos. 

A projektek elindításának és kivitelezés késésének, elhúzódásának – az AM által 

felismert – fontosabb okai:                                    

a) a Tanácsadói- és a Kivitelezési-, Szolgáltatási szerződések 

közbeszerzésének késleltetése, 

b) a Beruházók alacsony felkészültsége arra, hogy uniós projekteket 

készítsenek elő, 

c) a Beruházók/Tanácsadók által előterjesztett projektek gyenge minősége, 

(a projekt fejezeteiben közölt adatok nem következetesek, téves bemenő 

adatok használata, kellőképpen nem alátámasztott megoldási variánsok 

használata, stb.) 

d) a projektek fontosságának nem megfelelő indoklása, 

e) a projekt előkészítő csoportok személyzetének gyakori változtatása, a 

kiegészítés kérések késleltetett visszaküldése, 

f) az engedélyek, jóváhagyások megszerzésének nagyon hosszú időigénye, 

g) az országos érvényű szerződésmodellek hiánya, ami a szerződött felek 

közti felelősségvállalásokat egyensúlyban tartaná, 

h) a beruházások különböző programokból történő finanszírozásának 

összehangolása 

Az AM megoldási javaslatai a felmerülő kérdésekre: 

a) a rendelkezésre álló összegek felülszerződése, azért, hogy minden cent 

lehívható legyen, és az Ország ne veszítsen pénzeket, 

b) a Finanszírozási szerződések aláírása (cu clauza rezolutorie?) még az előtt, 

mielőtt a CEU jóváhagyta volna, 

c) a 2007-2013 POS-M periódus Utasításait (Instrucţiuni) felújítani a POIM-ra is, 

azért, hogy könnyítsék a projektek kivitelezését, 

d) megszerkeszteni és közreadni egy: Beruházói Kézikönyvet, 

e) egy széleskörű képzési programot elindítani úgy az AM-nek mint a 

Beruházóknak a POIM 2018-2019-es intervallumra, 

f) helyszín látogatás és rendszeres Találkozók szervezése az AM és a 

Beruházók között, amelyeken a JASPERS is részt vesz, 

g) Plusz támogatás nyújtásának megszervezése, amikor a BEI (PASSA) 

kiegészíti a JASPERS támogatását a Beruházók intézményi képességeinek 

erősítése céljából, 
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h) Az ANAP segítségnyújtása a BEI (PASSA) mellett, a standard szerződés 

modellek bevezetésében, 

Megjegyzés (zla): Véleményem szerint a problémafelvetések és a 

megoldásjavaslatok „köszönő viszonyban” sincsenek egymással. Ennek a 

véleményüknek más megyék képviselői is hangot adtak. 

Oana Arat és Teodorovici B.: bemutatta részletesen azokat a számadatokat, 

amelyeknek a lényegét előbb már bemutatták. A Hölgynek volt azonban egy 

lényeges kijelentése, ami arra vonatkozik, hogy aktualizálják, a POIM-ra is 

érvényessé teszik a 15/ 2014-es (?) Kormányrendeletet, ami arról szól, hogy a 

Kormány átvállalja azokat a korrekciókat, amelyeket annak ellenére kap a 

Beruházó, hogy a közbeszerzési anyagot, a kiírási feltételeket, a 

szerződésmodellt jóváhagyta a Kormány valamelyik ellenőrző hatósága. 

Micu I.: arról beszélt, hogy miért van szükség egy - Törvény által elfogadott - 

kivitelezési/szolgáltatási szerződésmodellre? Azért, mert a Beruházók hajlamosak 

nagyon sok felelősséget, kockázati tényezőt a Kivitelező/Szolgáltató cég nyakába 

sózni, amiket sajnos azok elfogadnak anélkül, hogy behatóan kielemeznék azokat. 

Ez sok szerződésbontási perhez vezet, amelyek lebénítják a rendszer működését. 

Két kezdeményezés van. Az ANAP is dolgozik egy variánson és az AM is. (a 

JASPERS segítségével). A két modell nagyon különbözik egymástól. Az ANAP egy 

egyváltozatos modellben gondolkodik, az AM meghagyná a piros és sárga FIDIC 

használatának lehetőségét, 5.2 mill. lejben szabva meg az összeghatárt közöttük. 

Ezek után következtek a problémafelvető hozzászólások, beszélgetések. Ezekről 

elmondható, hogy minden megye küzd a 3-4 általános nagy problémával (túl magas 

hulladékmennyiség, nem fenn-tartható árpolitika, a célszámok elérését nem biztosító 

műszaki felszereltség a S.M.I.D.-ekből, stb.) 

A HD megyei hulladékos ADI ügyvezető igazgatója a következő kérdések 

megoldását kérte: 

a) a NHT-ben legyen belefoglalva, hogy a POS-os beruházások kiegészíthetők a 

hiányzó elemekkel, mint pl. megfelelő kapacitású kőtörők (concasoare) az 

építkezési hulladék hasznosíthatóvá tétele érdekében vagy ahol szükséges a 

csurgalék kénmentesítési (des-sulfurare) berendezés, stb. 

b) ezeket a plusz beruházásokat úgy kellene bevezetni a rendszerekbe, hogy a 

költségeik elszámolhatók legyenek a POIM-ból. 

Burnar F.: Igen, dec. 24.-én szűkebb körben (7 megye hulladékos képviselői, CV 

megye is ott volt) végigbeszéltük a lényeges problémákat. Tudjuk már, hogy a POS-

ból kiépített rendszerek túlméretezettek, és a műszaki felszereltségük nem 

elégséges ahhoz, hogy a 2020-ra kitűzött célszámokat el lehessen érni velük. 

Tudjuk, hogy a hulladékmennyiség kiszámításakor nem megfelelő 

hulladékgenerálási mutatót használtak az akkori tervezők. Tudjuk, hogy a megyék 

népesség száma is változott 2010-hez viszonyítva. Mindezek azt eredményezték, 

hogy hibásak a költség-haszonelemzések, az árpolitikák, az ár nem fér bele a 

megadott utolsó tízed (ultima decila) fizető-, illetve tűrőképességébe (grad de 
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suportabilitate) és sok egyéb. Következésképpen azért, hogy az Ország teljesíteni 

tudja a 2020-ig vállalt kötelezettségeit, hogy elkerülje a kötelezettség-szegési eljárás 

beindítását, nagyon rövid időn belül tárgyalóasztalhoz kell ülnie az AM-nek és a 

Beruházóknak és meg kell találni a megoldásokat az előállt helyzetre. 

Oana Arat: Sajnos ez a helyzet, és ez ismerős számunkra. Jelen pillanatban 14 

olyan projekt van, amit - ha így maradnak a dolgok - nem működőképesnek 

(nefuncţional) kell nyilvánítanunk. Ez azonban hatalmas anyagi kockázatokkal jár. 

Ezért az AM nyitott a tárgyalásokra, és elfogadja azt, hogy nagyon jól megindokolt 

esetekben módosítani kell a projektben bejelentett éves hulladék mennyiségeket és 

az árakat is aktualizálni kell. 

Racoviteanu G.: a Tanácsadó cégek (Consultaţi) különbözőségéről beszélt, és 

arról, hogy milyen könnyen becsúsznak a hibák a túlfeszített ütem – amit a 

beruházók várnak el –  miatt. A nem megfelelő törvénykezés miatt (és itt a 

közbeszerzési Törvényekre gondolt) a lezajlott AT (asistenţă tehnică) 

közbeszerzések 64%-át a kiírt ár kevesebb, mint 47,4%-át „vitték el”.  Ez 

természetesen vagy a kivitelező cégek „bedőléséhez” vagy felületes, 

gyengeminőségű munkavégzéshez vezetett. Az alábbi ábra jól mutatja a kiírt és a 

megajánlott tanácsadói javadalmazás alakulását. A fordulópont 2014. (ppt) 

 

 

Moldoveanu V.: (ppt) Az engedélyek, jóváhagyások, beleegyezések 

megszerzésének szövevényéről, és időigényességéről értekezett. Általában az 

infrastrukturális beruházások esetében összesen 41 különböző hatósági és egyéb 

engedélyt kell beszerezni. Ezek közül 15-öt a települési közműrendszereket 

működtető, felügyelő szakcégektől, 26-ot pedig a központi adminisztráció vagy a 
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decentralizált hatóság képviselőitől kell beszerezni. Mindezeknek az engedélyeknek 

a beszerzése nagyon nehézkes és időigényes. Megtörténik, hogy amíg megszerzed 

az utolsót, lejár az első határideje. A legbonyolultabb az utak és a vasutak 

adminisztrátoraitól, de sok esetben a megyei tanácsoktól sem egyszerű beszerezni 

az engedélyeket. Mindenütt gondot jelentenek a közművek adatbázisainak hiánya, 

pedig ezeknek az adatbázisoknak ez elkészítését már egy 2001-es Törvény előírta. 

Még nem sikerült megvalósítaniuk. Ezért a Hatóságok és az Intézmények a projekt 

tervezőitől kérik a pontos felméréseket. Ez plusz munka és plusz idő. Nem egységes 

a megnevezés használat (pl. a O. 1030/2009-es Miniszteri Rendelet szerint nem 

létezik Aviz DSP, de azért a Területrendezési Bizonylatok következetesen  Avizt 

kérnek), a beruházások időrendje nem követi a logikát  (egyszer utat aszfaltozunk és 

azután jut eszünkbe, hogy a vízközmű nincs lefektetve) és még nagyon sok helyi 

akadály nehezíti az engedélyeztetési procedúrát. Megoldási javaslatok: 

1) az engedélyezési feltételek Törvényben való rögzítése és a feltételek közlése 

az engedély kibocsájtó hatóság honlapján, 

2) az engedélyek érvényességét a beruházás befejezéséig kitolni, 

3) a Kibocsájtók a létező, publikus elektronikus adatbázisukat használják az 

engedélyezés folyamán, 

4) törvénnyel szabályozni azt, hogy hogyan kell eljárni, ha két projekt 

kivitelezése „keresztezi” egymást. 

Burnar F.: az előző bemutatásokból az derül ki, hogy Románia egyáltalán nincs 

felkészülve arra, hogy a Környezetvédelmi Ágazati programokból megvalósított 

uniós finanszírozású beruházásait beüzemelje, uniós elvárások szerint üzemeltesse. 

Ezért nem sikerül nekünk határidőre befejezni a beruházásokat. Ezek a 

beszélgetések olyanok, mintha egy következő finanszírozási ciklusra készülnénk és 

nem egy második finanszírozási ciklus közepén járnánk, és ezt már évek óta 

csináljuk. Ezen valamilyen módon változtatnunk kell. Ezért van szükség a 

széleskörű, őszinte, támogató és együttműködő partnerségre a Törvényhozó, a 

Beruházó, a Kivitelező és a Szabályozó hatóságok képviselői között.  

Erbasu C.: Több éves tapasztalat mondatja velem, hogy a Beruházók azért, hogy 

szabaduljanak a felelősség terhe alól, a kockázatok nagy részét a Kivitelezőkre vagy 

a Szolgáltatókra terhelik. Ezért nagyon sok közbeszerzést óvnak meg, nagyon sok 

szerződés felbontásra kerül, amit többnyire a Kivitelezők/ Szolgáltatók 

kezdeményeznek. Nem ez a probléma! A probléma az, hogy miért jutunk ebbe a 

fázisba? És azért, hogy ide jutunk mindannyian (kivitelezők, beruházók és 

törvényhozók) felelősek vagyunk! Az óvások miatti nagy időveszteség 

kiküszöböléséért Törvénymódosító indítványom lenne: a közbeszerzési Törvények 

meg kellene engedjék azt, hogy ha valamilyen ok miatt kiesik a legnagyobb 

pontszámú ajánlattevő, automatikusan léphessen a helyébe a második. Így 

megspórolhatnánk a közbeszerzés megismétlését, ami több hónapot vesz igénybe. 

Burcus M.: A közbeszerzési törvények és a törvényszövegek engedékenységével 

vitatkozik. Egyik legnagyobb problémát a „legalacsonyabb ár” fenntartása okozza. 

Nem kellene ezt előírni. A Beruházó képes kell legyen eldönteni azt, hogy milyen 

áron lehet elvégezni azokat a munkálatokat amit ő szeretne. Az ANAP és a felettes 
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hatóságok vállaljanak felelősséget az ellenőrző munkájukért. Abban az esetben 

amikor „avizează fără observaţii” a közbeszerzés jelentését, ez azt jelentse, hogy 

ettől a perctől kezdve nem terheli felelősség a közbeszerzés kiíróját. Szigorítani és 

nagyobb felelősséggel kellene felruházni a Külső támogatót (terţul susţinător). 

Legalább a szerződés értékét ismernie kellene, és ne lehessen kicserélni az 

elbírálási folyamat során. Az alvállalkozók kifizetését a Beruházó követhesse és 

intézkedhessen, ha a fővállalkozó nem fizeti rendszeresen a bejelentett 

alvállalkozóit. A jótállási garancia biztosítási kötvényekkel való fedezése legtöbb 

esetben „vicc”. Nagyon sok esetben olyan társaságok bocsájtják ki a kötvényt, 

akiknek nem is volna joguk ezt tenni. Annak ellenére, hogy a szerződés úgy 

rendelkezik, hogy a jótállási garancia azonnal behajtható, ha a vállalkozó nem 

teljesíti vállalt kötelezettségeit, kötvények esetében Törvényszéki végzés kell a 

garancia felhasználásához. Jó lenne egy szerződésmodell, de egy Törvény által 

megerősített, ANAP által elkészített kézikönyv is kellene, ami a korrekciók 

megelőzésére tanítaná a közbeszerzőket.  Jelen pillanatban minden bekövetkezett 

hibáért, tévedésért a szerződő hatóság a felelős, ő viseli a pénzügyi 

következményeket. Ezeken a dolgokon változtatni kell. (ppt) 

Ezután még Dolj és Brăila megyék hulladékos projektjeinek helyzetét a felmerülő 

problémákat mutatták be. Náluk is gond van a hulladékmennyiséggel, a 

megállapított árakkal, az árpolitikával, a szelektíven gyűjtött mennyiséggel, az UAT-

ok részéről nehézkes dokumentum elfogadással, az üzemeltetéssel, (már ahol 

beindult) stb. (ppt) 

Burnar F.: a gyakorlat azt mutatja, hogy azokban a megyékben, ahol sikerült 

kiszerződni a szolgáltatásokat, mindenütt gondok vannak, amelyek sok esetben már 

perekig fajultak. Ezért nagyon oda kell figyelni a közbeszerzési dokumentációkban 

közölt adatokra! Ezeknek valósaknak kell lenniük, mert hanem ellehetetlenedik a 

szolgáltatás és a beruházók évekig tartó pereskedésbe sodorják magukat. 

Teodorovici B.: A Bírósági döntések pedig kiszámíthatatlanok. Gyakorlatból tudjuk, 

hogy azonos ügyekben az ország különböző táblabíróságain ellentétes ítéleteket 

hoznak. 

Következtetéseim: 

1) még „szerencseként” is elkönyvelhetném azt a tényt, hogy nem indítottuk el a 

közbeszerzéseinket, mert mostanig a Minisztérium álláspontja az volt, hogy: a 

projekt számai nem módosíthatók. Az utolsó hónapok beszélgetésein 

azonban már kompromisszum kész hangot ütöttek meg az AM képviselői, 

2) az utolsó hónapok beszélgetésein és most is elfogadják azt, hogy a POS-ból 

megvalósított hulladék-feldolgozó technológiával nem lehet a kitűzött 

célszámokat elérni. Ezért a technológiákat ki kell egészíteni. Most még csak 

az a kérdés, hogy ezek a költségek elszámolhatók lesznek-e? 

3) Azzal, hogy nem indítottuk el a közbeszerzéseinket nem veszítettünk sokat, 

de megkíméltük magunkat egy rakás kellemetlen, a Beruházó és a 

Szolgáltató közti konfliktustól, 
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4) Most jött el az ideje annak, hogy eséllyel nekifogjunk egy aktualizált 

költséghaszon elemzés elkészítésének, ami már a módosított 

hulladékgeneráló mutatón, a reális hulladékmennyiségen és egy jól 

megalapozott ármeghatározáson fog alapulni. 

Javaslataim: 

1) módosítani kell és aktivizálni az 1234/2014 sz. Elnöki Rendelettel kinevezett 

bizottságot (Colectivul de coordonare si supervizare pentru coordonarea, 

verificarea şi revizuirea documentelor de fundamentare ale delegării 

/concesionării gestiunii către Operatorii de salubrizare), 

2) a Tanácsadó cég segítségével módosítani, aktualizálni kell a projekt költség –

haszon fejezetét, úgy, hogy a 2017-es szintre hozzuk a változó mutatókat. 

(mennyiség, generálási mutató, törvénymódosítások, energia árak, minimál 

bér stb.), 

3) a Tanácsadó cég segítségével módosítani, aktualizálni kell a Studiul de 

oportunitate-t, ami a szolgáltatás kiszerződését javasolja, 

4) az Emlékeztetőben felsorolt trendeket figyelembe véve újra kell gondolnunk a 

szolgáltatási szerződések értékének meghatározását, az alkalmazott árakat 

és taxákat, a közvagyon használati díj kiszámításának módozatát, stb. 

A konferencián bemutatott vetített képes előadások anyagáról érdeklődjenek a 

zolyalaszlo@hargitamegye.ro email címen. Minden érdeklődőnek szívesen 

rendelkezésére bocsájtom. 

Végezetül az alábbiakban bemásolom azt a két dokumentumot, ami a konferencia 

végén megszületett, és amelyeket az APPFE elküld a címzett Minisztériumoknak. 

(zla) 

mailto:zolyalaszlo@hargitamegye.ro
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Asociația Parteneriat Pentru Proiecte și Fonduri Europene 
Sediu fiscal: Județ Ilfov, Oraș Bragadiru, str. Obaie nr. 9C, vila 3 
Telefon: 021 555 10 93 / Fax: 021 555 10 94 
E-mail: office@appfe.ro; office.appfe@gmail.com 
 
NOTĂ DE ACȚIUNE 
PRIVIND PROBLEMATICA SISTEMELOR DE MANAGEMENT 
INTEGRAT AL DEȘEURILOR 
I. INFORMAȚII DE CONTEXT 
Beneficiarii proiectelor (32 de proiecte) de management integrat al deșeurilor 
realizate prin POS MEDIU sau aflate în curs de realizare cu finanțare POIM 2014-
2020 – Consilii Județene și Asociații de Dezvoltare Intercomunitară - întâmpină 
dificultăți severe în procesul de delegare a operării infrastructurii, existând un risc 
major de a nu putea fi dovedită asigurarea funcționalității infrastructurii realizate la 
nivel județean în termenele stabilite. 
De altfel, majoritatea proiectelor realizate prin POS Mediu au fost declarate 
nefuncționale, având în vedere faptul că infrastructura nu este operată iar proiectele 
deja declarate funcționale prezintă riscul de a fi incluse în categoria celor 

mailto:office.appfe@gmail.com
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nefuncționale ca urmare a rezilierii contractelor de delegare ca urmare a unor 
neconcordanțe semnificative între informațiile tehnice (cantități de deșeuri, indici de 
generare, populația beneficiară, etc) și financiare (planul tarifar, limita de 
suportabilitate, etc) incluse în documentațiile de atribuire/contracte (având ca 
referință anii 2008-2009) și situația reală/actuală (2017). Experiențele recente ale 
Beneficiarilor arată diferențe semnificative între cantitățile prognozate și cele reale 
(acestea din urmă fiind cu 30-40% mai mici) fapt care afectează în mod semnificativ 
eficiența și sustenabilitatea proiectelor, fără o ajustare corespunzătoare a condițiilor 
financiare stabilite inițial. 
Față de cele mai sus prezentate se impune adoptarea unor măsuri care să asigure 
Beneficiarilor proiectelor condițiile necesare pentru derularea în bune condiții a 
procedurilor de atribuire, semnarea contractelor de delegare și asigurarea 
funcționalității investițiilor realizate, evitând astfel riscul pierderii finanțării pentru un 
număr important de proiecte. 
 
II. PROPUNERI PENTRU REMEDIEREA SITUAȚIEI 
Pentru remedierea situației este necesară adoptarea la nivelul MDRAPFE – AM 
POIM a unor măsuri urgente care să vizeze actualizarea aplicațiilor de 
finanțareinițiale sau modificarea anumitor prevederi ale acestor documente care să 
permită reașezarea proiectelor, de o manieră unitară, pe principii, date și ipoteze 
realiste, bazate pe date actuale, după cum urmează: 
- Actualizarea datelor și a informațiilor tehnice din Studiile de Fezabilitate, având în 
vedere cel puțin: 

o Reducerea semnificativă a numărului populației în majoritatea județelor 
o Scăderea gradului de generare a deșeurilor 
o Ajustarea/optimizarea după caz a sistemului de colectare. 

- Actualizarea datelor și a informațiilor financiare incluse în Analizele Cost-Beneficiu, 
având în vedere cel puțin: 

o Modificarea nivelului tarifelor/taxelor 
o Luarea în considerare a impactului taxei de depozitare aplicabile din anul 

2019 (conform OUG 196/2005, cu modificările și completările ulterioare 
o Luarea în considerare a impactului determinat de ajustarea/optimizarea 

sistemului de colectare 
o Ajustarea în mod corespunzător a limitei de suportabilitate a populației. 

- Actualizarea Analizelor Instituționale, cu luarea în considerare, de la caz la caz, a 
stadiului actual de derulare a proiectelor, cel puțin următoarele aspecte urmând a fi 
avute în vedere: 

o Modificarea sistemului de plată a serviciului în funcție de realitățile actuale 
din fiecare județ 
Notă: În paralel este necesară inițierea unor discuții cu reprezentanții Ministerului 
Finanțelor Publice în scopul identificării unor soluții legale care să permită 
reprezentanților autorităților locale plata integrală a taxelor datorate operatorilor de 
salubritate în situația în care încasările 
din taxa de salubritate sunt mai mici de 100%, fapt care va permite asigurarea 
continuității serviciului. În prezent, absența unei astfel de prevederi se anulează în 
totalitate avantajele oferite de sistemul de plată bazat pe taxă 

o Introducerea – acolo unde stadiul actual al delegării operăriiinfrastructurii 
permite acest lucru – a posibilității delegării in house a infrastructurii. 
Notă: În acest scop sunt necesare: 
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reluarea discuțiilor cu toate entitățile implicate (în particular Consiliul Concurenței și 
ANRSC) în vederea stabilirii condițiilor concrete de realizare a acestei opțiun 

Inițierea de către AM POIM în colaborare cu ANRSC a sistemului de benchmarking 
solicitat în acest sens de către CE încă din anii2012-2013. 
Întrucât legislația în vigoare (Legea nr. 101/2011) prevede în mod clar faptul că 
proiectele de management integrat al deșeurilor se implementează în conformitate 
cu prevederile contractului de finanțare, documentele rezultate în urma actualizării 
aplicațiilor de finanțare urmează a face obiectul unor acte adiționale la contractele de 
finanțare semnate între AM POIM și Beneficiari (după reaprobarea acestora la nivel 
local). 
Dată fiind urgența și gravitatea situației, implementarea măsurilor de mai sus se 
poate realiza prin intermediul unei Asistențe Tehnice cu suport IFI (BEI, BERD, 
Banca Mondială). APPFE și membrii săi pot acorde suport în punerea în aplicare a 
celor de mai sus. 
 
III. PROPUNERI PRIVIND DEZVOLTAREA/OPTIMIZAREA SISTEMELOR DE 
MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ȘI CONSOLIDAREACAPACITĂȚII 
INSTITUȚIONALE A BENEFICIARILOR 
Având în vedere faptul că proiectele finanțate prin POS Mediu, respectiv cele fazate 
în cadrul POIM, reprezintă doar o primă etapă a procesului de aliniere la obligațiile 
de mediu asumate de România prin Tratatul de Aderare, în paralel cu măsurile 
propuse la punctul II de mai sus, se impun următoarele: 

demararea urgentă a procesului de identificare a investițiilor suplimentare/de 
optimizare necesare pentru asigurarea conformării integrale cu aceste obligații și 
inițierea procesului de pregătire a unui nou val de proiecte pentru dezvoltarea și 
optimizarea sistemelor existente/în curs de realizare. Consultări recente cu factorii 
de decizie relevanți ai beneficiarilor au relevat faptul că fluxul de deșeuri din 
construcții și demolări necesită o atenție sporită deoarece nu există facilități de 
tratare la nivelul celor mai multe județe. 

modificarea POIM 2014-2020 în sensul includerii ca eligibile a unor proiecte noi de 
investiții 

inițierea unui proiect de suport instituțional dedicat Asociațiilor de Dezvoltare 
Intercomunitară din sectorul deșeurilor pentru crearea unor condiții optime pentru 
gestionarea contractelor de delegare a infrastructurii,activitatea de monitorizare fiind 
un punct nevralgic al tuturor ADI-urilor. 
 

b) A világ 10 legtisztább városa 

Az Infomediu Europa 2017. szeptemberi számát lapozva találunk egy beszámolót a 

világ 10 legtisztább városairól. A toplista összeállításakor a Mercer Consulting 

szakértői a következőket vették figyelembe: a légszennyezés mértékét, a 

hulladékgazdálkodást, a szennyvízelvezetést, az ivóvíz elérhetőségét és ihatóságát, 

illetve a forgalmi dugókat. Ezek alapján kerülhetett az élre az Új-Zélandi Wellington.  

10. Calgary – Canada; 9. Helszinki - Finnország; 8. Adelaide – Ausztrália; 7. 

Koppenhaága – Dánia; 6. Ottawa – Kanada; 5. Kobe – Japán; 4. Honolulu – Hawaii; 

3. Oslo – Norvégia; 2. Mineapolis – Ameriaki Egyesült Államok; 

1. Wellington  - Új Zéland 
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5) Humor:  

Hogy hívják a zöld csuhás szerzetest?  – ötletes válaszaikat várjuk a társulás e-mail 

címére: adisimdharghita@hargitamegye.ro.  

 

4) Blog és Facebook cikkeket a következő oldalakon találnak: 

Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy a 2017-es évben a Társulás Facebook nézettségi 

aránya kétségtelenül a „Nap” nemzetközi napja alkalmából kiírt rajz és fotó 

pályázatunkkal szerzett sok érdeklődőt.   

Az elhetojovo.ro weboldal látogatottsága az elmúlt évben is töretlen volt. Olvasóinkat 

a Társulás által megszervezett versenyek érdekelték.  

Oldalaink látogatottságát fokozni szeretnénk ezért tisztelettel kérünk minden 

hírlapolvasót, hogy népszerűsítse ismerősei között az http://elhetojovo.ro/ és 

http://adisimdhr.blogspot.ro/ oldalakat.  

Látogatóink száma a 2017.-es évben: 

Hónap/2017 Látogatók 

száma 

Felmérés 

december 55 -60,14% 

november 138 +27,78% 

október 108 -16,92% 

szeptember 130 +154,9% 

augusztus 51 -7,27% 

július 55 -36,05% 

mailto:adisimdharghita@hargitamegye.ro
http://elhetojovo.ro/
http://adisimdhr.blogspot.ro/
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június 86 -14% 

május 100 -20% 

április 125 -17,22% 

március 151 +7,09%% 

február 141 -29,15%% 

január 199 % 

 

http://adisimdhr.blogspot.ro/ 

https://www.facebook.com/ADI-SIMD-Harghita-Hargita-megyei-

Integr%C3%A1lt-Hullad%C3%A9kgazd%C3%A1lkod%C3%A1si-

T%C3%A1rsul%C3%A1s-1731822387088272/ 

http://elhetojovo.ro/ 

 

 

Tisztelettel kérjük olvasóinkat, hogy amennyiben van javaslatuk, észrevételük, 

a Havi hírlevéllel, annak tartalmával kapcsolatosan, jelezzék bizalommal az 

adisimdharghita@hargitamegye.ro email címen. 

 

http://adisimdhr.blogspot.ro/
https://www.facebook.com/ADI-SIMD-Harghita-Hargita-megyei-Integr%C3%A1lt-Hullad%C3%A9kgazd%C3%A1lkod%C3%A1si-T%C3%A1rsul%C3%A1s-1731822387088272/
https://www.facebook.com/ADI-SIMD-Harghita-Hargita-megyei-Integr%C3%A1lt-Hullad%C3%A9kgazd%C3%A1lkod%C3%A1si-T%C3%A1rsul%C3%A1s-1731822387088272/
https://www.facebook.com/ADI-SIMD-Harghita-Hargita-megyei-Integr%C3%A1lt-Hullad%C3%A9kgazd%C3%A1lkod%C3%A1si-T%C3%A1rsul%C3%A1s-1731822387088272/
http://elhetojovo.ro/
mailto:adisimdharghita@hargitamegye.ro

