ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Caietului de Sarcini aferent procedurii de atribuire
a contractului având ca obiect „Delegarea prin concesiune a operării instalațiilor
de gestionare a deșeurilor municipale în cadrul
Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba”
Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 14 aprilie 2017;
Luând în dezbatere:
- proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de Sarcini aferent procedurii de
atribuire a contractului având ca obiect „Delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de
gestionare a deșeurilor municipale în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în
Județul Alba”;
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de Sarcini
aferent procedurii de atribuire a contractului având ca obiect „Delegarea prin concesiune a operării
instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale în cadrul Sistemului de Management Integrat al
Deșeurilor în Județul Alba”;
- raportul de specialitate nr. 6165/3 aprilie 2017 al Direcției amenajarea teritoriului și
urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică,
bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală,
juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare
interinstituțională și mediu de afaceri;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. c și art. 91 alin. 4 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordinului nr. 111/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilități Publice privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de
salubrizare a localităților;
- Ordinului nr. 112/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilități Publice privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de
salubrizare a localităţilor;
- Ordinului nr. 82/2015 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilități Publice privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
salubrizare a localităţilor;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aproba Caietul de Sarcini aferent procedurii de atribuire a contractului având
ca obiect „Delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor
municipale în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba”,
conform anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Președintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcția amenajarea teritoriului și
urbanism va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică și
relații publice, Direcției amenajarea teritoriului și urbanism și Direcției dezvoltare și bugete din
cadrul aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
CONTRASEMNEAZĂ
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU
Nr. 129 Alba Iulia, 14 aprilie 2017
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SECȚIUNEA I - DATE GENERALE
1.1. DATE GENERALE
Judeţul Alba este situat în partea centrală a României, în Regiunea de dezvoltare 7 Centru,
având o suprafaţă de 6242 km2, reprezentând 18,3% din regiune. Judeţul este traversat de
meridianul 24° longitudine estică şi de paralela 46° latitudine nordică.
Judeţul Alba se învecinează cu judeţul Cluj la nord, judeţul Mureş la nord-est, judeţul Sibiu
la sud-est, județele Mureș și Sibiu la est, judeţul Hunedoara la sud-vest, judeţele Hunedoara și
Arad la vest şi județul Bihor la nord-vest.

Fig. 1 Harta teritorial-administrativă a judeţului Alba (sursa: http//zarnesti.net)
Structura administrativă a judeţului Alba este reprezentată de: 4 municipii (Alba Iulia, Aiud,
Blaj, Sebeş), 7 oraşe (Abrud, Baia de Arieş, Cîmpeni, Cugir, Ocna Mureş, Teiuş, Zlatna), 67
comune.
În urma recensământului populației din anul 2011, populația județului Alba a fost de
342376 locuitori, din care 168451 bărbați (49,2%) şi 173925 femei (50,8%), asigurând o densitate
a populației de 54,85 locuitori/km2.
În ceea ce privește distribuția pe medii, în urma recensământului, din totalul populației
județului Alba, 198412 locuitori (57,95%) au domiciliul în mediul urban şi 143964 locuitori
(42,05%) locuiesc în mediul rural.
Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba este implementat în cadrul
Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba finanţat prin POS Mediu,
Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea Sistemelor de Management Integrat al Deşeurilor şi reabilitarea
siturilor contaminate și a Proiectului „Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al
Deşeurilor în Judeţul Alba” finanțat prin POIM.
Pentru implementarea noului sistem integrat de deşeuri, în anul 2009 în judeţul Alba s-a
înfiinţat Asociaţia de Dezvoltarea Intercomunitară „SALUBRIS” Alba, din care fac parte toate
unităţile administrativ-teritoriale ale judeţului Alba.
Aria de proiect este reprezentată de toate unităţile administrativ – teritoriale din judeţul
Alba.
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Una din principalele responsabilităţi ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
„SALUBRIS“ Alba este de a monitoriza executarea contractelor de delegare şi de a urmări
îndeplinirea obligaţiilor asumate de operatori şi, în conformitate cu mandatul primit, să aplice
penalităţile contractuale.
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „SALUBRIS” Alba, în numele şi pe seama
unităților administrativ teritoriale membre organizează procedura de achiziţie publică pentru
atribuirea contractului de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor
municipale în judeţul Alba.
Consiliul Judeţean Alba organizează procedura de achiziţie publică pentru atribuirea
contractului de delegare prin concesiune a gestiunii operării instalaţiilor de gestionare a deşeurilor
realizate prin Proiectul Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba și Proiectul
Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba.
Prezentul Caiet de sarcini face parte din documentaţia de atribuire a contractului de delegare
prin concesiune a operării instalaţiilor de gestionare a deşeurilor din judeţul Alba, anume: staţiile
de transfer Tărtăria şi Blaj, Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos, precum şi
de transport al deşeurilor de la staţiile de transfer la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor,
precum și instalațiile existente care vor fi integrate în Sistemul de Management Integrat al
Deșeurilor, respectiv stația de transfer Abrud, Stațiile de sortare Aiud, Baia de Arieș și Zlatna.
1.2. CADRUL LEGISLATIV APLICABIL
1.2.1. Legislația de mediu privind gestionarea deșeurilor
 Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
 H.G. nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor
și a Planului Național de Gestionare a Deșeurilor, cu modificările ulterioare;
 H.G. nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei Naţionale de gestionare a Deşeurilor
2014-2020;
 Ordinul ministrului nr. 1364/1499/2006 de aprobare a planurilor regionale de
gestionare a deșeurilor;
 H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând
deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
 H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările ulterioare;
 Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea
Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, modificat prin Ordinul ministrului mediului și
și gospodăririi apelor nr. 1230/2005;
 Ordinul ministrului mediului și și gospodăririi apelor nr. 95/2005 privind stabilirea
criteriilor de acceptare și a procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și
lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri;
 Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 276/2005 pentru
aprobarea Reglementării tehnice „Ghid privind proiectarea depozitelor de deşeuri cu materiale
geosintetice”, indicativ GP 107-04;
 Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;
 H.G. nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului nr.
1013/2006 privind transferul de deșeuri, cu modificările ulterioare;
 H.G. nr 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe
teritoriul României;
 Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor din
ambalaje;
 Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 794/2012 privind procedura de raportare a
datelor referitoare la ambalaje şi la deşeuri de ambalaje;
 O.U.G. nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;
 Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 1223/2005 privind procedura de
înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele
electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice;
 H.G. nr. 992 2005 privind limitarea folosirii anumitor substanțe periculoase în EEE (cu
modificările ulterioare);
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 Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice;
 Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului administraţiei și
internelor nr. 1281/2005/1121/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor
pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;
 O.U.G. nr. 196 /2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările ulterioare;
 O.G. nr. 31/2013 privind completarea şi modificarea O.U.G. nr. 196/2005 privind
Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 384/2013;
 O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea
prejudiciului asupra mediului, cu toate modificările şi completările ulterioare;
 O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2005, cu
completările şi modificările ulterioare;
 Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi
sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.
1.2.2. Legislația în domeniul achizițiilor publice
 Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
 H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor concesiune de lucrări și concesiune de servicii
din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
 Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea
Achizițiilor Publice nr. 9574 din 16 iulie 2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea
proiectelor de concesiune de lucrări publice şi servicii în România;
 H.G. nr. 827/2009 pentru aprobarea Normelor privind procedura specifică pentru
elaborarea și transmiterea cererii de constatare a faptului că o anumită activitate relevantă este
expusă direct concurenței pe o piață la care accesul nu este restricționat;
 O.U.G. nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact
asupra domeniului achizițiilor publice.
1.2.3. Legislația în domeniul serviciului de salubrizare
 Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
 Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificarile și completările
ulterioare;
 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
 Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
 O.U.G. nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de
întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor
publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;
 Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilități Publice nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare
a localităților;
 Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilități Publice nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al
serviciului de salubrizare a localităţilor;
 Ordinul
președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilități Publice nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al
serviciului de salubrizare a localităților;
 Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilități Publice nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a
serviciului de salubrizare a localităților;
 Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de
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Gospodărie Comunală nr. 102/2007 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi
sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorităţii
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice.
1.3. SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL ALBA
Infrastructura de deșeuri din județul Alba este compusă din:
 instalații noi realizate prin Proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Alba și
Proiectul Fazarea Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba, reprezentate de:
- Centru de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba, compus din depozit
ecologic (capacitate de 543000 mc), staţie de sortare (capacitate 42213 t/an) şi stație de tratare
mecano-biologică simplă (capacitate 85566 t/an);
- Staţia de transfer deşeuri Blaj: capacitate 15000 t/an;
- Staţia de transfer deşeuri Tărtăria: capacitate 33044 t/an ;
 instalații existente realizate de către unele unități administrativ teritoriale din judeţul Alba
prin intermediul altor surse de finanţare (ex. PHARE, etc), reprezentate de:
- Staţia de sortare Aiud (investiţie PHARE);
- Staţia de sortare Zlatna (Program pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinţi Zlatna şi
Copşa Mică);
- Staţia de transfer Abrud (investiţie PHARE);
- Staţia de sortare (şi transfer) Baia de Arieş (investiţie PHARE).
În vederea implementării Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor, judeţul Alba a
fost împărţit în 4 zone de colectare (vezi figura de mai jos), zonele 1 şi 4 fiind la rândul lor
împărţite în sub-zone.

1.3.1. Investiții prioritare finanțate prin POS Mediu și POIM
Realizarea investiţiilor aferente infrastructurii de gestionare a deşeurilor din judeţul Alba a
fost începută de către Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba în cadrul Programului Operaţional
Sectorial Mediu, Axa Prioritară 2 prin implementarea proiectului „Sistem de Management Integrat
al Deşeurilor în Judeţul Alba” în baza Contractului de finanţare nr. 129035/2 mai 2012 şi
continuată din Programul Operaţional Infrastructuă Mare, Obiectiv Specific 3.1 prin implementarea
proiectului „Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba” în
baza Contractului de finanţare nr. 28/14 februarie 2017.
Investițiile rezultate din implementarea celor două proiecte sunt:
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Faza 1
Proiect „SMID
Alba”

Faza 2
Proiect
„Fazarea
Proiectului
SMID
Alba”
(5)

Obiectiv de investiții / Indicator

U.M.

Total
proiect inițial
aprobat

(1)
Containere pentru colectarea
deșeurilor reciclabile
Unități de compostare individuală
Containere pentru colectarea
deșeurilor periculoase menajere
Containere pentru colectarea
deșeurilor voluminoase
Containere pentru colectarea
deșeurilor de echipamente electrice și
electronice

(2)

(3) = (4) + (5)

(4)

număr

4375

4375

număr

16133

16133

număr

13

13

număr

23

23

număr

9

9

Stații de transfer deșeuri

număr

2

2

Stație de sortare
Stație tratare mecano-biologică

număr
număr

1
1

1
1

Depozit ecologic Galda de Jos

număr

1

1

Depozite de deșeuri neconforme
număr
7
6
1
închise/reabilitate
Stații de transfer Tărtăria și Blaj
Prin proiect s-au construit 2 stații de transfer, respectiv Stația de transfer Tărtăria cu o
capacitate de 33044 t/an și Stația de transfer Blaj cu o capacitate de 15000 t/an.
Toate deşeurile municipale și asimilabile colectate separat, precum şi cele reziduale
amestecate colectate din zonele de colectare 2 și 4, vor fi transportate de către Operatorii CT
desemnaţi în Staţiile de transfer Blaj și Tărtăria, pentru stocarea temporară şi compactarea în
vederea transferării lor la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos
Deșeurile colectate vor fi transportate la instalațiile de tratare și eliminare (sortare, tratare
mecano-biologică, depozitare) prin intermediul stațiilor de transfer sau în mod direct, după caz.
Instalații de sortare și tratare mecano-biologică
Prin proiect s-a construit o stație de sortare și o instalație de tratare mecano-biologică,
amplasate în cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos.
Stația de sortare are o capacitate de 42213 tone/an și va asigura sortarea fracției uscate
(deșeurile de hârtie și carton, deșeurile de plastic, deșeurile de metal și deșeurile de sticlă) colectate
separat din următoarele zone:
- pe întreaga perioadă a contractului de delegare vor ajunge deşeurile reciclabile colectate
din zonele/subzonele 1.1, 1.3, 2 si 4;
- de la semnarea contractului de delegare al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
„Salubris” Alba până la 16 august 2020 (data finalizării contractului existent de operare a Stației
de transfer Aiud), vor ajunge deşeurile reciclabile colectate din unitățile administrativ teritoriale
Lopadea Nouă, Miraslău, Ponor, Rădești, Rimetea, Rîmeț, din cadrul subzonei 1.2;
Pentru perioada ulterioară primilor 2 ani de implementare a contractului de delegare al
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris” Alba, vor ajunge deşeurile reciclabile din subzona 3.2 si 3.3;
Reziduurile de la sortare vor fi transportate la depozitul conform, de pe același
amplasament.
Tehnologia de sortare va fi manuală, utilizându-se magneți pentru extragerea deșeurilor
feroase.
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Instalația de tratare mecano-biologică are o capacitate de 85566 tone/an și va asigura
tratarea fracției umede (deșeuri reziduale și biodegradabile), colectate separat de pe raza întregului
judeţ, în vederea reducerii cantității de deșeuri biodegradabile eliminate pe depozitul conform.
Deșeurile tratate rezultate vor fi utilizate ca material de acoperire, necesar la operarea
depozitului conform de deșeuri de la Galda de Jos.
Depozit conform de deșeuri
Eliminarea deșeurilor generate pe întreg teritoriul județului se va realiza în depozitul
conform ce va fi construit în cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos.
În Depozitul ecologic de deşeuri vor fi depozitate următoarele categorii de deșeuri:
- refuzul de la stațiile de sortare;
- refuzul de la stația TMB;
- deșeurile stradale în proporție de 90% din deșeurile stradale colectate;
- compostul rezultat de la stația TMB;
- nămol de la stațiile de epurare în proporție de maxim 10% din deșeurile depozitate.
Depozitul, cu o durată estimată de viață de 21 de ani, va avea 2 celule și un volum total de
1926000 mc (la calcularea volumului nu a fost luat în considerare și nămolul).
Prima celulă, este construită și va avea o durată de viață de 5,5 ani și un volum de 543000
mc.
1.3.2. Investiții existente care vor fi integrate în Sistemul de Management Integrat al
Deșeurilor Alba
Stația de sortare și transfer de la Aiud
Instalația a fost construită prin Proiectul cu finanţare PHARE CES 2003 „Sistem de
colectare selectivă şi amenajare Staţie de transfer pentru deşeuri în zona municipiului Aiud”.
Aşa numita Staţie de sortare și transfer este de fapt o staţie de sortare prevăzută cu 3
containere de 40 mc cu care se asigură transportul deşeurilor reziduale rezultate de pe banda de
sortare. Nu există posibilitatea descărcării directe a deșeurilor reziduale din mașina de colectare în
containerul de 40 mc.
Instalația are o capacitate de 15000 tone/an și în prezent asigură sortarea deșeurilor
colectate de pe teritoriul localităților Aiud, Livezile și Rădești și transferul reziduurilor rezultate în
urma procesului de sortare.
Staţia este dotată cu: 1 trailer pentru manipulare şi transport containere de 40 mc, 3
containere metalice de 40 mc, 1 instalaţie de sortare, 1 motostivuitor, 1 presă verticală balotat, 1
încărcător frontal, 1 cântar cu o capacitate maximă de 60 t. Nu este prevăzută cu un separator
magnetic pentru deşeurile metalice.
Stația de transfer de la Abrud
Instalația a fost construită prin Proiectul cu finanţare Phare CES (RO-2003/005551.05.03.03.09 „Sistem de colectare selectivă şi amenajare staţie de transfer în zona turistică
Abrud– Bucium – Ciuruleasa– Roşia Montană).
Stația de transfer are o capacitate de 2000 tone/an și, în prezent, asigură transferul
deșeurilor municipale colectate în amestec de pe teritoriul localităților Abrud, Ciuruleasa și
Mogoș.
Staţia de transfer este prevăzută cu 4 containere de 30 mc (3 închise şi 1 deschis), o presă
fixă şi 1 maşină de transfer. Nu este prevăzută cu cântar.
Stația de sortare și transfer de la Baia de Arieș
Instalația a fost construită prin Proiectul cu finanţare Phare CES (RO2006/018-17.0.01.01
„Colectarea selectivă a deșeurilor menajere în orașul Baia de Arieș și cinci comune limitrofe –
Stație de transfer”).
Aşa numita Staţie de sortare și transfer este de fapt o staţie de sortare prevăzută cu 3
containere de 25 mc cu care se asigură transportul deşeurilor reziduale rezultate de pe banda de
sortare. Nu există posibilitatea descărcării directe a deșeurilor reziduale din mașina de colectare în
containerul de 25 mc.
Instalația are o capacitate de 4200 tone/an și în prezent asigură sortarea și transferul
deșeurilor colectate de pe teritoriul localităților Baia de Arieș, Bistra, Lupșa, Ocoliș, Poșaga și
Sălciua, și transferul reziduurilor rezultate în urma procesului de sortare.
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Deşeurile reciclabile colectate separat sunt sortate și valorificate la operatorii economici de
profil. Deșeurile menajere și asimilabile colectate în amestec sunt încărcate în containerele de 25
mc și transportate la eliminare.
Staţia de sortare este dotată cu: 1 camion platformă cu macara, 1 cap tractor, 3 containere
metalice de 25 mc, 1 instalaţie de sortare, 2 presă verticale balotat. Nu este prevăzută cu un
separator magnetic pentru deşeurile metalice și nici cu cântar pentru monitorizarea cantităților
intrate și ieșite.
Stația de sortare și transfer de Zlatna
Instalația a fost construită prin Proiectul cu finanţare O.U.G. nr. 40/2006 („Reabilitarea
sistemului de salubrizare a orașului Zlatna şi construire Staţie de transfer a deşeurilor menajere”).
Staţia de sortare și transfer are o capacitate de 3000 tone/an şi va deservi sub-zona 3.1.
Zlatna. Aşa numita Staţie de sortare și transfer este de fapt o staţie de sortare prevăzută cu 4
containere de 32 mc cu care se asigură transportul deşeurilor reziduale rezultate din/de pe banda de
sortare. Nu există posibilitatea descărcării directe a deșeurilor reziduale din mașina de colectare în
containerul de 32 mc.
Instalația are o capacitate de 3000 tone/an și în prezent asigură sortarea deșeurilor colectate
de pe teritoriul localităților Zlatna şi Almaşu Mare și transferul reziduurilor rezultate în urma
procesului de sortare.
Deşeurile reciclabile colectate separat sunt sortate și valorificate la operatorii economici de
profil.
Staţia este dotată cu: 1 trailer pentru manipulare şi transport containere de 32 mc (în prezent
nefuncţional), 4 containere metalice de 32 mc, 1 instalaţie de sortare cu 6 posturi, 1 motostivuitor, 1
presă verticală de balotat, 1 încărcător frontal, 1 cântar cu o capacitate maximă de 60t.
1.3.3. Obiectivele şi ţintele obligatorii ale judeţului Alba referitoare la valorificarea şi
reciclarea deşeurilor
 Cantitate de deşeuri biodegradabile redusă la depozitare (o scădere la 35% față de nivelul
de 85972 tone înregistrat în anul 1995, respectiv până la 30090,2 tone), conform obligaţiilor
asumate prin Tratatul de aderare în vederea implementării Directivei 99/31/EC privind
depozitarea deşeurilor; prin capacităţi dezvoltate prin proiect, se asigură obţinerea unei cantităţi de
0,03 milioane tone/an deşeuri biodegradabile depozitate (2S25), asigurând atingerea ţintei conform
Tratatului și contribuind la atingerea indicatorilor POIM pentru O.S. 3.1;
 Pondere crescută a deşeurilor reciclate/valorificate în totalul cantităţii de deşeuri
municipale colectate, ca urmare a investiţiilor care asigură pregătirea pentru reciclare şi reutilizare
a deşeurilor menajere şi similare de 50% conform Directivei Cadru a deşeurilor (2008/98/EC);
 Capacitate reciclare: operaţionalizarea unei staţii de sortare cu o capacitate de 42213
tone/an în cadrul Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos, astfel încât să fie
asigurată colectarea selectivă a deşeurilor în aria de proiect; prin această investiţie se estimează că
se va facilita reciclarea a circa 23945 tone/an; şi tratare mecano-biologică a deşeurilor
biodegradabile în cadrul staţiei de tratare mecano-biologice din cadrul Centrului de Management
Integrat al Deşeurilor Galda de Jos cu o capacitate de 85566 t/an; astfel, începând cu anul 2017, se
estimează că prin procesul de tratare mecano-biologică vor rezulta 35137 tone/an deşeuri tratate
care pot fi utilizate ca material de acoperire la depozitul conform;
Prin capacităţile din proiect se va asigura atingerea unei rate de reciclare a deşeurilor
menajere şi similare de 46 % din deşeurile colectate (2S26) la finalul anului 2018, contribuind la
atingerea indicatorilor POIM pentru O.S. 3.1.
SECȚIUNEA II - SERVICIILE CARE FAC OBIECTUL DELEGĂRII
CAPITOLUL I OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI
Art. 1.
Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice
serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării
acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă.
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Art. 2.
Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de
referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de salubrizare
indiferent de modul de gestiune adoptat.
Art. 3.
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării următoarelor
activităţi de salubrizare, conform Legii nr. 101/2006 republicată:
► Operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile
similare (lit. d);
► Sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare (lit. e);
► Organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare
(lit. i);
► Administrarea depozitelor de deșeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor
municipale şi a deşeurilor similare (lit. j).
Cu alte cuvinte, operatorul va desfăşura următoarele operaţiuni în cadrul contractului de
delegare:
- operarea şi administrarea stației de transfer Tărtăria şi transportul deşeurilor la Centrul de
Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos;
- operarea şi administrarea staţiei de transfer Blaj şi transportul deşeurilor la Centrul de
Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos;
- operarea şi administrarea staţiei de transfer Abrud şi transportul deşeurilor la Centrul de
Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos;
- operarea şi administrarea staţiei de sortare Zlatna şi transportul deşeurilor reziduale la
Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos;
- operarea şi administrarea staţiei de sortare şi transfer Baia de Arieş şi transportul
deşeurilor la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos;
- operarea şi administrarea staţiei de sortare Aiud şi transportul deşeurilor reziduale la
Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos;
- operarea şi administrarea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos,
respectiv a staţiei de sortare, statiei de tratare mecano-biologică, depozitului conform şi instalaţiilor
aferente fiecăruia
şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază.
Art. 4.
(1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile
referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, precum şi sisteme
de asigurare a calităţii, terminologia, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde
relevante sau altele asemenea.
(2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităţilor, la
verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii care derivă din
actele normative şi reglementările în legătură cu desfăşurarea serviciului de salubrizare.
(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la
prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul
prestării activităţilor de exploatare a staţiei de transfer, staţiilor de sortare şi staţiei de tratare
mecano-biologică care face parte din Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor Alba, precum
şi transportul deşeurilor la/de la aceste instalaţii (denumite în continuare Activităţi) şi care sunt în
vigoare.
Art. 5.
Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul serviciului de
salubrizare.
CAPITOLUL II CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE, SARCINI
Art. 6.
Operatorul Activităţilor va asigura:
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a.) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii,
protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a
construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor;
b.) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în
funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă;
c.) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a
gestiunii şi precizaţi în Anexa nr. 1 a Caietului de sarcini;
d.) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale, a informaţiilor solicitate şi
accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare,
în condiţiile legii;
e.) respectarea angajamentelor luate prin contractul de delegare a serviciului de salubrizare;
f.) prestarea serviciului de salubrizare la toţi utilizatorii din raza unităţilor administrativteritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii, preluarea tuturor categoriile de deșeuri
care fac obiectul contractului;
g.) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor
de operare;
h.) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi;
i.) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a
acestora;
j.) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor;
k.) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a situaţiei autorităţilor
competente, conform reglementărilor în vigoare;
l.) asigurarea personalului necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract;
m.) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului
de intervenţie;
n.) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale.
Art. 7.
Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al Operatorului sunt cuprinse în
Regulamentul serviciului.
Art. 8.
Indicatorii de performanţă şi evaluare ai activităţilor de salubrizare care fac obiectul
concesiunii sunt cuprinşi în Anexa nr. 1 a Caietului de sarcini.
Art. 9.
Specificaţiile tehnice şi condiţiile care derivă din actele normative şi reglementările în
legătură cu desfăşurarea serviciului, precum şi conditiile de realizare a reparațiilor, a investițiilor,
precum și a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, cu specificarea modului de aprobare și
decontare a acestora în cadrul relțtiilor contractuale dintre autoritatea administrației publice locale
și operator sunt prezentate în Anexa nr. 2 la prezentul Caiet de sarcini.
CAPITOLUL III ACTIVITĂȚILE CARE SE DELEGĂ
Art. 10.
Activităţile de salubrizare care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini, respectiv a
procedurii de atribuire, așa cum sunt ele menționate în Legea nr. 101/2006 cu modificările și
completările ulterioare:
a.) operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile
similare;
b.) sortarea deşeurilor municipale şi deşeurilor similare în staţii de sortare;
c.) organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi deşeurilor similare;
d.) administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau instalaţiilor de eliminare a deşeurilor.
Mai specific, activităţile care fac obiectul procedurii de delegare sunt:
 operarea/administrarea staţiei de transfer Tărtăria şi transportul deşeurilor în staţia de
sortare, staţia TMB, respectiv depozitul conform din cadrul Centrului de Management Integrat al
Deșeurilor Galda de Jos;
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 operarea/administrarea staţiei de transfer Blaj şi transportul deşeurilor în staţia de sortare,
staţia TMB, respectiv depozitul conform din cadrul Centrului de Management Integrat al
Deșeurilor Galda de Jos;
 operarea/administrarea staţiei de sortare Zlatna şi transportul reziduurilor în depozitul
conform din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos;
 operarea/administrarea staţiei de sortare şi transfer Baia de Arieş şi transportul
reziduurilor în depozitul conform din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Galda
de Jos;
 operarea/administrarea staţiei de transfer Abrud şi transportul deşeurilor în staţia de
sortare, staţia TMB, respectiv depozitul conform din cadrul Centrului de Management Integrat al
Deșeurilor Galda de Jos;
 operarea/administrarea staţiei de sortare Aiud şi transportul reziduurilor în depozitul
conform din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos (începând cu iulie
2020);
 sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în stația de sortare Galda de Jos;
 tratarea mecano-biologică a deşeurilor reziduale în staţia TMB Galda de Jos;
 depozitarea deşeurilor reziduale în depozitul conform Galda de Jos.
Secţiunea 1
Operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile similar
Art. 11.
Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de operare, întreţinere şi administrare
a următoarelor staţii de transfer şi a instalaţiilor aferente acestora din județulAlba:
 Staţia de transfer Tărtăria
 Staţia de transfer Blaj
 Staţia de transfer Abrud
 Staţia de sortare şi transfer Baia de Arieş
Art. 12.
Principalele date tehnice ale staţiilor de transfer sunt cele din Anexa nr. 4 a prezentului
Caiet de sarcini.
Art. 13.
Populaţia deservită de staţiile de transfer în anul 2017 este precizată în Anexa nr. 3 a
prezentului Caiet de sarcini.
Art. 14.
(1) Categoriile de deşeuri municipale şi cantităţile estimate care urmează a fi gestionate în
fiecare staţie de transfer sunt prezentate în Anexa nr. 3 a Caietului de Sarcini.
(2) De la staţia de transfer deşeurile, transferate în containere de capacitate mare, vor fi
transportate cu maşinile de transport containere la instalaţiile de tratare/eliminare a deşeurilor din
cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos (staţia de sortare, staţia TMB,
respectiv depozitul conform), în funcţie de categoria de deşeu, conform Regulamentului de
salubrizare.
(3) În staţiile de transfer Tărtăria şi Blaj se va asigura şi stocarea temporară a deşeurilor
periculoase menajere, deşeurilor voluminoase, precum şi a DEEE-urilor, în containere furnizate
prin Proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Alba. Numărul şi tipul containerelor
necesar a fi furnizate sunt prezentate în Anexa nr. 8 a Caietului de sarcini.
Art. 15.
Mijloacele auto și utilajele necesare efectuării lucrărilor specifice exploatării staţiei de
transfer puse la dispoziţie de Autoritatea Contractantă sunt specificate în Anexa nr. 8 a Caietului de
sarcini. Investiţiile suplimentare pe care trebuie să le furnizeze operatorul sunt specificate în Anexa
nr. 9 a Caietului de sarcini.
Art. 16.
O prezentare detaliată a modului de operare a staţiilor de transfer este realizată în Manualele
de operare şi întreţinere.
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Art. 17.
Cerinţele de operare în staţiile de transfer, pe lângă cele precizate în Regulamentul de
salubrizare, anexa la Caietul de sarcini, sunt:
a.) asigurarea unui sistem de coordonare a traficului în cadrul staţiei de transfer;
b.) operarea doar pe baza autorizaţiei de mediu;
c.) asigurarea pazei permanente a obiectivului;
d.) existenţa unor proceduri de lucru clare pentru: recepţia şi manipularea deşeurilor pe
amplasament şi livrarea lor de pe amplasament, intervenţii şi reglaj al echipamentelor şi utilajelor,
verificarea şi întreţinerea sistemelor de colectare a apelor, monitorizarea factorilor de mediu,
identificarea şi evaluarea riscurilor privind securitatea şi sănătatea personalului;
e.) asigurarea unei structuri organizatorice cu activităţi clare, care să acopere necesarul
activităţilor specifice din staţia de transfer;
f.) desfăşurarea de activităţi de informare şi conştientizare internă şi externă privind
activităţile care se desfăşoară în staţia de transfer.
Art. 18.
Prestarea activităţilor de operare, întreţinere şi administrare a staţiei de transfer se va
executa astfel încât sa se realizeze:
a.) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea
prevederilor contractuale;
b.) controlul calității serviciului prestat;
c.) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;
d.) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de Consiliul Județean Alba
/ Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „SALUBRIS” Alba, în condițiile legii;
e.) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv
reducerea costurilor de transfer a deșeurilor;
f.) asigurarea mijloacelor auto și utilajelor adecvate pentru efectuarea lucrărilor în incinta
staţilor de transfer;
g.) asigurarea, pe toată durata de executare a activităţilor, de personal calificat și în număr
suficient;
h.) prevenirea sau reducerea cât de mult posibil a efectelor negative asupra mediului și
sănătății umane, generate de depozitarea deșeurilor pe toată durata de exploatare a depozitului.
Secţiunea 2
Sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare
Art. 19.
Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de sortare a deșeurilor reciclabile
colectate separat din deşeurile municipale, în conditiile legii, din aria administrativ-teritorială a
judeţului Alba, în cadrul următoarelor staţii de sortare din județul Alba:
 Staţia de sortare Galda de Jos
 Staţia de sortare Zlatna
 Staţia de sortare şi transfer Baia de Arieş
 Staţia de sortare Aiud – va fi preluată de operator în AUGUST 2020
Art. 20.
Datele tehnice ale staţiilor de sortare sunt prezentate în Anexa nr. 5 a prezentului Caiet de
sarcini.
Art. 21.
La stațiile de sortare, categoriile de materiale refolosibile care se vor sorta sunt cele
specificate în Anexa nr. 3 a prezentului Caiet de sarcini.
Art. 22.
(1) În staţiile de sortare este prevăzută sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat din
deşeurile menajere şi similare, atât de la populaţie cât şi din sectorul comercial, instituţii şi
industrial.
(2) În cadrul staţiilor sunt sortate deşeurile de hârtie/ carton, plastic, metal şi sticlă.
(3) Materialele reciclabile sortate vor fi valorificate la operatorii economici autorizaţi pentru
valorificare/reciclarea deşeurilor.
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(4) Refuzul rezultat din staţiile de sortare va fi valorificat energetic, în măsura în care este
posibil; ceea ce nu poate fi valorificat energetic va fi depozitat în depozitul conform de la Galda de
Jos.
Art. 23
Specificaţiile tehnice legate de executarea activităţilor, verificarea, inspecţia şi condiţiile de
lucru, aspectele privitoare la protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia
mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activităţii de sortare, sunt detaliate în Anexa
nr. 2 a Caietului de sarcini şi în Manualele de operare al staţiilor de sortare.
Art. 24.
Lista echipamentelor prevăzute prin proiect pentru staţiile de sortare şi care vor fi puse la
dispoziţie de Autoritatea Contractantă este prezentată în Anexa nr. 8 a Caietului de Sarcini.
Investiţiile suplimentare pe care trebuie să le furnizeze operatorul sunt specificate în Anexa nr. 9 a
Caietului de sarcini.
Art. 25.
Cerinţele minime de operare ale instalaţiilor din staţiile de sortare sunt:
a.) Pentru staţia de sortare Aiud
 Sortarea deşeurilor reciclabile colectate separat din deşeurile municipal;
 Obţinerea şi valorificarea materialelor reciclabile: hârtie/carton, plastic, metal,
sticlă;
 Materialele rezultate trebuie să aibă o calitate care să permită valorificarea prin
reciclare;
 Refuzul de la staţia de sortare va fi valorificat energetic, în măsura în care este
posibil; ceea ce nu poate fi valorificat energetic va fi depozitat în depozitul conform de la Galda de
Jos.
b.) Pentru staţia de sortare Zlatna
 Sortarea deşeurilor reciclabile colectate separat din deşeurile municipale;
 Obţinerea şi valorificarea materialelor reciclabile: hârtie/carton, plastic, metal,
sticlă;
 Materialele rezultate trebuie să aibă o calitate care să permită valorificarea prin
reciclare;
 Refuzul de la staţia de sortare va fi valorificat energetic, în măsura în care este
posibil; ceea ce nu poate fi valorificat energetic va fi depozitat în depozitul conform de la Galda de
Jos.
c.) Pentru staţia de sortare şi transfer Baia de Arieş
 Sortarea deşeurilor reciclabile colectate separat din deşeurile municipale;
 Obţinerea şi valorificarea materialelor reciclabile: hârtie/carton, plastic, metal,
sticlă;
 Materialele rezultate trebuie să aibă o calitate care să permită valorificarea prin
reciclare;
 Refuzul de la staţia de sortare va fi valorificat energetic, în măsura în care este
posibil; ceea ce nu poate fi valorificat energetic va fi depozitat în depozitul conform de la Galda de
Jos.
d.) Pentru staţia de sortare Galda de Jos
 Sortarea deşeurilor reciclabile colectate separat din deşeurile municipale;
 Obţinerea şi valorificarea materialelor reciclabile: hârtie/carton, plastic, metal,
sticlă;
 Materialele rezultate trebuie să aibă o calitate care să permită valorificarea prin
reciclare;
 Refuzul de la staţia de sortare va fi valorificat energetic, în măsura în care este
posibil; ceea ce nu poate fi valorificat energetic va fi depozitat în depozitul conform de la Galda de
Jos.
Art. 26.
Prestarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile colectate selectiv se va executa astfel
încât să se realizeze:
a.) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea
prevederilor contractuale;
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b.) controlul calității serviciului prestat;
c.) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;
d.) ținerea la zi a documentelor cu privire la cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate și
predate agenților economici valorificatori;
e.) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de Consiliul Județean Alba
/ Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris” Alba, în condițiile legii;
f.) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv
reducerea costurilor de prestare a serviciului;
g.) asigurarea mijloacelor auto adecvate pentru încărcarea și transportul deșeurilor de
ambalaje de la toate punctele amenajate pentru colectarea selectivă a deșeurilor;
h.) îndeplinirea obiectivelor anuale asumate privind reciclarea și valorificarea deșeurilor de
ambalaje;
i.) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr
suficient.
Secţiunea 3
Organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi deşeurilor similare
Art. 27.
Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de prelucrare, neutralizare şi
valorificare materială a deşeurilor reziduale, prin tratare mecano-biologică, în condiţiile legii, în
aria administrativ-teritorială a judeţului Alba.
Art. 28.
Staţia de tratare mecano-biologică se află în extravilanul comunei Galda de Jos - județul
Alba, pe acelaşi amplasament cu staţia de sortare şi depozitul conform, având datele tehnice
precizate în Anexa nr. 6 a prezentului Caiet de sarcini, precum şi în Manualul de operare al staţiei
TMB.
Art. 29.
Cantitatea estimată de deşeuri care urmează a fi prelucrate în staţia de tratare mecanobiologică este de minim 75098 tone/an (2017).
Art. 30.
(1) În cadrul staţiei de tratare mecano-biologică Galda de Jos vor fi prelucrate:
 deşeuri reziduale colectate de la populaţie şi operatorii economici şi instituţiile din toate
zonele de colectare din judeţul Alba;
 deşeuri verzi din parcuri şi grădini din întreg judeţul Alba;
 deşeuri biodegradabile (organice) din pieţele agroalimentare din toate zonele de colectare
din judeţul Alba.
(2) Compostul obţinut se va depozita pe depozitul conform.
(3) Materialul stabilizat asemănător compostului, va fi folosit ca material de acoperire
zilnică în depozitul conform.
Art. 31.
Lista echipamentelor prevăzute a fi utilizate pentru staţia de tratare mecano-biologică şi care
vor fi puse la dispoziţie de Autoritatea Contractantă este prezentată în Anexa nr. 8 a Caietului de
Sarcini.
Art. 32.
Prestarea activităţii de tratare mecano-biologică a deşeurilor reziduale şi biodegradabile se
va executa astfel încât să se realizeze:
a.) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea
prevederilor contractuale;
b.) controlul calităţii serviciului prestat;
c.) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii;
d.) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea
administrației publice locale, în condițiile legii;
e.) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv
reducerea costurilor de prestare a serviciului;
f.) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr
suficient;
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Secţiunea 4
Operarea şi administrarea depozitului de deşeuri Galda de Jos
şi a instalaţiilor aferente acestuia
Art. 33.
(1) Operatorul are permisiunea de a desfăşura şi activitatea de administrare a depozitului de
deşeuri Galda de Jos şi a instalaţiilor aferente acestuia, în condiţiile legii.
(2) Depozitul de deşeuri este construit pe terenul aflat în proprietatea comunei Galda de Jos,
domeniu public, fiind încredinţat spre administrare Județului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în
conformitate cu prevederile legale.
Art. 34.
Specificaţiile tehnice legate de executarea activităţilor, verificarea, inspecţia şi condiţiile de
lucru, aspectele privitoare la protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia
mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activităţii de depozitare, sunt detaliate în
Manualul de operare al depozitului Galda de Jos.
Art. 35.
Depozitul de deşeuri Galda de Jos va deservi toate zonele de colectare din judeţul Alba,
aproximativ 338267 locuitori (în anul 2017), la construirea acestuia avându-se în vedere abordarea
regională a gestiunii deşeurilor.
Art. 36.
(1) Depozitul de deşeuri Galda de Jos este proiectat cu o capacitate totală de depozitare a
deşeurilor de circa 1926000 mc, din care prima celulă are o capacitate pentru circa 543000 mc
deşeuri, având o durată de viaţă estimată de 21 de ani, din care prima celulă de de 5,5 ani.
(2) Datele tehnice ale depozitului de deşeuri Galda de Jos sunt prezentate în Anexa nr. 7 a
Caietului de sarcini.
Art. 37.
Cantitatea estimată de deşeuri ce urmează a fi depozitată este în medie de circa 82358
tone/an.
Art. 38.
(1) Tipurile de deşeuri care urmează a fi depozitate sunt următoarele:
 Deşeurile stradale din toate zonele de colectare;
 Refuzul staţiilor de sortare Galda de Jos, Aiud, Zlatna, Baia de Arieş;
 Refuzul de la pre-tratarea deşeurilor (care nu sunt reciclabile) şi de la rafinarea
materialului stabilizat rezultate de la instalaţia de tratare mecano-biologică Galda de Jos (care nu
sunt valorificabile);
 Nămoluri rezultate de la staţiile de epurare orăşeneşti
 Alte deşeuri care se regăsesc pe lista de deșeuri admise din Autorizaţia integrată de
mediu
(2) La calculul capacităţii depozitului au fost considerate doar deşeurile din primele 4
categorii.
(3) Deşeurile de orice altă natură (de exemplu: deşeuri de construcţii şi demolări) şi sursă
fac obiectul unor contracte separate, eliminarea lor finală pe depozitul conform făcându-se conform
prevederilor legale, în limita capacităţii acestuia, şi doar în urma consultării Autorităţii
Contractante şi obţinerii aprobării.
(4) Materialul inertizat rezultat la tratarea biologică a deşeurilor reziduale (CLO) va fi
folosit ca material de acoperire zilnică a deşeurilor depozitate.
Art. 39.
Mijloacele auto și utilajele necesare efectuării lucrărilor specifice exploatării depozitului de
deşeuri şi care vor fi furnizate de Autoritatea Contractantă sunt specificate în Anexa nr. 8 a
Caietului de sarcini.
Art. 40.
Operatorul depozitului va constitui un fond pentru închiderea şi urmărirea postînchidere a
depozitului, care este în valoare de 5000000 lei fără TVA şi care se va utiliza conform prevederilor
actelor normative în vigoare.
Art. 41.
(1) Cerinţele minime de operare pe depozitul conform de deşeuri sunt:
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● Pentru a putea fi depozitat, materialul de acoperire rezultat din staţia de tratare mecanobiologică (deşeu inertizat), trebuie să atingă un grad de inertizare corespunzător unei valori AT4 <
10 mg O2/g şi COD < 300 mg/l
Nota: AT4 (Respirometry activity at 4 days) reprezintă metoda de analiză utilizată pe plan
mondial pentru determinarea gradului de inertizare a deşeurilor biodegradabile.
(2) În cazul în care va fi necesar, şi numai în condiţiile legii, cu acordul Autorităţii
Contractante şi a autorităţii competente pentru protecţia mediului, vor fi acceptate la depozitare şi
alte tipuri de deşeuri care îndeplinesc condiţiile Ordinului ministrului mediului și gospodăririi
apelor nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de
acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate la fiecare clasă de
depozit de deşeuri, pentru depozite de clasa b).
Art. 42.
Prestarea activităţii de administrare a depozitului de deşeuri şi instalaţiilor aferente se va
executa astfel încât să se realizeze:
a.) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea
prevederilor contractuale;
b.) controlul calităţii serviciului prestat;
c.) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii;
d.) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de Consiliul Județean Alba
şi Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris” Alba, în condiţiile legii;
e.) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv
reducerea costurilor de depozitare a deşeurilor;
f.) asigurarea mijloacelor auto şi utilajelor adecvate suplimentare pentru efectuarea
lucrărilor în incinta depozitului de deşeuri;
g.) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr
suficient;
h.) acceptarea la depozitare a deşeurilor care îndeplinesc criteriile corespunzătoare clasei
depozitului şi stabilite de actele normative în vigoare;
i.) prevenirea sau reducerea cât de mult posibil a efectelor negative asupra mediului şi
sănătăţii umane, generate de depozitarea deşeurilor pe toată durata de exploatare a depozitului.
SECȚIUNEA III - DISPOZIȚII FINALE
3.1. RISCURI
La alocarea riscurilor a fost aplicată ca regulă generală aceea că riscul trebuie suportat de
către partea care îl poate atenua în cea mai mare măsură şi/sau care poate controla cel mai bine
consecințele. Astfel, fiecare parte îşi va asuma riscuri pe care va fi în măsură să le gestioneze în
vederea optimizării bancabilității proiectului.
Alocarea riscurilor propusă nu este statică. Este posibil ca pe parcursul derulării procedurii
de atribuire a Contractului de delegare, Matricea riscurilor să fie actualizată ca urmare a
negocierilor cu ofertanţii.
În tabelul de mai jos sunt prezentate riscurile identificate şi modul de alocare a acestora.
Trebuie precizat că sunt excluse riscurile prevăzute în contractul dintre părţi şi pentru care
există prevederi contractuale.
Nu sunt considerate riscuri toate condiţiile stipulate în Documentaţia de atribuire, condiţii
ce trebuie îndeplinite de către Operator (ex. asigurarea cu personal, dotare minimală, autorizări şi
experienţă relevantă, sisteme de management etc).
În această categorie sunt cuprinse toate angajamentele asumate ca atare prin ofertă de către
Operator. Prin urmare, toate acestea sunt responsabilităţi exclusive ale Operatorului pe toată durata
de derulare a Contractului.
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Tabel 7: Alocarea riscurilor asociate contractului
Modul de alocare a riscurilor
Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare
Concedent

Concesionar

Comun

Managementul riscului

RISCURI GENERALE PRIVIND AMPLASAMENTELE PROIECTULUI (GALDA DE JOS, BLAJ, TĂRTĂRIA)

1.

Restricții induse de
folosința terenurilor
învecinate

Pe durata concesiunii folosința
terenurilor învecinate poate suferi
modificări care pot genera un
impact negativ asupra proiectului.

2.

Asigurarea cu utilități
– epurarea apelor
uzate – exploatare
neconformă

Efluenții amplasamentului să nu
fie conformi cu cerințele din
autorizații. Exploatare neconformă
datorată operării.

X

3.

Asigurarea cu utilități
– epurarea apelor
uzate – modificarea
condițiilor de calitate

Cerințe suplimentare privind
calitatea efluenților.

X

Asigurarea cu utilități
– energie electrică

Puterea furnizată este insuficientă
operării corespunzătoare a tuturor
instalațiilor,
echipamnetelor/utiljelor, inclusiv a
celor achiziționate ulterior
începerii operării

x

4.

x
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Autoritatea contractantă se va asigura că
lucrările de infrastructră și planuri
urbanistice și de amenajare a teritoriului
care vor fi promovate în zona de interes nu
vor aduce atingeri bunei exploatări.
Concesionarul va respecta regulamentul
de exploatare și funcționare și va asigura
resursele financiare pentru cheltuielile
operaționale.
Concesionarul trebuie să asigure un grad
minim de conformitate al efluenților din
punct de vedere calitativ.
Nu poate face obiectul unei ajustări a
tarifului orice investiție/cheltuială
necesară respectării condițiilor inițiale de
calitate ale efluenților.
Concesionarul trebuie să asigure resursele
necesare pentru rezolvarea rapidă a
solicitării autorității, având dreptul de a
solicita Autorității contractante o ajustare
a tarifului.
La momentul semnării contractului de
concesiune Concesionarul se va asigura și
va certifica printr-un înscris că puterea
furnizată este suficientă operării
corespunzătoare a tuturor instalațiilor.
În situația în care, pe durata derulării

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare
Concedent

Concesionar

5.

Fenomene meteo
extreme – inundarea
amplasamentelor

În cazul unor ploi torențiale poate
avea loc inundarea
amplasamentelor, ducând la
sistarea activității. Această situație
nu este determinată și nici
favorizată de operarea neconformă
a instalațiilor.

X

6.

După punere în exploatare a
instalațiilor poate apărea și se
Contestarea activității poate amplifica în timp
de către populația
nemulțumirea populației față de
rezidentă din
influențele activităților desfășurate
vecinătăți
asupra calității vieții. Acestea pot
ajunge la situații conflictuale și
litigii.

x
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Comun

Managementul riscului
contractului, Concesionarul constată că
este necesară instalarea de putere
suplimentară, aceasta se va realiza pe
contul și cheltuiala exclusivă a
Concesionarului, fără a putea solicita
ajustare de tarif.
În situația în care furnizorul de energie
electrică nu poate îndeplini obligațiile din
contractul de furnizare, Concesionarul
trebuie să asigure buna desfășurare a
activității pe contul și cheltuiala proprie,
fără a putea solicita ajustare de tarif.
Nu poate constitui în nicio situație un
motiv de recuperare de cheltuieli.
Concesionarul trebuie să intervină
asigurând toate categoriile de resurse
pentru rezolvarea operativă a problemei.
Intervenția poate depăși perimetrul strict
al amplasamentului, dacă situația o cere.
Nu poate fi utilizată garanția constituită în
baza art. 11 din H.G. 349/2005.
Concesionarul trebuie să respecte măsurile
impuse prin Autorizația de mediu privind
reducerea/minimizarea impactului
activităților desfășurate asupra sănătății
populației.
În cazul în care se observă încălcări ale
acestor măsuri, concesionarul trebuie să
asigure resursele necesare efectuării
studiilor și expertizelor necesare, precum
și implementarea măsurilor de
control/eliminare/minimizare a efectelor

Nr.

7.

8.

Denumirea riscului

Securitatea
amplasamentelor furt și vandalizare

Întârzieri la
autorizarea activităţii

Descrierea riscului

Alocare
Concedent

Operarea depozitelor de deșeuri
este asociată, în general, prezenței
pe amplasament sau în vecinătate a
colectorilor informali. O asemenea
situație este inacceptabilă pe
amplasamente sau în vecinătatea
lor.

Concesionar

X

Comun

Managementul riscului
acestor încălcări.
Orice măsură de
control/eliminare/minimizare a fenomelor
contestate va fi implementată doar cu
acordul prealabil al Autorității
contractante.
Autoritatea contractantă are dreptul de a
efectua periodic, dar cel mult o dată/an un
audit de conformitate privind modul de
operare al instalațiilor.
Concesionarul este în totalitate responsabil
de asigurarea pazei și integrității bunurilor
în limita amplasamentelor predate în
operare.
Concesionarul nu poate fi îndreptățit să
ceară recuperarea consturilor suplimentare
și nu poate invoca o ajustare a tarifului.

RISCURI ASOCIATE PUNERII ÎN EXECUTARE A CONTRACTULUI
Activitatea de gestionare a
instalațiilor de deșeuri implică
autorizări specifice
Analizând toate posibilele implicaţii legate
Particularităţile amplasamentului
de vecinătăţi (folosinţe prezente şi
stabilit determină un anumit
viitoare), zone sensibile, reglementările la
calendar al procedurii de
nivel local, Concedentul a analizat cu
autorizare.
x
atenţie amplasamentele.
În anumite situaţii pot exista
Eventualele costuri suplimentare vor fi
întârzieri în autorizarea activităţii
suportate în întregime de către Concedent,
şi apărea costuri suplimentare
fără a fi necesară o ajustare de tarif.
(impuse de autorităţile
competente), care nu au fost luate
în calcul la realizarea ofertei.
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Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare
Concedent

Concesionar

Comun

Managementul riscului

RISCURI ASOCIATE OPERĂRII INSTALAȚIILOR DE GESTIONARE A DEȘEURILOR

9.

Cantitatea de deșeuri
depozitate mai mică
decât cea planificată

10.

Cantitatea de deșeuri
depozitate mai mare
decât cea planificată

11.

Cuantumul fondului
pentru închidere și

Riscuri asociate operarii depozitului de deșeuri
Cantităţile lunare cântărite la
intrarea în instalaţii sunt mai mici
decât estimările pe baza cărora s-a
bazat oferta de servicii şi calculare
a tarifului.
Scăderea cantităţilor de deșeuri
duce în mod direct la scăderea
cantităţilor de materiale
valorificabile obţinute, respectiv la
scăderea veniturilor.
Cantitățile lunare cântărite la
intrarea în instalație sunt mai mari
decât estimările pe baza cărora s-a
bazat oferta de servicii şi
calcularea tarifului.
a.) cantitatea de deșeuri este mai
mare, dar se încadrează în limita
capacității maxime de operare a
instalațiilor.
x
b.) cantitatea de deșeuri depăşeşte
limita capacităţii maxime de
operare a instalațiilor.
Creşterea cantității de deșeuri duce
în mod direct la creşterea cantității
de materiale valorificabile
obținute, respectiv la creşterea
veniturilor.
Fondul pentru închidere și postx
închidere aceasta a fost subevaluat.
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x

Concesionarul are dreptul sǎ solicite
modificarea/ajustarea tarifului acestuia cu
respectarea prevederilor Ordinului ANRSC
nr. 109/2007.
Ajustarea tarifului se va realiza obligatoriu
în corelaţie cu actualizarea datelor privind
generarea, colectarea separată, tratarea şi
valorificarea deșeurilor .
a.) Concesionarul are dreptul sǎ solicite
modificarea/ajustarea tarifului in sensul
majorării acestuia cu respectarea
prevederilor Ordinului ANRSC nr.
109/2007.
Ajustarea tarifului se va realiza obligatoriu
în corelaţie cu actualizarea datelor
privinde generarea, colectarea separată,
tratarea şi valorificarea deșeurilor .
b.) Autoritatea contractantă va efectua o
analiză tehnico-economică pentru
fundamentarea deciziei de extindere a
capacitații instalațiilor. Dacă decizia este
favorabilă, investiția va fi suportată de
Concesionar, costurile urmând a fi
recuperate.
Cuantumul fondului va fi stabilit și
aprobat de Autoritatea contractantă.

Nr.

Denumirea riscului
post-închidere este
subevaluat

12.

13.

14.

Fondul pentru
închidere și postînchidere nu este
alimentat

Operare neconformă
a instalaţiilor de
tratare a deșeurilor

Operarea neconformă
a depozitului de
deșeuri

Descrierea riscului

Alocare
Concedent

Concesionar

În consecință nu există suficiente
resurse financiare necesare
lucrărilor de închidere și
monitorizare post-închidere.

Nu sunt acumulate resursele
necesare lucrărilor de închidere și
monitorizare post-închidere.

Comun

Managementul riscului
Concesionarul are obligația de a alimenta
trimestrial, conform legii, acest fond.
Se va face o monitorizare permanentă a
cantităților procesate, iar împreună cu
Concedentul se va reanaliza valoarea
fondului.

x

Concesionarul nu operează
conform Manualului de operare și
întreţinere existent şi conform
actelor de reglementare emise de
către autorităţile competente

X

Concesionarul nu operează
conform Manualului de operare și
întreținere existent și conform

x
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Autoritatea contractantă va verifica
trimestrial alimentarea contului dechis de
concesionar conform H.G. nr. 349/2005.
În cazul în care Concesionarul nu își
îndeplinește aceste obligații, Autoritatea
contractantă va invoca clauzele
penalizatoare sau de reziliere din contract.
Operarea neconformă este constatată de
actele de inspecție și control ale
autoritaților competente și de auditurile de
evaluare a conformitații efectuate de
Autoritatea contractantă.
Nu vor fi luate în considerare auditurile
realizate pentru certificarea sistemelor de
management de mediu.
Responsabilitatea și suportarea costurilor
conformării activității revine exclusiv în
sarcina Concesionarului.
Nu sunt îndreptățite solicitări de
rambursare a cheltuielilor realizate în
vederea conformării şi nici solicitări de
ajustare a tarifului pentru conformare.
Operarea neconformă este constatată de
actele de inspecție și control ale
autorităților competente și de auditurile de

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare
Concedent

Concesionar

15.

16.

Cantitatea de deșeuri
la intrarea în instalație
este mai mică decât
cea planificată

Managementul riscului
evaluare a conformității efectuate de
Autoritatea contractantă.
Nu vor fi luate în considerare auditurile
realizate pentru certificarea sistemelor de
management de mediu.
Responsabilitatea și suportarea costurilor
conformării activității revine exclusiv în
sarcina Concesionarului.
Nu sunt îndreptățite solicitări de
rambursare a cheltuielilor realizate în
vederea conformării și nici solicitări de
ajustare a tarifului pentru conformare.

actelor de reglementare emise de
către autoritățile competente.

Neconformități
privind calitatea
deșeurilor la intrarea
în depozit

Comun

Prin aplicarea procedurii de
inspecție a deșeurilor ce vor fi
depozitate, rezultă cantități mari de
deșeuri care nu îndeplinesc
cerințele de acceptare pe un
X
depozit de clasa b. Capacitatea de
stocare temporară a zonelor
tampon sunt depășite și este
necesară tratarea/eliminarea
acestor deșeuri în alte instalații.
Riscuri asociate operării stației de sortare
Cantitățile lunare cântărite la
intrarea în instalație sunt mai mici
decât estimările pe baza cărora s-a
bazat oferta de servicii și
calcularea tarifului.

X
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Concesionarul se va asigura de buna
funcționare a sistemului de colectare
separată a deșeurilor periculoase din
deșeurile menajere.
Concesionarul va trebui să elaboreze o
procedură operațională pentru rezolvarea
unei astfel de situații.

Concedentul are dreptul sǎ solicite
modificarea/ajustarea tarifului în sensul
micșorării acestuia cu respectarea
prevederilor Ordinului ANRSC nr.
109/2007.
Ajustarea tarifului se va realiza obligatoriu
în corelaţie cu actualizarea datelor privind
generarea, colectarea separată, tratarea şi
valorificarea deșeurilor .

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

17.

Cantitățile lunare cântărite la
intrarea în instalație sunt mai mari
decât estimările pe baza cărora s-a
bazat oferta de servicii și
Cantitatea de deșeuri
calcularea tarifului.
la intrarea în instalație
a.) cantitatea de deșeuri este mai
este mai mare decât
mare, dar se încadrează în limita
cea planificată
capacității maxime de operare a
instalației.
b.) cantitatea de deșeuri depășește
limita capacității maxime de
operare a instalației.

18.

Fluxul deşeurilor în staţiile de
Operarea neconformă transfer este perturbat, deşeurile
a staţiilor de transfer - care ar trebui să fie evacuate din
gestionarea deşeurilor staţie rămân mai mult timp decât
cel necesar; apar mirosuri
neplăcute.

19.

Fluctuația pieței
materialelor
valorificabile

Alocare
Concedent

Concesionar

x

X

Veniturile realizate din
valorificarea materialelor sortate și
a compostului pot fluctua corelat
cu evoluția pieței și independent
de performanța instalațiilor (în
cazul operării conforme).

x

24

Comun

Managementul riscului
Concesionarul are dreptul sǎ solicite
modificarea/ajustarea tarifului in sensul
majorării cu respectarea prevederilor
Ordinului ANRSC nr. 109/2007.
Ajustarea tarifului se va realiza obligatoriu
în corelaţie cu actualizarea datelor
privinde generarea, colectarea separată,
tratarea şi valorificarea deșeurilor .
b.) Autoritatea contractantă va efectua o
analiză tehnico-economică pentru
fundamentarea deciziei de extindere a
capacității instalației. Dacă decizia este
favorabilă, investiția va fi suportată de
Concesionar, costurile urmând a fi
recuperate.
Operarea neconformă este constatată de
actele de inspecţie și control ale
autorităților competente și de auditurile de
evaluare a conformităţii efectuate de
Concedent.
Responsabilitatea și suportarea costurilor
conformării activității revine exclusiv în
sarcina Concesionarului. Concesionarul va
trebui să elaboreze și să implementeze o
procedură operaţională pentru rezolvarea
unei astfel de situaţii.
Concesionarul este răspunzător pentru o
asemenea situaţie. Scăderea semnificativă
a veniturilor nu duce la scăderea
rentabilitații instalațiilor, având în vedere
faptul că nu influențează ajustarea
tarifului.

Nr.

20.

Denumirea riscului

Grad mare de
impurificare a
deșeurilor la intrarea
în instalații

Descrierea riscului

Alocare
Concedent

În cazul scăderii veniturilor,
scăderea semnificativă a
veniturilor duce la scăderea
rentabilitații serviciului.
Corelat cu performanțele
sistemului de colectare separată,
gradul de impurificare a deșeurilor
la intrarea în stațiile de
sortare/stația de compostare poate
varia.
În cazul în care gradul de
impurificare este mai mare decât
cel estimat la proiectarea
instalațiilor, operarea conformă a
acestora devine dificilă.

Concesionar

Comun

Managementul riscului

Concesionarul este răspunzător pentru o
asemenea situaţie. Creşterea costurilor de
operare a instalaţiilor nu poate constitui un
motiv de ajustare a tarifului.

X

Riscuri asociate operării instalației de tratare mecano - biologică

21.

Cantitățile lunare cântărite la
intrarea în instalație sunt mai mici
Cantitatea de deșeuri decât estimările pe baza cărora s-a
la intrarea în instalație bazat oferta de servicii și
este mai mică decât calcularea tarifului.
cea planificată
Scăderea cantității de deșeuri duce
în mod direct la creșterea
costurilor operaționale unitare.

x

Concesionarul are dreptul sǎ solicite
modificarea/ajustarea tarifului cu
respectarea prevederilor Ordinului ANRSC
nr. 109/2007.
Ajustarea tarifului se va realiza obligatoriu
în corelație cu actualizarea datelor privind
generarea, colectarea separată, tratarea și
valorificarea deșeurilor.

x

Concesionarul are dreptul sǎ solicite
modificarea/ajustarea tarifului cu
respectarea prevederilor Ordinului ANRSC
nr. 109/2007.
Ajustarea tarifului se va realiza obligatoriu

Riscuri asociate operării stațiilor de transfer

22.

Cantitățile de deșeuri
la intrarea în stațiile
de transfer sunt mai
mici decât cele
planificate

Cantitățile lunare cântărite la
intrarea în instalații sunt mai mici
decât estimările pe baza cărora s-a
bazat oferta de servicii și
calcularea tarifului.
25

Nr.

23.

Denumirea riscului

Cantitățile de deșeuri
la intrarea în stațiile
de transfer sunt mai
mari decât cele
planificate

Alocare

Descrierea riscului

Concedent

Concesionar

Cantitățile lunare cântărite la
intrarea în instalații sunt mai mari
decât estimările pe baza cărora s-a
bazat oferta de servicii și
calcularea tarifului.
a.) cantitățile de deșeuri sunt mai
mari, dar se încadrează în limita
capacității maxime de operare a
instalațiilor.
b.) cantitățile de deșeuri depășește
limita capacităților maxime de
operare a instalațiilor.

Comun

x

Managementul riscului
în corelaţie cu actualizarea datelor
privinde generarea, colectarea separată,
tratarea şi valorificarea deșeurilor .
Concesionarul are dreptul sǎ solicite
modificarea/ajustarea tarifului cu
respectarea prevederilor Ordinului ANRSC
nr. 109/2007.
Ajustarea tarifului se va realiza obligatoriu
în corelaţie cu actualizarea datelor
privinde generarea, colectarea separată,
tratarea şi valorificarea deșeurilor.
b.) Autoritatea contractantă va efectua o
analiză tehnico-economică pentru
fundamentarea deciziei de extindere a
capacității instalațiilor. Dacă decizia este
favorabilă, investiția va fi suportată de
Concesionar, costurile urmând a fi
recuperate.

Riscuri generale

24.

Finanțator incapabil

Concesionarul nu mai are
posibilitatea să plătească forța de
muncǎ sau efectuarea serviciului
necesită o finanțare mai mare
decât cea estimată de cǎtre
concesionar.
Nerealizarea serviciului public de
management al deșeurilor poate
duce la afectarea integrității
factorilor de mediu și chiar a
sănătății populației.

X

26

Concedentul va analiza corect resursele
financiare prezentate în oferta depusă de
viitorul concesionar.
De asemenea se va avea în vedere
garantarea realizarii investiției de către
concesionar (garanția de bună execuție).

Nr.

25.

26.

27.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Grad redus de
recuperare a
contravalorii
serviciilor de
salubrizare

Acest aspect poate conduce la
dificultăți financiare, operare
neconformă și imposibilitatea
derulării programului de
întreținere, înlocuire și dezvoltare
a activelor.

Contaminarea solului
și a apelor subterane
ca urmare a
activităților
desfășurate pe
amplasament

Solul și mediul geologic (inclusiv
apa subterană) sunt afectate ca
urmare a operării instalațiilor (în
relație directă cu aceste activități).
Parametrii de calitate monitorizați
înregistrează modificări în timp.
În această situație autoritățile
competente pentru protecția
mediului pot penaliza și chiar
dispune încetarea activității pe
amplasament.

Cerinţe suplimentare
privind sistemul de
taxe și impozite

Alocare
Concedent

Concesionar

Comun

Concedentul nu poate fi făcut responsabil
pentru această situație, deoarece există o
relație contractuală directă între
concesionar și concesionarii de colectare
și transport care achită facturile.
Concesionarul este deplin responsabil de
gradul de colectare şi trebuie să asigure
fondul de rulment necesar acoperirii
tuturor costurilor de operare, astfel încât
gradul de colectare să nu reprezinte un risc

X

Condițiile inițiale de calitate a mediului
sunt cele specificate în Raportul de
amplasament, parte a documentației
necesare obținerii Autorizației integrate de
protecția mediului.

X

Pe parcursul derulării contractului
de operare actele de reglementare
suportă modificări şi sunt
introduse noi taxe aplicabile.

x
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Managementul riscului

Orice taxă/impunere financiară nou
apărută pe parcursul derulării contractului
care se aplică Concesionarului şi care nu a
existat la momentul depunerii Ofertei,
Concesionarul este îndreptăţit la
recuperarea costurilor şi eventuala ajustare
a tarifului.
Raţionamentul de mai sus se aplică
exclusiv situaţiilor de operare conformă a
serviciului. Orice situaţie de practică
neconformă este în sarcina

Nr.

28.

29.

Denumirea riscului

Cerinţe tehnice
suplimentare privind
reglementările de
mediu

Insolvența
Concesionarului

Descrierea riscului

Alocare
Concedent

Pe parcursul derulării contractului
de operare actele de reglementare
suportă modificări şi sunt
introduse noi cerinţe tehnice
aplicabile.

Constatarea intrării în incapacitate
de plată a Concesionarului.
Serviciul nu mai poate fi prestat.

Concesionar

Comun

x

x
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Managementul riscului
Concesionarului.
Orice cerinţă tehnică nou apărută pe
parcursul derulării contractului care se
aplică Concesionarului şi care nu a existat
la momentul depunerii Ofertei, generează
costuri suplimentare în activitatea
Concesionarului.
Acesta este îndreptăţit la recuperarea
costurilor (dacă este cazul) şi la ajustarea
tarifului, dacă aceste cerinţe nu sunt
acoperite prin programul de investiţii
impus de Autoritatea Contractantă şi
propus de concesionar în oferta sa tehnică.
Raţionamentul de mai sus se aplică
exclusiv situaţiilor de operare conformă a
serviciului. Orice situaţie de practică
neconformă este în sarcina
Concesionarului.
Documentaţia de atribuire va fi întocmită
de aşa natură încât Concesionarul
identificat să fie solvabil.
În cazul în care Concesionarul devine
insolvabil, Contractul se va rezilia, iar
Autoritatea contractantă va organiza o
nouă licitaţie.
Până la identificarea unui nou
Concesionar se va asigura permanenţa şi
durabilitatea serviciului prin forma de
gestiune directă.

Nr.

30.

31.

32.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Soluția tehnică implementată nu
este adecvată tipurilor de deșeuri
Instalațiile de tratare a
care urmează a fi tratate și
deșeurilor nu
cerințelor de tratare.
corespund scopului
Performanțele tehnice ale
instalațiilor lasă de dorit, facând
dificilă operarea conformă.

Alocare
Concedent

Concesionar

Comun

x

Modificări legislative (naționale,
locale sau la nivel de bazin
hidrografic), inclusiv apariția
Modificarea
standardelor de mediu mai
cerințelor legale
restrictive.
existente la momentul
Aceste modificări pot duce la
semnării Contractului
necesitatea unor investiții
suplimentare față de estimările
inițiale.
În cazul condițiilor nefavorabile de
vreme se va opri descărcarea
vehiculelor pentru a se limita la
maxim poluarea atmosferei.
Oprirea activității va duce la
Condiții nefavorabile
diminuarea veniturilor zilnice, va
de vreme
reduce productivitatea generală a
perioadei, prilejuind costuri
suplimentare pentru plata
angajaților (schimburi prelungite
sau ture de noapte la încetarea

x

x
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Managementul riscului
Concesionarul va notifica Autoritatea
contractantă cu privire la această situație
încă din faza de ofertare.
Autoritatea contractantă trebuie să avizeze
soluțiile tehnice modificatoare.
Cheltuielile de investiții vor fi suportate
de Concesionar, urmând a fi recuperate de
la Autoritatea contractantă.
În cazul în care modificarea instalațiilor
duce la creșterea costurilor de operare,
Concesionarul poate solicita ajustarea
tarifului.
Costurile de investiții suplimentare
necesare vor fi suportate de către
Concesionar, urmând a fi recuperate de la
Autoritatea contractantă sau vor fi
amortizate pe o durată mai lungă a
contractului de delegare.
Costurile operaționale suplimentare pot
constitui un motiv de solicitare de ajustare
a tarifului.

Eliminarea este posibilă numai prin
recuperarea perioadei de lucru,
organizarea de schimburi de noapte sau
schimburi prelungite.
Concesioanul răspunde în totalitate de
gestionarea acestor riscuri.

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare
Concedent

Concesionar

Comun

Managementul riscului

condițiilor nefavorabile)

33.

Forța majoră

34.

Profitabilitatea
contractului

Forţa majoră, astfel cum este
definită prin lege, împiedică
realizarea contractului.
Pierderea sau avarierea activelor
proiectului şi pierderea/diminuarea
posibilităţii de obţinere a
veniturilor preconizate.
Balanţa de venituri - cheltuieli
diferă semnificativ faţă de
previziuni, ducând la supraprofit în
favoarea concesionarului

x

X

Schimbare legislativă și/sau a
politicii concedentului, care nu
poate fi anticipată la semnarea
contractului și care este generală în
aplicarea sa (nu este specifică
proiectului) ceea ce conduce la
costuri operaționale suplimentare
din partea concesionarului

35.

Schimbări
legislative/de politică

36.

Schimbarea cerințelor
concedentului în afara Concedentul schimbă cerințele
limitelor agreate prin după semnarea contractului
contract

x

x
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Bunurile mobile si imobile vor fi asigurate
în baza viitorului contract.
Fondurile acumulate atât de Autoritatea
contractantă cât și de Concesionar pentru
dezvoltare şi retehnologizare vor fi
utilizate pentru a asigura continuitatea
operării.
Concesionarul trebuie să includă
mecanisme de repartizare echitabilă a
profiturilor obţinute peste limita luată în
calcul la stabilirea proiecţiilor financiare.
O creștere semnificativă a costurilor
operaționale poate duce la necesitatea
efectuării de cheltuieli suplimentare pentru
a putea răspunde acestor schimbări
Concesionarul este îndreptăţit la
recuperarea cheltuielilor (dacă este cazul)
şi la ajustarea tarifului. Raţionamentul de
mai sus se aplică exclusiv situaţiilor de
operare conformă a serviciului. Orice
situaţie de practică neconformă este în
sarcina Concesionarului.
Schimbarea cerințelor pe parcursul
desfășurării serviciului conduce la
creșterea costurilor de operare.
Concedentul are obligația de a defini cât
mai exact cerințele încă din faza de
organizare a licitației. Aceste modificări
constituie un risc asumat de concedent.

Nr.

Denumirea riscului

37.

Aspecte privind
protecția mediului

38.

Capacitatea de
management

39.

40.

Întreținere și reparații

Risc de asigurare

Descrierea riscului

Alocare
Concedent

Concesionar

Concesionarul nu respectă
cerințele privind protecția
mediului referitoare la depozitare,
ceea ce poate duce la deprecierea
factorilor de mediu în zonă.

X

Concesionarul nu își poate
îndeplini obligațiile conform
contractului

X

Costul de întreținere a activelor
poate diferi semnificativ față de
costul prevăzut inițial, în situația în
care utilajele/echipamentele și/sau
dotările concedentului sunt
deterioarate atât fizic, cât și moral,
cu consecințe asupra creșterii
costurilor de întreținere și reparații
Riscurile asigurabile pot deveni
neasigurabile pe durata concesiunii
sau pot apărea creșteri substanțiale
ale ratelor la care se calculează
primele de asigurare

31

Comun

Managementul riscului
Concesionarul va lua toate masurile de
corectare a efectelor negative și măsuri de
prevenire prin respectarea sau
îmbunătățirea procedurilor de lucru.
Costurile suplimentare pentru a institui
măsurile de corectare a factorilor de
mediu/aducerea la starea inițiala vor fi
suportate de către concesionar.
Concesionarul este responsabil in totalitate
cu indeplinirea clauzelor contractuale
privind conditiile de operare.
In situatia in care serviciile care fac
obiectul contractului nu sunt furnizate,
Autoritatea contractantă va invoca
clauzele penalizatoare sau de reziliere din
contract

X

Venitul concesionarului poate scădea sub
valoarea estimată, ceea ce generează
pierderi și ca urmare, calitatea serviciilor
prestate va fi afectată.
Concesionarul va asigura resurse de
rezervă pentru acoperirea eventualelor
dezvoltări tehnologice.

X

Creșterea costurilor poate duce la efecte
negative asupra operării instalațiilor.
Concesionarul va asigura resurse de
rezervă pentru acoperirea eventualelor
costuri suplimentare de asigurare.

3.2. INFORMAŢII PRIVIND OFERTA TEHNICĂ
3.2.1. Clauze generale
Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita clarificări ale aspectelor prezentate
în Oferta tehnică, Ofertanții fiind obligați să răspundă în condițiile stabilite în Fișa de date și în
termenele care vor ficomunicate.
Autoritatea Contractantă atrage atenția tuturor ofertanților asupra necesității corelării tututor
activităților și aspectelor prezentate în oferta tehnică, cu modelul financiar solicitat în Oferta
financiară. Toate activitățile și aspectele tehnice trebuie cuprinse în modelul financiar, respectiv în
fundamentarea tarifului.
Tariful cuprinde suma tuturor activităților a căror desfășurare este necesară pentru prestarea
serviciilor.
Tarifele maxime pentru fiecare activitate acceptate sunt cele prezentate în Fișa de
date.
În cazul în care activitățile prezentate în oferta tehnică nu se regăsesc în modelul financiar
de calcul al tarifelor, oferta este considerată neconformă.
Tarifele pot fi supuse ajustării doar cu aprobarea Autorității Contractante în conformitate cu
prevederile legale în vigoare, și fără a se aduce prejudicii mecanismului financiar și planului tarifar
al Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor în județul Alba.
3.2.2. Conținutul ofertei tehnice
Având în vedere precizările de mai sus, Ofertanţii vor structura informaţiile prezentate în
Propunerea tehnică (Oferta tehnică), cu conţinutul minim conform modelului de mai jos.
În consecinţă, orice alte date prezentate, suplimentare faţă de conţinutul minim, nu vor fi
punctate.
A. Managementul și organizarea activității
Oferta va trebui să conțină următoarele elemente:
A.1. Organigrama cuprinzând toate posturile de lucru necesare desfăşurării activităţilor
pe fiecare amplasament.
A.2. Atribuţiile specifice aferente fiecărui post de lucru cuprins în organigramă. Se vor
detalia atribuţiile specifice aferente personalului, inclusiv personalul de conducere, prezentate sub
forma „Fişei de post”. Ofertantul trebuie să descrie modalitatea avută în vedere pentru recrutarea
fiecărei categorii de personal şi cerinţele minime privind instruirea de bază. De asemenea, trebuie
prezentată modalitatea în care personalul nou recrutat va fi instruit şi calificat cu privire la
atribuţiile şi sarcinile postului de lucru. Instruirea se va realiza din resurse proprii sau poate fi
asigurată printr-un serviciu extern.
A.3. Diagrama cuprinzând repartizarea tuturor activităţilor care urmează a fi desfăşurate
pe amplasamente la nivel de operator economic. Sunt vizate toate activităţile (operarea depozitului,
operarea staţiilor de transfer, transferul deşeurilor, operarea staţiilor de sortare şi a staţiei TMB,
activităţi de mentenenţă şi revizie periodică, audit, monitorizare, pază, cattering etc.). În situaţia în
care unii dintre operatorii economici nu pot fi nominalizaţi la momentul prezentării ofertei, vor fi
prezentate criteriile minime de selecţie a acestora.
A.4. Descrierea etapelor în realizarea activităţilor.
A.5. Organizarea activităților de dispecerat şi monitorizare. Se va descrie modul în care
ofertantul va organiza activitățile de dispecerat şi monitorizare a activităților; se vor prezenta date
referitoare la programele de calcul necesare realizării sistemului informatic şi a bazei de date
operaţionale şi a întreținerii acestora.
A.6. Planul de intervenţie privind modalităţile de acţiune în cazul apariţiei unor situaţii
excepţionale
A.7. Programul de inspecţii şi lucrări de mentenanţă periodice privind starea tehnică a
echipamentelor şi utilajelor. Este vorba de intervenţiile asupra utilajelor şi echipamentelor care
implică scoaterea lor din producţie pe o perioadă determinată de timp efectuate de personal
autorizat.
A.8. Procedură de urgenţă privind situaţiile de suprasolicitare a instalaţiilor;
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B. Mobilizarea și operaționalizarea activității
B.1. Graficul detaliat al activităților de demarare a operării
Oferta va cuprinde descrierea detaliată a activităților aferente etapei de mobilizare în mod
distinct pentru toate obiectivele de investiții care vor fi operate.
Oferta trebuie să prezinte în mod clar durata de timp (exprimată în zile calendaristice)
scursă între Data semnării Contractului și Data începerii activității pentru toate obiectivele de
investiții care vor fi operate.
Pentru evaluarea ofertelor tehnice va fi luată în considerare perioada (exprimată în zile
calendaristice) scursă de la data semnării contractului până la data intrarii în exploatare a tuturor
obiectivelor.
Eventualele testări, reglaje și ajustări ale obiectivelor trebuie incluse în graficul detaliat al
activităților aferente etapei de mobilizare.
B.2. Recrutarea personalului operativ/instruire de bază/calificarea la locul de muncă
Ofertantul trebuie să descrie modalitatea avută în vedere pentru recrutarea fiecărei categorii
de personal și cerințele minime privind instruirea de bază.
De asemenea, trebuie prezentată modalitatea în care personalul nou recrutat va fi instruit și
calificat cu privire la atribuțiile și sarcinile postului de lucru.
În perioada de mobilizare trebuie să asigure angajarea personalului necesar la un grad de cel
puțin 85%, posturile cheie trebuie să fie toate ocupate; se va detalia modul în care operatorul
înțelege să folosească personal cu experienţă pentru realizarea activităţilor propuse.
Se convine ca sfârșitul perioadei de mobilizare (Data începerii activității) este nu mai mult
de 4 luni de la data ordinului de începere a activității semnat de Autoritatea Contractantă.
C. Autorizații/licenţe/certificări
C.1. Autorizaţii
Sistemul de management operaţional va fi cuprins în Autorizaţie (procedurile de sistem,
procedurile operaţionale şi instrucţiunile de lucru).
Ofertantul va preciza perioada (exprimată în zile calendaristice) necesară întocmirii
procedurilor de sistem, procedurilor operaţionale şi a instrucţiunilor de lucru pentru fiecare din
amplasamentele care fac obiectul concesiunii (staţiile de transfer, staţiiile de sortare, staţia TMB,
depozit). Perioada va fi calculată începând cu data semnării contractului.
Oferta tehnică va cuprinde lista procedurilor de sistem, procedurilor operaţionale şi a
instrucţiunilor de lucru şi lista formularelor care vor fi utilizate pe amplasamente prin
implementarea sistemelor de management de mediu şi calitate.
Nu este necesar ca aceste documente să fie ataşate ofertei.
C.2. Certificări
Oferta tehnică trebuie să prezinte data previzionată pentru primul audit intern privind
sistemele de management al calității și sistemul de management de mediu, pentru fiecare obiectiv
în parte.
C.3. Licenţe
Oferta tehnică trebuie să prezinte calendarul previzionat, conform legii, privind obţinerea
licenţei/licenţelor de la Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilităţi Publice pentru activităţile prestate care necesită licenţiere.
D. Controlul proceselor. Monitorizarea performanței
D.1. Parametrii de monitorizare şi control al proceselor
Oferta tehnică trebuie să prezinte, pentru fiecare obiectiv în parte, parametri de monitorizare
propuși, frecvența determinărilor, metodele de determinare și procedurile utilizate (inclusiv
indicarea procedurilor de prelevare a probelor acolo unde este cazul).
Cerințele minimale obligatorii sunt reprezentate de:
1. Staţiile de transfer (separat, pentru fiecare staţie în parte)
 număr de maşini cu deşeuri intrate în staţiile de transfer (zilnic, lunar, anual);
 număr de operatori de colectare şi transport deşeuri care intră în staţiile de transfer
şi cantităţile de deşeuri livrate (zilnic, lunar, anual);
 număr de persoane fizice intrate în staţiile de transfer care aduc deşeuri;
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 cantitatea de deşeuri recepţionate în staţiile de transfer pe fiecare categorie (zilnic,
lunar, anual);
 număr de containere încărcate cu deşeuri, pe fiecare categorie de deşeu (zilnic,
lunar, anual);
 număr de maşini de transport containere care ies din staţiile de transfer (zilnic,
lunar, anual);
 cantitate de deşeuri respinse la recepţie (zilnic, lunar, anual);
 fişele de evidenţă şi fişele de expediţie ale deşeurilor (zilnic, lunar, anual);
 volumul de levigat generat (zilnic);
 date de monitorizare a factorilor de mediu (anual).
2. Stațiile de sortare (separat, pentru fiecare staţie în parte)
 cantitate de deșeuri intrată în instalație (lunar, anual);
 cantitate de deșeuri respinse la recepție (lunar, anual);
 cantitate deșeuri refuz de la sortare (lunar, anual);
 cantitatea, pe tipuri de material, a deșeurilor reciclabile sortate (lunar, anual).
3. Staţia de tratare mecano-biologică
 cantitate de deşeuri pe categorii intrată în instalaţie (lunar, anual);
 cantitate de deşeuri respinse la recepţie (lunar, anual);
 cantitate deşeuri refuz de la triere (lunar, anual);
 cantitate de material inertizat (CLO) produs (lunar, anual);
 cantitate compost produsă (lunar, anual);
 cantitate compost valorificată (lunar, anual).
Întrucât compostul rezultat trebuie valorificat, respectiv reprezintă o marfă, pierzând
statutul de deșeu, Ofertantul este rugat să prezinte în cadrul Ofertei cerințele minime privind
calitatea compostului și modul de urmărire al acestora.
4. Depozitul de deşeuri
 cantitatea de deşeuri depozitată (zilnic, lunar, anual);
 cantitatea de deşeuri depozitată furnizată de terţi – alţi operatori economici diferiţi
de operatorii de colectare – (lunar, anual);
 volumul ocupat de masa de deşeuri şi geometria acesteia (anual);
 cantitate de deşeuri respinse la recepţie (zilnic, lunar, anual);
 volumul de levigat generat (zilnic);
 volumul de reziduu generat (zilnic) din staţia de epurare;
 volumul de gaz de depozit colectat (lunar);
 date de monitorizare privind stabilitatea amplasamentului (anual).
D.2. Măsuri pentru creşterea cotelor de reciclare şi îndeplinirea ţintelor privind
reciclarea şi valorificare ambalajelor, reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile depozitate, a
deșeurilor în general care ajung pe depozite
E. Situații de risc și măsuri de intervenție
Secțiunea Riscuri a Caietului de sarcini prezintă matricea riscurilor asociate activităților
care urmează a fi desfășurate de către Operator. Depunerea unei oferte semnifică faptul că
Ofertantul își asumă riscurile, așa cum sunt ele repartizate.
Neasumarea tuturor riscurilor prezenate în Secțiunea Riscuri a Caietului de sarcini duce la
declararea Ofertei ca fiind neconformă.
Oferta tehnică trebuie să conțină, pentru fiecare risc în parte, un Program de gestionare a
riscului (PGR) care să cuprindă detalii privind modul de gestionare a riscurilor asumate de către
Ofertant, inclusiv prevenirea producerii acestora.
Pe lângă riscurile identificate în caietul de sarcini, Ofertantul poate identifica riscuri
suplimentare privind execuţia activităţilor şi atingerea obiectivelor şi rezultatelor contractului.
Riscurile identificate suplimentare vor fi descrise în această secţiune împreună cu o analiză
asupra relevanţei riscului în ceea ce priveşte desfăşurarea contractului şi măsurile propuse pentru
gestionarea acestor riscuri
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F. Auditul de conformitate
Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a desfășura periodic, un audit propriu privind
conformitatea activităților desfășurate pe amplasament în raport cu toate cerințele legale aplicabile.
Oferta tehnică trebuie să precizeze perioada necesară pentru îndeplinirea condițiilor în
vederea realizării auditului de conformitate (exprimată în număr de zile calendaristice de la Data
începerii activității).
G. Alte prevederi
Concesionarul primeşte amplasamentele staţiilor de transfer, staţiilor de sortare, stației de
tratare mecano-biologică şi depozitului şi devine responsabil cu privire la calitatea factorilor de
mediu (raportată la valorile de referinţă). Orice alterare a calităţii factorilor de mediu va fi în
responsabilitatea Concesionarului.
Autoritatea contractantă consideră deosebit de importantă derularea unor activităţi /acţiuni
de informare şi conştientizare precum şi campanii de investigare a compoziţiei deşeurilor.
Propunerea tehnică trebuie să detalieze implicarea Operatorului în desfăşurarea unor
asemenea activităţi/ acţiuni / campanii. Ofertantul va preciza în ofertă care sunt aceste activităţi,
mijloace și instalațiile puse la dispoziția acestor activități și frecvența pe care o poate susține.
ANEXE
ANEXA NR. 1 INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ȘI EVALUARE
Indicatori de performanţă anuali pentru activitatea de operare a staţiilor de transfer, stațiilor de
sortare, stației de tratare mecano-biologică și depozitului Galda de Jos

Nr.
Crt.
1.
1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4.

1.1.5

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8
1.1.9.

Indicatori de performanţă
INDICATORI DE PERFOMANȚĂ GENERALI
Măsurarea şi gestiunea cantităţii serviciilor prestate
Numărul de sesizări din partea reprezentanţilor Gărzii
de mediu raportat la numărul total de sesizări din
partea autorităţilor centrale şi locale
Numărul anual de sesizări din partea autorităţilor de
sănătate publică raportat la numărul total de sesizări
din partea autorităţilor centrale şi locale
Cantitatea totală de deşeuri compactate transportate
spre Centrul de Management Integrat al Deșeurilor
raportată la cantitatea totală de deşeuri intrate în
staţiile de transfer (excepţie fluxurile de deşeuri
speciale)
Cantitatea totală de deşeuri valorificate în instalațiile
de sortare, în procente faţă de cantitatea totală de
deşeuri acceptată în instalaţii
Cantitatea totală de deşeuri de hârtie/carton sortate şi
reciclate raportată la cantitatea totală de deşeuri de
hârtie/carton intrate în stațiile de sortare
Cantitatea totală de deşeuri de plastic şi metal sortate
şi reciclate raportată la cantitatea totală de deşeuri de
plastic şi metal intrate in statiile de sortare
Cantitatea totală de deşeuri de sticlă sortate şi
reciclate raportată la cantitatea totală de deşeuri de
sticlă intrate în stațiile de sortare
Cantitatea totală de deşeuri reziduale/biodegradabile
tratate raportată la capacitatea totala a instalaţiei TMB
Cantitatea totală de CLO obţinut raportată la
cantitatea de deşeuri umede tratate
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Unitate
măsură

Valoare

%

0

%

0

%

100

%

>80

%

>85

%

>75

%

>70

%

100

%

>87

Nr.
Crt.
1.1.10

1.1.11

1.1.12
1.1.13

1.1.14
1.1.15

1.1.16

1.1.17.
1.1.18
1.2
1.2.1

1.3
1.3.1

1.3.2

1.3.3
2.
2.1
2.1.1

2.1.2

2.2
2.2.1

Indicatori de performanţă

Unitate
măsură

Valoare

Cantitatea de CLO de bună calitate (asemănător
compostului) obţinută raportată la cantitatea totală de
%
CLO obţinută
Cantitatea de deşeuri periculoase menajere transmise
spre tratare/eliminare raportată la cantitatea totală de
%
deşeuri periculoase menajere intrate în stațiile de
transfer
Asigurarea unui grad de compactare cât mai mare
Tone/mc
posibil al deşeurilor în depozitul de deşeuri (tone/mc)
Asigurarea funcţionării sistemelor de colectare şi
transport al levigatului şi gazului de depozit în
%
conformitate cu cerinţele stabilite de autoritatea
competentă de mediu
Asigurarea acoperiririi zilnice a deşeurilor depozitate,
%
la sfârşitul zilei de muncă
Penalităţi contractuale totale aplicate de autorităţile
administraţiei publice locale, raportate la valoarea
prestaţiei activităţii de operare a instalaţiilor de
%
gestionare a deşeurilor (staţii de transfer, staţie de
sortare, staţie TMB şi depozit)
Numărul de reclamaţii rezolvate privind calitatea
operării staţiei de sortare, raportat la numărul total de
reclamaţii privind calitatea operării instalaţiilor de
%
gestionare a deşeurilor (staţii de transfer, staţii de
sortare, staţie TMB şi depozit)
Ponderea din numărul de reclamaţii de la punctul
%
1.1.16 care s-au dovedit justificate
Procentul de reclamaţii de la punctul 1.1.17 care au
%
fost rezolvate în mai puţin de două zile calendaristice
Facturarea şi încasarea contravalorii prestaţiilor
Valoarea totală a facturilor încasate raportată la
valoarea totală a facturilor emise pentru activitatea de
%
operare a instalaţiilor de gestionare a deşeurilor
Răspunsuri la solicitări scrise ale utilizatorilor
Numărul de sesizări scrise privind activitatea de
operare a instalaţiilor de gestionare a deşeurilor,
%
raportat la numărul total de utilizatori
Procentul din totalul de la punctul 1.3.1 la care s-a
răspuns într-un termen mai mic de 30 zile
%
calendaristice
Procentul din totalul de la punctul 1.3.2 care s-a
%
dovedit a fi întemeiat
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI
Indicatori de performanţă garantaţi prin licenţa de prestare a serviciului
Numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de
către operatorul instalaţiilor de gestionare a deşeurilor
Nr.
a obligaţiilor din licenţă
Numărul de încălcări ale obligaţiilor operatorului
instalaţiilor de gestionare a deşeurilor rezultate din
Nr.
analizele și controalele organismelor abilitate
Indicatori de performanţă a căror nerespectare atrage penalităţi conform
contractului de delegare
Cantitatea totală de deşeuri valorificate ca procent din
%
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>30

100

>0,9

100

100

0

100

1
100

100

1

100
1

0

0

>80

Nr.
Crt.

2.2.2
2.2.3.

2.2.4.

Indicatori de performanţă
cantitatea totală de deşeuri acceptate în instalaţia de
sortare
Asigurarea unui grad de compactare cât mai mare
posibil al deşeurilor în depozitul de deşeuri (tone/mc)
Asigurarea funcţionării sistemelor de colectare şi
transport al levigatului şi gazului de depozit în
conformitate cu cerinţele stabilite de autoritatea
competentă de mediu
Asigurarea acoperiririi zilnice a deşeurilor depozitate,
la sfârşitul zilei de muncă
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Unitate
măsură

Valoare

Tone/mc

>0,9

%

100

%

100

Nr.

1.1

Indicatori cu penalităţi pentru activitatea de sortare
Descriere/unitate de măsurare
Valori propuse/
interval de valori

Titlu

Eficienţă în sortare
pentru staţia de
sortare

1. Indicatori de performanţă
Cantitatea totală de deşeuri valorificate ca procent din
Min. 80 %
cantitatea totală de deşeuri (reciclabile uscate)
acceptată la Instalaţia de deşeuri (%)

Nr.

Titlu

1.1

Gradul de
compactare

1.2

Colectarea şi
tratarea levigatului
şi a gazului de
depozit

1.3

Acoperirea zilnică

Penalităţi propuse

Se va aplica următorul sistem de gradat de
penalizare în caz de mai putin de 80% pe an:
10% sau mai puţin: 80000 LEI
20% sau mai puţin: 70000 LEI
30% sau mai puţin: 60000 LEI
40% sau mai puţin: 50000 LEI
50% sau mai puţin: 40000 LEI
60% sau mai puţin: 30000 LEI
70% sau mai puţin: 20000 LEI
Între 70% şi 80%: 10000 LEI
80% sau mai mult: nicio penalizare

Indicatori cu penalităţi pentru activitatea de depozitare a deşeurilor
Descriere/unitate de
Valori propuse/
Penalităţi propuse
măsurare
interval de valori
1. Indicatori de performanţă
Operatorul va asigura un grad
Se aplica o penalitate de 10000 LEI în cazul unui
Minim
3
de compactare cât mai mare
grad de compactare mai mic de 0,9 tone/m3 calculat
0,9 tone/m
posibil al deşeurilor in
pe baza cantităţii de deşeuri depozitate şi creşterea
3
depozitul de deşeuri (tone/m )
volumului deşeurilor într-o perioadă dată de timp
(de ex. fiecare 3 luni – un trimestru).
Operatorul va asigura
Se aplică o penalitate de 5000 LEI în caz de
100%
funcţionarea sistemelor de
neconformitate la 3 luni de la primirea unei
colectare şi transport al
Notificări din partea Concedentului sau a Autorității
levigatului şi al gazului de
de mediu, şi, ulterior o penalitate de 5000 LEI la
depozit în conformitate cu
sfârşitul fiecărei luni următoare până când sistemele
cerinţele stabilite de autoritatea
devin conforme cu cerinţele din Notificare
competentă de mediu
Operatorul se va asigura că
Se aplică o penalitate de 5000 LEI pentru fiecare
100%
deşeurile depozitate la depozitul
caz de neconformitate cu prevederile din autorizații
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Nr.

Descriere/unitate de
măsurare
de deșeuri sunt acoperite zilnic,
la sfârşitul fiecărei zile de
muncă.

Nr.

Titlu

2.1

Deşeuri reciclate de hârtie şi
carton (%)

2.2

Deşeuri reciclate de plastic şi
metal

2.3.

Cantitatea de deseuri tratate
biologic

Nr.

2.1

Titlu

Titlu

Raportarea cantității
de deșeuri
biodegradabile
municipale
depozitate

Penalităţi propuse

Valori propuse/
interval de valori

(ca urmare a unei inspecţii sau similar).

Indicatori fără penalităţi pentru activitatea de sortare
Descriere/unitate de măsurare
Valori propuse/
interval de valori
2. Indicatori tehnici
Cantitatea totală de deşeuri de hârtie şi carton
Minim 85%
(inclusiv deşeuri de ambalaje) reciclată ca
procent din cantitatea totală de deşeuri de hârtie
şi carton acceptată la Instalaţia de deşeuri
Cantitatea totală de deşeuri din plastic şi metal
Minim 75%
(inclusiv deşeuri de ambalaje) reciclată ca
procent din cantitatea totală de deşeuri de
plastic şi metal acceptată la Instalaţia de
deşeuri (%)
Cantitatea totală de deşeuri tratate biologic
Minim 80%
produsă ca procent din cantitatea totală de
deşeuri acceptată la instalaţia TMB (%)

Comentarii

Datele sunt folosite în scopuri de
monitorizare.

Datele sunt folosite în scopuri de
monitorizare.

Datele sunt folosite în scopuri de
monitorizare.

Indicatori fără penalităţi pentru activitatea de depozitare a deşeurilor
Descriere/unitate de măsurare
Valori propuse/
Comentarii
interval de valori
2. Indicatori tehnici
Operatorul raportează anual
Datele vor fi determinate și raportate în conformitate
100%
Concedentului/ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE
cu metoda/metodele aprobate de către autoritatea
INTERCOMUNITARĂ cantitatea de deșeuri
competentă de protecție a mediului.
biodegradabile municipale depozitate
Datele sunt folosite în scopuri de monitorizare.
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ANEXA NR. 2 SPECIFICAŢII TEHNICE ŞI REGLEMENTĂRI OBLIGATORII CARE
TREBUIE RESPECTATE PE PARCURSUL PRESTĂRII ACTIVITĂŢII
PERIOADA DE MOBILIZARE ŞI DATA PROGRAMATĂ PENTRU ÎNCEPERE
Perioada de mobilizare cuprinde perioada dintre Data semnării şi Data începerii efective a
serviciilor. În timpul Perioadei de mobilizare, Concesionarul va anunţa Operatorii de colectare şi
transport al deşeurilor municipal, generatorii de deşeuri şi alţi operatori posibil interesaţi, despre
detaliile serviciilor care vor fi furnizate în baza acestui Contract.
În timpul Perioadei de mobilizare, Concesionarul se va pregăti complet pentru executarea
serviciilor. Concesionarul va obţine orice echipament suplimentar, vehicule şi facilităţi pe care le
va considera necesare pentru a putea executa complet serviciile, va angaja şi va pregăti personalul,
va lua în posesie bunurile.
Înainte de Data începerii, Concedentul va preda Concesionarului manualele şi documentele
necesare.
Concesionarul îşi va executa la timp obligaţiile menţionate în prezentul Caiet de sarcini.
Perioada de mobilizre nu poate depăşi 4 luni.
Primirea/predarea amplasamentelor
Predarea amplasamentelor, precum şi a tuturor bunurilor, instalaţiilor, echipamentelor şi
dotărilor aferente întregii activităţi, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, se va face pe bază
de proces-verbal de predare-primire.
Situaţia existentă pe amplasamente, înainte de începerea activităţii este prezentată în
Manualele de operare ale instalaţiilor.
CERINŢE STATUTARE (INCLUSIV PERMISE ŞI LICENŢE)
Concesionarul se obligă să obţină până la începerea operării efective toate permisele,
aprobările şi autorizările necesare conform prevederilor legale.
Concesionarul va menţine valabile pe toată perioada Contractului sau va obţine, după caz,
toate licenţele, permisele, aprobările sau autorizaţiile, inclusiv autorizaţiile de funcţionare,
autorizaţiile de mediu, autorizaţiile de gospodărire a apelor necesare, în conformitate cu prevederile
legale, pentru desfăşurarea activităţilor/lucrărilor pe fiecare amplasament.
OPERARE ŞI ÎNTREŢINERE
Instalaţiile trebuie să fie utilizate doar în scopurile proiectate.
Concesionarul va păstra obiectivele în stare bună curată şi sigură şi în condiţii sanitare
corespunzătoare. Concesionarul va pune la dispoziţie suficiente piese de rezervă şi consumabile
pentru a asigura funcţionarea neîntreruptă şi continuă a Activităţii. Concesionarul va completa toate
piesele de rezervă şi consumabilele din obiective imediat după ce acestea au fost scoase.
Concesionarul va asigura inspecţii regulate ale obiectivelor şi va acţiona imediat pentru
reparare în caz că se identifică deteriorări. Concesionarul va reabilita imediat instalaţiile sau înlocui
orice echipament sau componentă sau orice vehicul necesar pentru operare, pe propria cheltuială, în
baza unei notificări către Concedent.
Întreţinerea va fi executată numai în conformitate cu cerinţele producătorului şi cu
Manualele de operare şi întreţinere aprobate de către Concedent. Întreţinerea trebuie să fie
asigurată într-o manieră pro-activă, astfel încât să se întreprindă acţiuni preventive înainte să fie
necesare reparaţii majore.
Personalul de întreţinere de la faţa locului se va ocupa de operaţiunile regulate. Operaţiunile
majore, reparaţiile generale sau activităţile specializate se pot derula în afara incintei de către
companii specializate, aprobate de către producător, firme de întreţinere şi acceptate de către
Concesionar şi Concedent.
În Baza de Date a Operaţiunilor se va completa un registru electronic pentru toate
problemele legate de inspecţii şi întreţinere. Atunci când este necesară o reparaţie sau o operaţiune
de întreţinere neplanificată, aceasta va fi de asemenea înregistrată în registru.
Concesionarul va fi responsabil de întreţinerea şi curăţarea drumurilor din incintă şi a celor
de acces la obiective, a pavajelor şi a împrejmuirilor şi împrejurimilor incintelor. Frecvenţa
acestora va fi corelată cu condiţiile meteorologice.
Concesionarul va răspunde de plata tuturor cheltuielilor şi costurilor asociate întreţinerii şi
utilizării clădirilor, a instalaţiilor şi a utilităţilor concesionate.
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Pe parcursul desfăşurării activităţilor se va avea în vedere protecţia mediului. Se va acorda o
atenţie deosebită manipulării combustibililor şi lubrifianţilor (benzina, petrol şi ulei) şi solvenţilor
pentru a preveni vărsarea acestora şi infiltrarea lor în sol.
Levigatul şi apa provenită din scurgeri care a fost în contact cu deşeurile, precum şi apa
provenită din staţia de curățare a echipamentului contaminat (zona de spălare a roţilor) vor fi
direcţionate către sistemele de colectare a levigatului din fiecare instalaţie şi apoi în staţia de
epurare.
Concesionarul trebuie să reducă la minimum posibilitatea antrenării de către vânt a
deșeurilor din incinta obiectivelor și va lua toate măsurile necesare pentru a evita împrăștierea
acestor deșeuri în exteriorul incintei.
Concesionarul va opera obiectivele în așa fel încât să minimizeze mirosurile
atribuibile deșeurilor sau altor elemente asociate.
Concesionarul va lua măsurile necesare pentru a controla formarea prafului, precum
limitarea vitezei de deplasare a vehiculelor, stropirea drumurilor în timpul sezonului uscat și
curățarea regulată a drumurilor.
Concesionarul va lua măsurile adecvate pentru prevenirea atragerii paraziților, a insectelor
și a păsărilor și pentru prevenirea răspândirii bolilor.
Concesionarul va opera instalaţiile de gestionare a deşeurilor primate în concesiune astfel
încât să minimizeze riscul de explozie şi incendiu.
Activităţile de operare şi întreţinere specifice fiecărei instalaţii concesionate vor fi efectuate
în conformitate cu Manualele de operare ale acestora.
PERSONAL ŞI INSTRUCTAJ
Fiecare obiectiv va fi operat de personal tehnic calificat pentru întreţinere şi monitorizare.
Concesionarul se va asigura că în obiective se află permanent suficient personal de operare
şi administrare.
Periodic, Concesionarul va efectua instructaje suplimentare pentru ca personalul să fie
permanent la curent cu aspecte operaţionale, de sănătate şi siguranţă în muncă şi de protecţia
mediului.
Concesionarul va asigura monitorizarea internă corespunzătoare a personalului şi a
operaţiunilor proprii.
OPERAŢIUNI DE URGENŢĂ
Concesionarul va pregăti şi implementa Planuri de intervenţii în caz de evenimente
neprevăzute pentru fiecare amplasament, şi îşi va instrui personalul referitor la conţinutul acestui
plan, pentru a fi pregătit în cazul urgenţelor cum ar fi incendii, fum, scurgeri de materiale
periculoase, alunecări de teren.
SUPRAVEGHEREA
Concedentul va monitoriza activitatea Concesionarului şi o va lua în considerare la
certificarea plăţilor către Concesionar, după cum este descris în Condiţiile Contractuale.
Concesionarul va coopera pe deplin cu Concedentul pentru a monitoriza şi controla
serviciile şi va permite permanent Concedentului să inspecteze toate înregistrările şi documentele
păstrate de Concesionar privind Activităţile, şi să inspecteze facilităţile de pe toate amplasamentele,
inclusiv echipamentele şi vehiculele etc.
Concedentul va fi informat şi va putea participa la orice inspecţie programată de alte
autorităţi.
COMUNICARE
Comunicarea cu Concedentul
Concesionarul va informa imediat Concedentul referitor la orice probleme ce afectează
prestarea serviciilor. Asemenea probleme vor fi prezentate în scris, împreună cu propunerile de
rezolvare a situaţiei.
Numai ordinele scrise date de Concedent Concesionarului vor fi obligatorii.
Concesionarul va informa imediat Concedentul referitor la orice refuz de acceptare a
deşeurilor în instalaţii, precum şi la fiecare solicitare de intrare în instalaţii a altor categorii de
deşeuri decât cele prevăzute în autorizaţiile de mediu.
Concesionarul va informa şi va supune aprobării/avizării Concedentului, înaintea începerii
activităţii pe amplasamente, modelul de contract de prestări servicii pe care intenţionează să-l
folosească în activitatea sa.
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Comunicarea cu Clienţii
Utilizatorii şi operatorii serviciilor de colectare şi transport al deşeurilor vor fi informaţi în
campania de informare a Concendentului că, orice comentariu, plângere sau cerere a unui client sau
membru al publicului privind Serviciile va fi adresată Concesionarului.
Concesionarul are obligaţia să informeze Concedentul asupra lor şi a modului de rezolvare.
La sfârşitul fiecărei perioade de raportare, Concesionarul va transmite numărul cererilor,
reclamaţiilor sau plângerilor cu privire la prestarea serviciului.
Concesionarul va informa pe transportatorii de deşeuri despre:
 tipurile de deşeuri care sunt acceptate în staţiile de transfer, staţiile de sortare, staţia
TMB şi depozitul conform;
 orarul de funcţionare pe fiecare amplasament.
La intrarea fiecărui obiectiv va fi pus un anunţ cu următoarele informaţii:
 accesul este permis numai vehiculelor autorizate pentru transportul deşeurilor;
 va indica orarul de funcţionare;
 numele obiectivului;
 numele operatorului;
 adresa sediului social sau al punctului de lucru al operatorului;
 telefoane de contact/urgenţă.
Concesionarul va avea un birou de relaţii cu publicul care va comunica toate informaţiile
necesare transportatorilor de deşeuri şi generatorilor de deşeuri din zonele deservite (orele când
este deschis, informaţii despre înregistrare, deşeuri acceptate etc.). De asemenea, Concesionarul va
asigura un dispecerat permanent de înregistrare a reclamaţiilor şi sesizărilor, pentru care va asigura
înregistrarea într-un registru şi să ia măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna
numele şi prenumele persoanei care a reclamat şi ale celei care a primit reclamaţia, adresa
reclamantului, data şi ora reclamaţiei, data şi ora rezolvării, numărul de ordine al reclamaţiei care
va fi comunicat petentului. La sesizările scrise, Concesionarul are obligaţia de a răspunde în maxim
30 de zile de la înregistrarea acestora.
Împreună cu Concedentul, Concesionarul va coordona rezolvarea tuturor problemelor care
apar în gestionarea obiectivelor, în relaţia cu Operatorii de salubrizare şi alţi colectori/transportatori
autorizaţi de deşeuri.
PROGRAMUL DE LUCRU
Concesionarul va respecta legislaţia naţională, regională şi locală referitoare la programul
de lucru al angajaţilor.
Prestarea activităţilor la fiecare din amplasamente se va executa astfel încât să se realizeze:
 continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea
prevederilor contractuale;
 controlul calităţii serviciului prestat;
 respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii;
 respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei
publice locale, în condiţiile legii;
 prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv
reducerea costurilor de depozitare a deşeurilor;
 asigurarea funcţionării corespunzătoare a mijloacelor auto, echipamentelor şi utilajelor
din dotarea centrului;
 asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr
suficient conform structurii minimale din prezentul caiet de sarcini;
 prevenirea sau reducerea cât de mult posibil a efectelor negative asupra mediului şi
sănătăţii umane, generate de depozitarea deşeurilor pe toată durata de exploatare a depozitului.
Ofertantul va prezenta propunerea de program de lucru în propunerea tehnică.
PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE
Programul de funcţionare va fi:
► pe amplasamentul staţiei de transfer Tărtăria va fi de luni până sâmbăta (cu excepţia
sărbătorilor legale) de la ..... a.m. până la .... p.m.
► pe amplasamentul staţiei de transfer Blaj va fi de luni până sâmbăta (cu excepţia
sărbătorilor legale) de la ..... a.m. până la .... p.m.
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► pe amplasamentul staţiei de transfer Abrud va fi de luni până sâmbăta (cu excepţia
sărbătorilor legale) de la ..... a.m. până la .... p.m.
► pe amplasamentul staţiei de sortare Aiud va fi de luni până sâmbăta (cu excepţia
sărbătorilor legale) de la ..... a.m. până la .... p.m.
► pe amplasamentul staţiei de sortare Zlatna va fi de luni până sâmbăta (cu excepţia
sărbătorilor legale) de la ..... a.m. până la .... p.m.
► pe amplasamentul staţiei de sortare şi transfer Baia de Arieş va fi de luni până sâmbăta
(cu excepţia sărbătorilor legale) de la ..... a.m. până la .... p.m.
► pe amplasamentul Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos va fi de
luni până sâmbăta (cu excepţia sărbătorilor legale) de la ..... a.m. până la .... p.m.
Concesionarul va consulta operatorii serviciilor de colectare şi transport al deşeurilor pentru
a se asigura că programul de funcţionare este compatibil cu obligaţiile contractuale pe care aceştia
le au.
DEŞEURI ADMISE ŞI NEADMISE ÎN INSTALAȚIILE DE GESTIONARE A
DEȘEURILOR
Concesionarul va permite accesul în obiective, după cum urmează:
 În Staţia de transfer Tărtăria va permite accesul următoarelor deşeuri provenite din zona
de colectare 2:
 deşeuri reziduale menajere şi similare
 deşeuri reciclabile (din menajere şi similare) colectate separat pe 3 fracţii
 deşeuri din parcuri şi grădini
 deşeuri stradale
 DEEE-uri
 deşeuri periculoase din deşeurile menajere
 deşeuri voluminoase
 În Staţia de transfer Blaj va permite accesul următoarelor deşeuri provenite din zona de
colectare 4:
 deşeuri reziduale menajere şi similare
 deşeuri reciclabile (din menajere şi similare) colectate separat pe 3 fracţii
 deşeuri din parcuri şi grădini
 deşeuri stradale
 DEEE-uri
 deşeuri periculoase din deşeurile menajere
 deşeuri voluminoase
 În Staţia de transfer Abrud va permite accesul următoarelor deşeuri provenite din zona
de colectare 3, subzonele 3.2. Abrud şi 3.3. Câmpeni:
 deşeuri reziduale menajere şi similare
 deşeuri reciclabile (din menajere şi similare) colectate separat pe 3 fracţii
 deşeuri din parcuri şi grădini,
 deşeuri stradale
 În staţia de sortare Zlatna va permite accesul deşeurilor reciclabile colectate separat pe 3
fracţii din zona 3, subzona 3.1. Zlatna.
 În staţia de sortare şi transfer Baia de Arieş va permite accesul deşeurilor reciclabile
colectate separate pe 3 fracţii provenite din zona de colectare 3, subzone 3.4. Baia de Arieş. De
asemenea, va permite accesul următoarelor deşeuri colectate din subzona 3.4. pe toată durata de
implementare a contractului, precum și din subzonele 3.2 si 3.3 în primii doi ani de implementare a
contractului în vederea transferului:
 deşeuri reziduale menajere şi similare
 deşeuri reciclabile (din menajere şi similare) colectate separat pe 3 fracţii
 deşeuri din parcuri şi grădini,
 deşeuri stradale
 În Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos va permite accesul
următoarelor deşeuri, pe instalaţii:
 În staţia de sortare va permite accesul deșeurilor reciclabile colectate separat pe 3
fracții provenite de la:
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► Populaţia, agenţii economici/instituţiile publice din zona 1 (excepţie
municipiul Aiud)
► Staţia de transfer Tărtăria
► Staţia de transfer Abrud
► Staţia de transfer Blaj
 În staţia de tratare mecano-biologică a deşeurilor va permite accesul următoarelor
deşeuri:
► deşeuri reziduale menajere şi similare din zona 1 de colectare
► deşeuri reziduale menajere şi similare, deşeurile din parcuri/grădini şi
deşeurile stradale (10%) de la staţia de transfer Tărtăria
► deşeuri reziduale menajere şi similare, deşeurile din parcuri/grădini şi
deşeurile stradale (10%) de la staţia de transfer Abrud
► deşeuri reziduale menajere şi similare, deşeurile din parcuri/grădini şi
deşeurile stradale (10%) de la staţia de transfer Blaj
► deşeuri reziduale menajere şi similare, deşeurile din parcuri/grădini şi
deşeurile stradale (10%) provenite din zona 3, subzonele 3.1. Zlatna şi 3.4. Baia de Arieş
 În depozitul conform va permite accesul următoarelor deşeuri:
► deşeuri stradale (90%) provenite din toate zonele de colectare
► refuzul staţiilor de sortare Galda de Jos, Aiud, Zlatna, Baia de Arieş
► refuzul de la pre-tratarea deşeurilor (care nu sunt reciclabile) şi de la
rafinarea materialului stabilizat rezultate de la instalaţia de tratare mecano-biologică Galda de Jos
(care nu sunt valorificabile)
► nămoluri rezultate de la staţiile de epurare orăşeneşti
► alte deşeuri care se regăsesc pe lista de deșeuri admise din Autorizaţia
integrată de mediu
Acceptarea şi gestionarea în cadrul instalaţiilor a altor tipuri de deşeuri decât cele care fac
obiectul prezentului caiet de sarcini se va putea realiza cu respectarea prevederilor legale şi doar în
urma consultării Autorităţii Contractante şi obţinerii unui aviz favorabil.
Concedentul, nicio altă autoritate a administraţiei publice locale din judeţ sau din afara
judeţului şi niciun generator de deşeuri nu îi va cere Concesionarului să accepte şi nu va accepta,
nici un fel de deşeuri periculoase sau alt tip de deşeuri decât cele menţionate anterior.
Compoziţia şi cantitatea deşeurilor estimate a fi primite poate varia pe parcursul unui an sau
de la an la an. Cantitatea aferentă fiecărei luni poate varia din cauza schimbărilor sezoniere.
Concesionarul trebuie să fie pregătit să gestioneze cantităţile de deşeuri independent de
fluctuaţiile anuale, lunare şi zilnice şi trebuie să poată face faţă valorilor de vârf.
CONŞTIENTIZAREA PUBLICULUI
Concesionarul va asista Concedentul și celelalte autorități ale administrației publice locale
în informarea transportatorilor și generatorilor de deșeuri cu privire la gestionarea deșeurilor și
cerințele de livrare
IDENTITATEA FIRMEI ŞI IDENTIFICAREA PERSONALULUI
Concesionarul va funcţiona sub numele propriei firme sau a liderului consorţiului, marcând
tot echipamentul, vehiculele, publicaţiile şi obiectivele cu acelaşi logo sau slogan.
Personalul
operaţional va purta îmbrăcămintea Concesionarului în timpul orelor de program.
Concesionarul va furniza personalului carduri de identificare, conținând numele, fotografia,
şi numărul de identificare şi le va cere să poarte aceste carduri de identificare pe toată perioada
lucrului, în scopuri de monitorizare.
ECHIPAMENT DE PROTECŢIE ŞI SIGURANŢĂ
Concesionarul este responsabil cu desfăşurarea tuturor operaţiunilor şi activităţilor în
conformitate cu prevederile legale şi normele proprii privind sănătatea şi securitatea în muncă.
Concesionarul va lua toate măsurile necesare pentru protejarea sănătăţii persoanelor care au
dreptul de a se afla în obiective.
Prevenirea incendiilor şi măsurile de protecţie vor fi asigurate şi menţinute conform
legislaţiei româneşti şi a practicilor internaţionale.
RECLAMAŢII ŞI PLÂNGERI ALE TERŢILOR
Concesionarul va implementa o procedură de gestionare (preluare, răspuns şi acţiune
corectivă dacă este necesar) a reclamaţiilor.
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Concesionarul va păstra pe timp de trei ani înregistrări ale tuturor reclamaţiilor primite şi
ale măsurilor luate legate de asemenea reclamaţii în Baza de Date a Operaţiunilor, înregistrări ce
vor fi păstrate la dispoziţia Concedentului.
Concesionarul este pe deplin răspunzător de toate situaţiile care cad sub incidenţa Directivei
2004/35/CE transpusă prin O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu toate
modificările şi completările ulterioare.
ASIGURAREA UTILITĂŢILOR
Concesionarul va încheia contracte cu furnizorii de utilităţi, după cum este necesar pentru
buna funcţionare a activităţilor, în nume propriu.
Asigurarea unei noi utilităţi, precum şi renunţarea la o utilitate existentă pe amplasament
faţă de momentul semnării contractului nu vor putea fi realizate de către Concesionar decât cu
acordul preliminar al Concendentului.
Concesionarul este liber să decidă asupra măsurilor de asigurare pemanentă a utilităţilor
(instalaţii de rezervă) astfel încât standardul de calitate a serviciilor să nu fie afectat.
SECURITATEA OBIECTIVELOR
Intrarea în obiective va fi controlată de Concesionar şi limitată de către acesta la persoanele
autorizate să intre în incinte pentru motive asociate cu operarea, întreţinerea, controlul şi
monitorizarea activităţilor şi la persoanele care livrează deşeuri. Alte persoane, cum ar fi vizitatori
sau grupuri organizate în scopuri educative, vor fi admise cu acceptul Concesionarului.
Regulile privind accesul la obiective vor fi stabilite de către Concesionar şi vor fi
comunicate Concendentului.
Concesionarul este pe deplin responsabil cu asigurarea pazei şi a integrităţii protecţiei
perimetrale (gardul) pentru toate amplasamentele.
Orice incident neobişnuit privind securitatea va fi notificat autorităţilor competente de
ordine publică şi va fi înregistrat în Baza de Date a Operaţiunilor. Concesionarul va raporta
Concedentului orice incident semnificativ legat de pătrunderi, stricăciuni sau pierderi.
Concesionarul şi Concedentul vor examina periodic orice astfel de incident semnificativ şi
vor evalua caracterul adecvat al măsurilor de securitate luate pentru evitarea apariţiei unor
evenimente asemănătoare pe viitor.
CONTROLUL ŞI MONITORIZAREA MEDIULUI
Concesionarul va respecta cerinţele privind monitorizarea, stabilite prin Autorizaţiile de
mediu şi Autorizaţia integrată de mediu, Autorizaţiile de Gospodărire a Apelor precum şi orice altă
cerinţă suplimentară impusă de o autoritate competentă (din domeniul protecţiei mediului,
gospodăririi apelor, reglementării serviciilor de utilitate publică sau sănătăţii publice) privind
exploatarea în regim normal a obiectivelor.
Monitorizarea va fi realizată utilizând serviciile unor laboratoare de încercări (interne sau
terţă parte) acreditate SR EN ISO/CEI 17025/2005 sau echivalent.
MONITORIZAREA TEHNOLOGICĂ
Concesionarul va organiza activitatea de control şi monitorizare a performanţelor
instalaţiilor de gestionare a deșeurilor, în vederea asigurării cerinţelor de raportare solicitate de
Concendent pe de o parte (conform secţiunii Conţinutul minim al Ofertei tehnice –D. Controlul
proceselor. Monitorizarea performanţelor), şi, pe de altă parte, a validării cerinţelor minime de
operare.
Ofertantul este liber sa organizeze această activitate utilizând resurse și personal propriu sau
externalizând în totalitate sau anumite servicii. Cheltuielile cu această activitate sunt incluse în
tariful iniţial al prestării serviciului.
VEHICULE ŞI ECHIPAMENTE SUPLIMENTARE
În Anexa nr. 9 sunt prezentate echipamentele suplimentare care trebuie asigurate de
Concesionar.
În cazul în care Concesionarul consideră că sunt necesare utilaje, instalaţii, echipamente,
dispozitive suplimentare pentru desfăşurarea conformă a activităţii, acestea vor fi prezentate în mod
distinct şi justificat în oferta tehnică.
Achiziţia şi exploatarea acestora se va realiza prin grija şi cu finanţarea exclusivă a
Concesionarului. Aceste cheltuieli nu vor putea face obiectul unei cereri de plată către Autoritatea
contractantă şi nici de ajustare ulterioară a tarifului, toate cheltuielile urmând a fi incluse în tariful
iniţial al prestării serviciului.
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Ulterior semnării Contractului, Concesionarul este liber să realizeze orice achiziţii
suplimentare de echipamente şi instalaţii, prevederile paragrafului anterior aplicându-se în
totalitate.
SISTEMUL
DE
MANAGEMENT
CALITATE/MEDIU/SĂNĂTATE
OCUPAŢIONALĂ
Concesionarul va implementa un sistem de management conform cerințelor standardelor
ISO 9001, ISO 14001 și ISO 18001.
Concesionarul este liber să decidă dacă sistemele de management vor fi certificate
independent sau pe amplasamente va fi certificat un sistem integrat.
Sistemul/sistemele de management vor acoperi în mod obligatoriu toate activitățile
desfășurate de Concesionar pe amplasamente. Cerința se aplică în mod similar și subcontractorilor.
Concesionarul va avea în vedere la proiectarea sistemelor de management cerințele
Concedentului privind raportarea, menţionate în continuare.
Concesionarul trebuie să se asigure că toate bunurile și serviciile achiziționate sunt furnizate
în condițiile respectării standardelor de calitate, mediu și sănătate ocupațională proprii.
Sistemul informatic şi baza de date a operaţiunilor
Concesionarul va instala, utiliza şi întreţine un sistem informatic computerizat, unde vor fi
stocate şi procesate datele legate de funcţionare.
În cadrul sistemului informatic Concesionarul va implementa şi menţine o Bază
electronică de Date a Operaţiunilor.
Sistemul informaţional trebuie să poată genera rapoarte zilnice, lunare, trimestriale şi
anuale prin agregarea şi procesarea numărului mare de înregistrări primite zilnic pentru fiecare
obiectiv în parte şi per total.
Sistemul informatic şi Baza de Date a Operaţiunilor vor fi implementate încă din Perioada
de Mobilizare şi vor trebui să fie utilizabile la Data Începerii.
Baza de Date a Operaţiunilor va fi actualizată în timp real.
Concesionarul este liber să aleagă soluţiile hardware şi software de realizare a Sistemului
informatic, ţinând seama de următoarele cerinţe minime privind raportarea.
Cerinţe privind raportarea – perioada de operare
a.) Rapoarte/Înregistrări Zilnice
Concesionarul va ţine un jurnal zilnic al activităţilor în cadrul bazei de date a operaţiunilor,
pe fiecare amplasament concesionat.
 Jurnalul activităţilor în staţiile de transfer (pe fiecare staţie) conţine următoarele date:
 Datele de identificare ale fiecărui transport care intră în staţia de transfer
(denumirea operatorului de salubrizare/numele persoanei fizice, date de identificare ale mijlocului
de transport, categoria de deșeu transportat, sursa de provenienţă a dșseului, cantitatea de deşeu,
data și ora efectuarii transportului, locaţia din staţia de transfer unde este direcţionat) – Fişa de
evidenţă a transportului
 Rezultatele inspecţiei vizuale ale fiecărui transport
 Datele de identificare ale locului de descărcare a deşeului în incinta staţiei de
transfer (locaţia, numărul containerului, ora descărcării, datele de identificare ale vehiculului care a
descărcat, modul de descărare)
 Date privind manipularea containerelor (număr de identificare, locație, cantități de
deșeuri încărcate, gradul de compactare, data şi ora ieşirii din staţia de transfer, datele de
identificare ale maşinii de transport
 Date privind maşinile de transport containere (număr matricol, numele
conducătorului auto, numărul de transporturi efectuate zilnic / numărul containerului transportat,
traseul urmat/ km parcurşi, data şi ora intrării în Centrul de Management Integrat al Deșeurilor
Galda de Jos, numărul documentului de însoţire al transportului – conform legislaţiei de mediu
privind transportul deşeurilor)
 Date privind preluarea deşeurilor speciale (destinaţia, operatorul economic care le
preia/ transportă, categoria şi cantitatea de deşeu preluată, data şi ora ieşirii din staţie, datele de
identificare ale mijlocului auto folosit pentru transportul deşeurilor de la staţie, numărul
documentului de însoţire al transportului – conform legislaţiei de mediu privind transportul
deşeurilor
 Tipuri şi cantităţi de deşeuri neconforme, neacceptate în staţia de transfer şi
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originea lor;
 Consumul de resurse şi materiale (ex. apa, energie electrică, combustibil –
carburant, reactivi, echipament de protecţie etc.);
 Rezultatele monitorizării (de orice tip), incluzând compararea cu valorile
permise;
 Incidente, înregistrări ale problemelor, întreruperi programate şi neprogramate,
defecţiuni şi accidente, activităţi de întreţinere sau construire şi timpii de oprire a staţiilor,
înlocuirea vehiculelor, echipamentelor sau personalului, condiţii atmosferice, etc.;
 Registre ale lucrărilor de î ntreţinere şi reparaţii realizate la fiecare instalaţie,
şi echipament;
 Vehicule (utilizate/neutilizate, motivele neutilizării vehiculelor etc.);
 Plângeri şi notificări primite şi răspunsurile corespunzătoare;
 Problemele apărute şi soluţiile folosite;
 Orice alte date înregistrate solicitate de Concedent.
 Jurnalul activităţilor în staţiile de sortare (separat pentru fiecare staţie)
 Cantităţile de deşeuri primite pe categorii;
 Cantităţi de deşeuri reciclabile rezultate din staţia de sortare, pe materiale (hârtie
şi carton, metal, plastic, sticlă, lemn)
 Cantităţi de deşeuri reciclabile rezultate din staţia de sortare, pe materiale (hârtie
şi carton, metal, plastic, lemn) valorificate
 Reziduuri rezultate;
 Date privind maşinile de transport containere (număr matricol, numele
conducătorului auto, numărul de transporturi efectuate zilnic / numărul containerului transportat,
traseul urmat/ km parcurşi, data şi ora intrării în Centrul de Management Integrat al Deșeurilor
Galda de Jos, numărul documentului de însoţire al transportului – conform legislaţiei de mediu
privind transportul deşeurilor)
 Date privind preluarea materialelor reciclabile sortate şi a reziduurilor (destinaţia,
operatorul economic care le preia/ transportă, categoria şi cantitatea de deşeu preluată, data şi ora
ieşii din staţie, datele de identificare ale mijlocului auto folosit pentru transportul deşeurilor de la
staţie, numărul documentului de însoţire al transportului – conform legislaţiei de mediu privind
transportul deşeurilor
 Tipuri şi cantităţi de deşeuri neconforme, neacceptate la staţie şi originea lor;
 Consumul de resurse şi materiale (ex. apă, energie electrică, combustibil –
carburant, reactivi, echipament de protecţie etc.)
 Rezultatele monitorizării (de orice tip), incluzând compararea cu valorile
permise;
 Incidente, înregistrări ale problemelor, situaţii de urgenţă, întreruperi programate
şi neprogramate, defecţiuni şi accidente, activităţi de întreţinere sau construire şi timpii de oprire,
înlocuirea vehiculelor, echipamentelor sau personalului, condiţii atmosferice, etc.;
 Registre ale lucrărilor de î n treţinere şi reparaţii realizate la fiecare instalaţie,
şi echipament;
 Vehicule (utilizate/neutilizate, motivele neutilizării vehiculelor etc.);
 Plângeri şi notificări primite şi răspunsurile corespunzătoare;
 Problemele apărute şi soluţiile folosite;
 Orice alte date înregistrate solicitate de Concedent.
 Jurnalul activităţilor în staţia TMB conţine următoarele date:
 Cantitățile de deșeuri primite pe categorii;
 Cantitate de compost produsă;
 Cantitate de compost valorificată;
 Cantitate de material stabilizat obţinută;
 Cantitate refuz după tratarea mecanică şi după rafinare;
 Tipuri și cantități de deșeuri neconforme, neacceptate la TMB și originea lor;
 Date privind maşinile de transport containere (număr matricol, numele
conducătorului auto, numărul de transporturi efectuate zilnic / numărul containerului transportat,
traseul urmat/ km parcurşi, data şi ora intrării în Centrul de Management Integrat al Deșeurilor
Galda de Jos, numărul documentului de însoţire al transportului – conform legislaţiei de mediu
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privind transportul deşeurilor);
 Consumul de resurse și materiale (ex. apă, energie electrică, combustibil –
carburant, reactivi, echipament de protectie etc.);
 Rezultatele monitorizarii (de orice tip), incluzând compararea cu valorile
permise;
 Incidente, î nregistrări ale problemelor, î ntreruperi programate ș i
neprogramate, defecțiuni și accidente, activități de întreținere sau construire și timpii de
oprire a stațiilor, înlocuirea vehiculelor, echipamentelor sau personalului, condiții atmosferice,
etc.;
 Registre ale lucrărilor de î ntreținere ș i reparații realizate la fiecare instalație
și echipament;
 Vehicule (utilizate/neutilizate, motivele neutilizarii vehiculelor etc.);
 Plângeri și notificări primite și răspunsurile corespunzătoare;
 Problemele apărute și soluțiile folosite;
 Orice alte date înregistrate solicitate de Concedent.
 Jurnalul activităţilor în Depozit va conţine următoarele date:
 Cantităţile de deşeuri primite pe categorii;
 Tipuri şi cantităţi de deşeuri neconforme, neacceptate la depozitare şi originea lor;
 Date privind maşinile de transport containere (număr matricol, numele
conducătorului auto, numărul de transporturi efectuate zilnic / numărul containerului transportat,
traseul urmat/ km parcurşi, data şi ora intrării în Centrul de Management Integrat al Deșeurilor
Galda de Jos, numărul documentului de însoţire al transportului – conform legislaţiei de mediu
privind transportul deşeurilor);
 Consumul de resurse şi materiale (ex. apă, energie electrică, combustibil –
carburant, reactivi, echipament de protecţie etc.);
 Rezultatele monitorizării (de orice tip), incluzând compararea cu valorile
permise;
 Incidente, înregistrări ale problemelor, situaţii de urgenţă, întreruperi programate
şi neprogramate, defecţiuni şi accidente, activităţi de întreţinere sau construire şi timpii de oprire,
înlocuirea vehiculelor, echipamentelor sau personalului, condiţii atmosferice, etc.;
 Registre ale lucrărilor de î ntreţinere şi reparaţii realizate la fiecare instalaţie,
şi echipament;
 Vehicule (utilizate/neutilizate, motivele neutilizării vehiculelor etc.);
 Plângeri şi notificări primite şi răspunsurile corespunzătoare;
 Problemele apărute şi soluţiile folosite;
 Orice alte date înregistrate solicitate de Concedent.
Concendentul îşi rezervă dreptul de a solicita periodic şi furnizarea de Rapoarte zilnice.
Formatul standard al Rapoartelor zilnice se va conveni între Concedent şi Concesionar
înainte de Data de începere.
Sistemul informaţional, pe baza înregistrărilor zilnice, trebuie să poată genera rapoarte
lunare, trimestriale şi anuale privind oricare categorie de înregistrări.
b.) Raportul lunar
 Un raport lunar se va depune nu mai târziu de o săptămână după încheierea lunii
calendaristice. Acest raport va fi structurat astfel:
 Cantitatea de deșeuri acceptată la fiecare instalaţie, pe tip de deşeuri şi surse
(unități administrative teritoriale, unde este cazul);
 Cantitatea de deşeuri predată de Generatori (alţii decât operatorii de colectare şi
transport);
 Cantitatea de deşeuri reciclabile rezultate, pe tip de material, atât din staţiile de
sortare, cât şi din staţiile de transfer;
 Cantitatea de deşeuri reciclabile valorificate, pe categorii de material;
 Cantitate de deşeuri valorificabile energetic rezultate şi trimise la instalaţii de
valorificare energetică, pe categorii de material;
 Cantitatea de deşeuri nevalorificabile, reziduale trimise la depozitare, pe categorii
de deşeuri;
 Veniturile obţinute din vânzarea materialelor reciclabile, pe tip de material;
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 Cantitatea de deşeuri tratate biologic în staţia TMB, pe categorii de deșeuri;
 Cantitatea de CLO obţinută și depozitată;
 Înregistrarea activităţii zilnice pentru toate transporturile de deşeuri primite la
fiecare Instalaţie, inclusiv gradul de acceptare al deşeurilor (numărul de transporturi acceptate/total
transporturi sosite la Instalaţiile de deşeuri pe zi sau pe lună).
c.) Raportul trimestrial
 Un raport trimestrial se va depune nu mai târziu de sfârşitul primei luni după încheierea
trimestrului, care va cuprinde performanţa realizată în ceea ce priveşte respectarea Indicatorilor de
performanţă, stabiliţi pe o bază trimestrială.
d.) Raportul anual
 Un raport anual consolidat se va depune nu mai târziu de o lună dupa încheierea anului
calendaristic. Acest raport va fi structurat în funcţie de diferitele instalaţii din proiect.
Staţiile de transfer (fiecare în parte):
 sinteza anuală privind activităţile de monitorizare a factorilor de mediu (calitatea
apei subterane, solului, efluentului general al amplasamentului, apei din sursa subterană, zgomot,
mirosuri);
 sinteza anuală a activităţilor de inspecţie şi monitorizare al amplasamentului;
 sinteza anuală a activităţilor de intervenţie;
 orice modificări la planul de operare şi mentenanţă aprobat, cu justificări;
 vehicule, echipament şi personal angajat;
 înlocuiri de vehicule, echipamente sau personal;
 jurnal de probleme, nerealizări, disfuncţionalităţi şi măsurile de remediere;
 consumuri de apă/cantităţi de ape reziduale tratate;
 recomandări privind schimbarea procedurilor sau frecvenţei de prelevare a
probelor, a parametrilor ce vor fi testaţi sau a criteriilor de comparaţie;
 orice deviaţii de la programul de monitorizare şi motivele care au dus la acestea;
 raportul de mase, indicând toate fluxurile de mase din cadrul staţiei de transfer;
 analiză a sustenabilităţii serviciului în relaţie cu valoarea tarifului şi cerinţele
legislative aplicabile.
Staţiile de Sortare (fiecare în parte):
 tipurile şi cantităţile de deşeuri recepţionate;
 tipurile şi cantităţile de materiale reciclable sortate (defalcate pe utilizare şi
beneficiar);
 raport asupra activităţilor de vânzări;
 o analiză a costurilor unitare pe serviciu;
 sinteza anuală privind activităţile de monitorizare a calităţii apei subterane,
solului, efluentului general al amplasamentului, apei din sursa subterană, zgomot, mirosuri;
 orice modificări la planul de operare şi mentenanţă aprobat, cu justificări;
 vehicule, echipament şi personal angajat;
 înlocuiri de vehicule, echipamente sau personal;
 jurnal de probleme, nerealizări, disfuncţionalităţi şi măsurile de remediere;
 descrierea activităţilor de construcţii, cum ar fi extindere instalaţii, drumuri de
acces, lucrări de terasament etc., dacă este cazul;
 consumuri de apă/cantităţi de ape reziduale tratate;
 nivelurile apei freatice în toate puţurile de monitorizare şi starea fizică;
 recomandări privind schimbarea procedurilor sau frecvenţei de prelevare a
probelor, a parametrilor ce vor fi testaţi sau a criteriilor de comparaţie;
 orice deviaţii de la programul de monitorizare şi motivele care au dus la acestea;
 raportul de mase, indicând toate fluxurile de mase din cadrul staţiei de sortare;
 analiză a sustenabilităţii serviciului în relaţie cu valoarea tarifului şi cerinţele
legislative aplicabile.
Stația TMB:
 cantităţile de deşeuri recepţionate, pe categorii de provenienţă;
 cantităţile de refuz de pre-tratare şi material de acoperire rezultate şi modul lor de
gestionare;
 cantităţile de compost (defalcate pe utilizare şi beneficiar);
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 raport asupra vânzărilor de compost;
 situaţia pieţei de compost;
 o analiză a costurilor unitare pe serviciu;
 sinteza anuală privind activităţile de monitorizare a calităţii apei subterane,
solului, efluentului general al amplasamentului, apei din sursa subterană, zgomot, mirosuri;
 orice modificări la planul de operare şi mentenanţă aprobat, cu justificări;
 vehicule, echipament şi personal angajat;
 înlocuiri de vehicule, echipamente sau personal;
 jurnal de probleme, nerealizări, disfuncţionalităţi şi măsurile de remediere;
 descrierea activităţilor de construcţii, dacă este cazul;
 consumuri de apă/cantităţi de ape reziduale tratate;
 nivelurile apei freatice în toate puţurile de monitorizare şi starea fizică;
 recomandări privind schimbarea procedurilor sau frecvenţei de prelevare a
probelor, a parametrilor ce vor fi testaţi sau a criteriilor de comparaţie;
 orice deviaţii de la programul de monitorizare şi motivele care au dus la acestea;
 raportul de mase, indicând toate fluxurile de mase din cadrul staţiei TMB;
 analiză a sustenabilităţii serviciului în relaţie cu valoarea tarifului şi cerinţele
legislative aplicabile.
Depozitul de deşeuri şi instalaţiile aferente:
 tipuri şi cantităţi de deşeuri depozitate;
 cantităţi de levigat colectat şi tratat;
 rezultatele analizelor permeatului;
 cantitatea de concentrate şi modul de eliminare a acestuia;
 cantitatea de gaz de depozit estimată a fi generată;
 cantitatea de gaz de depozit colectat de sistemul de colectare a gazelor;
 compoziţia măsurată a gazului de depozit;
 calculul capacităţii disponibile a depozitului;
 măsurări de stabilitate a depozitului;
 ridicarea topografică a incintei de depozitare;
 sinteza anuală privind activităţile de monitorizare a calităţii apei subterane,
solului, efluentului general al amplasamentului, apei din sursa subterană, zgomot, mirosuri;
 orice modificări la planul de operare şi mentenanţă aprobat, cu justificări;
 vehicule, echipament şi personal angajat;
 înlocuiri de vehicule, echipamente sau personal;
 jurnal de probleme, nerealizări, disfuncţionalităţi şi măsurile de remediere;
 descrierea activităţilor de construcţii, dacă este cazul;
 consumuri de apă/cantităţi de ape reziduale tratate;
 nivelurile apei freatice în toate puţurile de monitorizare şi starea fizică;
 recomandări privind schimbarea procedurilor sau frecvenţei de prelevare a
probelor, a parametrilor ce vor fi testaţi sau a criteriilor de comparaţie;
 orice deviaţii de la programul de monitorizare şi motivele care au dus la acestea;
 raportul de mase, indicând toate fluxurile de mase din cadrul depozitului şi
instalaţiilor aferente;
 analiză a sustenabilităţii serviciului în relaţie cu valoarea tarifului şi cerinţele
legislative aplicabile.
Raportul anual va cuprinde şi următoarele dovezi:
 de plată a tuturor impozitelor şi a taxelor de asigurări şi sociale, de şomaj şi de
sănătate datorate;
 de înmatriculare a vehiculelor;
 de control tehnic al vehiculelor şi de încadrare în normele de control al emisiilor;
 de autorizare a Concesionarului;
 de posesie a permiselor/avizelor care condiţionează desfăşurarea activităţii;
 de suma cheltuită cu lucrările (inclusiv investiţiile) în sarcina delegatului în baza
contaractului de delegare, ca procent din cifra de afaceri anuală a delegatului obţinută prin
furnizarea/ prestarea serviciului, şi detaliat pe fiecare tip de lucrare în parte.
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e.) Alte Rapoarte
Trimestrial Concesionarul va prezenta un raport privind serviciile prestate pentru operatorii
economici care nu sunt parte din sistemul de management integrat al deşeurilor.
Raportul va cuprinde pentru fiecare operator economic generator de deşeuri în parte
cantitatea de deşeuri acceptată, instalaţia la care au fost acceptate şi contravaloarea serviciilor
prestate.
Raportul va fi transmis în termen de 5 zile lucrătoare după încheierea fiecărui trimestru.
După primirea Raportului de monitorizare întocmit de Delegatar/Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară „Salubris” Alba la sfârșitul fiecărei perioade de monitorizare, Delegatul poate
prezenta acestuia propunerile sale de îmbunătăţire a activității pentru a se conforma Contractului,
inclusiv Indicatorilor de Performanță, transmiţând aceste propuneri în termen de 15 zile de la data
primirii Raportului de monitorizare. Propunerile de îmbunătățire a activității vor:
► explica măsurile pe care Delegatul intenţionează să le ia pentru a-şi îmbunătăţi
activitatea in scopul conformării cu Contractul, inclusiv cu nivelul Indicatorilor de Performanţă;
► prevedea o dată până la care nivelul Indicatorului de Performanţă va fi atins, atunci când
obiectul măsurilor este un anumit Indicator de Performanţă.
Cerinţe privind raportarea înainte de Data de începere
Înainte de Data de începere, în timpul Perioadei de Mobilizare, Concesionarul va furniza
Concedentului:
1. Raport asupra Stării Proiectului, la interval de maxim 2 săptămâni, incluzând:
 Programul de mobilizare a proiectului şi progresele la data respectivă;
 Devieri de la programul de mobilizare, motive şi măsuri de soluţionare;
 Informaţii diverse.
2. Detalii asupra implementării sistemului informatic.
Orice rapoarte scrise şi documentaţii cerute de Contract vor fi înaintate Concedentului î n
două (2) exemplare tipărite şi î n formă electronică (ex. pe CD) într-un format care să poată fi
citit de Concedent.
Şedinţe de management al serviciilor
Concedentul va organiza şedinţele de management al Serviciilor cu participarea
Concesionarului şi a Operatorului serviciilor de colectare şi transport. Acestea vor avea loc:
1. Lunar, în perioada mobilizării şi în primele şase (6) luni de la Data de
începere;
2. Trimestrial, după şase (6) luni de la data de începere;
3. Ad-hoc, la cererea Concedentului sau a Concesionarului.
Concedentul va organiza şedinţele de management al Serviciilor şi va î ntocmi ş i
distribui Procesele Verbale de Şedinţă, nu mai târziu de trei (3) zile dupa şedinţa respectivă.
Concesionarul va transmite rezultatele Analizei de management a sistemului integrat
calitate – mediu (sau sistemelor independente după caz) Concendentului.
DURATA CONCESIUNII
Durata concesiunii pentru operarea instalaţiilor este de 5 ani. Concesiunea se poate prelungi
conform prevederilor legale. Concesiunea încetează conform prevederilor contractuale.
REGIMUL BUNURILOR
Preluarea bunurilor
Bunurile din patrimoniul public care constituie obiectul concesiunii (prezentate în Anexa
nr. 8 a Caietului de Sarcini ), se preiau pe bază de proces-verbal de predare-preluare.
În acest scop, Concesionarul va desemna din timp (înainte de Data de Începere a
Contractului) personalul responsabil pentru preluarea bunurilor şi va colabora cu Concedentul
pentru preluarea tuturor informaţiilor, manualelor, certificatelor şi autorizaţiilor.
Regimul bunurilor în perioada contractului
Concesionarul este obligat să efectueze întreţinerea, reparaţiile curente şi accidentale,
precum şi cele capitale ce se impun la bunurile preluate în concesiune, conform Manualelor de
Operare şi întreţinere (Anexele nr. 7, nr. 9, nr. 11 şi nr. 12).
Concesionarul este obligat să efectueze lucrările necesare pentru buna funcţionare a
depozitului de deșeuri nepericuloase, respectiv construcţia şi operarea instalaţiei de colectare a
gazului.
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Concesionarul va transmite anual situaţia patrimoniului public la 31 decembrie şi
modificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea Concedentului.
Returnarea bunurilor
La încetarea contractului de concesiune, infrastructura concesionată, cu toate
echipamentele, utilajele şi anexele acestora, se vor returna Concedentului. Acestea se restituie
libere de orice sarcină.
De asemenea, Concesionarul va preda Concedentului toate înregistrările, arhivele şi
documentaţiile aferente instalaţiilor de pe amplasamente.
Returnarea va fi înregistrată printr-un Raport de Returnare întocmit de Concendent, şi
certificate printr-un Certificat de Returnare.
Raportul de Returnare va conţine:
 Inventarul, incluzând toate instalaţiile, vehiculele şi echipamentele conexe, cu
precizarea gradului de uzură;
 Stare fizică şi performanţă;
 Starea conformării obiectivelor cu prevederile legislative şi reglementările care
permit funcţionarea obiectivelor;
 Cheltuieli istorice/proiectate implicate/bugetate pentru funcţionarea şi întreţinerea
obiectivelor;
 Contracte cu terţi, cu termeni şi condiţii ferme specificate în contracte;
 Lista de inventar a pieselor de schimb definite la începerea proiectului;
 Setul complet de documente de proiectare, construcţie şi funcţionare;
 Asigurarea că obiectivele sunt în bună stare de funcţionare, conform obligaţiilor
din Contract;
 Istoricul obligaţiilor de mediu cu menţionarea evenimentelor şi a consecinţelor
acestora.
Criterii de neconformitate
Staţiile de transfer (fiecare în parte)
Următoarele deficienţe sunt considerate criterii de neconformitate şi vor avea ca rezultat
Avize de Rectificare din partea Autorităţii Contractante în conformitate cu Condiţiile Contractului.
Fiecare element al deficienţelor, dacă este identificat, va fi numărat separat:
a.) Nepăstrarea curaţeniei în obiective – pentru fiecare constatare;
b.) Angajaţii nu poartă uniforma sau echipamentul de protecţie – pentru fiecare caz;
c.) Practici de lucru periculoase – pentru fiecare caz;
d.) Nerespectarea cerinţelor privind zgomotul – pentru fiecare caz şi zi;
e.) Eşec în limitarea mirosurilor – pentru fiecare caz şi zi;
f.) Descărcarea de levigat sau ape poluate în emisari – la fiecare constatare.
g.) Stagnări de levigat sau apă poluată pe amplasament – pentru fiecare eveniment;
h.) Neînregistrarea datelor corecte ale tuturor vehiculelor de transport al deşeurilor - pentru
fiecare caz;
i.) Neasigurarea unui flux adecvat de intrare şi de ieşire a deşeurilor pe amplasament–
pentru fiecare caz;
j.) Nerespectarea traseelor stabilite de transfer a deşeurilor de la staţia de transfer către
Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos – pentru fiecare caz;
k.) Comportament necorespunzător al personalului Operatorului– pentru fiecare caz;
l.) Incălcări ale legii de către personalul Operatorului – pentru fiecare caz;
m.) Orice altă nerespectare a acestui Contract, referitor la operarea staţiei de transfer –
pentru fiecare caz.
Următoarele deficiențe serioase în prestarea Serviciilor vor avea ca rezultat Avize de
Rectificare Majoră:
1.) Defectarea instalaţiilor sau echipamentelor din cauza nerespectării cerinţelor de
întreţinere stabilite în documentele puse la dispoziţie de furnizor prin intermediul AC înaintea
predării – pentru fiecare caz.
2.) Nefuncţionarea, din vina Operatorului, a instalaţiilor sau echipamentelor mai mult decât
timpul rezonabil necesar, cum ar fi lipsa de personal, managementul incorect al pieselor de
schimb/rezervă, etc. – pentru fiecare caz. Timpul de întrerupere sau nefuncţionare este considerat
nerezonabil dacă depăşeşte următoarele limite:
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- pentru stocarea deşeurilor biodegradabile şi reziduale: 24 ore;
- pentru echipamentul de cântarire şi înregistrare a deşeurilor: 24 ore
3.) Sistarea Utilităţilor (ex. alimentarea cu apă sau energie electrică, dar fără a se limita la
acestea), pentru o perioadă care împiedică desfăşurarea normală a Serviciilor, din vina
Operatorului, cum ar fi: lipsa de personal, administrarea neadecvată a instalaţiilor şi reţelelor, lipsa
pieselor de schimb, etc. – pentru fiecare zi de lucru;
4.) Refuzul acceptării în staţia de transfer a următoarelor categorii de deşeuri:
- deşeurile de hârtie/carton colectate separat
- deşeurile de plastic şi metal colectate separate
- deşeurile de sticlă colectate separate
- deşeurile voluminoase colectate separat
- deşeurile reziduale (de la populatie, agenti economici, instituţii, piete, parcuri si
grădini)
- deşeuri stradale
- deşeurile vegetale din parcuri şi grădini
- deşeuri biodegradabile din pieţe
- deşeuri periculoase menajere
- DEEE-uri
5.) Amestecarea categoriilor diferite de deşeuri în acelaşi container – pentru fiecare caz;
6.) Acceptarea în staţia de transfer a unor deşeuri care nu se găsesc în Autorizaţia de mediupentru fiecare caz;
7.) Permiterea intrării în staţia de transfer a unor maşini de transport deşeuri cu care nu
există încheiat contract de prestări servicii – pentru fiecare caz;
8.) Stocarea temporară a deşeurilor în staţia de transfer în alte locuri decât în containerele de
mare capacitate – pentru fiecare caz;
9.) Arderea deşeurilor în staţia de transfer – pentru fiecare caz;
10.) Livrarea către Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos a altor
categorii de deşeuri decât cele permise – pentru fiecare caz;
11.) Livrarea deşeurilor stocate în staţia de transfer către alte destinaţii decât cele prevăzute
în Contractul de delegare – pentru fiecare caz;
12.) Netrimiterea în termenul stabilit a rapoartelor prevăzute în prezentul Caiet de Sarcini pentru fiecare caz;
13.) Neutilizarea adecvată a vehiculelor şi echipamentului în conformitate cu Contractul pentru fiecare caz;
14.) Condiţii de muncă nesigure pentru personalul care operează facilitaţile, inclusiv
condiţii neigienice, atmosferă sau temperatură necorespunzătoare, lipsa echipamentului de protecţie
- pentru fiecare caz şi zi;
15.) Întreţinerea echipamentului şi bunurilor Autorităţii Contractante nu se realizează
conform cerinţelor producătorului – pentru fiecare constatare;
16.) Apariţia repetată a deficienţelor de serviciu, care au fost deja rectificate dupa o Notă de
Rectificare – pentru fiecare repetiţie.
Staţiile de sortare (fiecare în parte)
Următoarele deficienţe ale Serviciului sunt considerate criterii de neconformitate şi vor avea
ca rezultat Avize de Rectificare din partea Concedentului în conformitate cu Condiţiile
Contractului. Fiecare element al deficienţelor Serviciului, dacă este identificat, va fi numărat
separat:
a.) Nepăstrarea curaţeniei în obiective – pentru fiecare constatare;
b.) Angajaţii nu poartă uniforma sau echipamentul de protecţie – pentru fiecare caz;
c.) Practici de lucru periculoase – pentru fiecare caz;
d.) Nerespectarea cerinţelor privind zgomotul – pentru fiecare caz şi zi;
e.) Eşec în limitarea mirosurilor – pentru fiecare caz şi zi;
f.) Descărcarea de levigat sau ape insuficient epurate – la fiecare constatare;
g.) Scurgeri de levigat sau apă contaminată din amplasament – pentru fiecare eveniment;
h.) Neînregistrarea datelor corecte ale tuturor vehiculelor de transport al deşeurilor - pentru
fiecare caz;
i.) Comportament necorespunzător al personalului Concesionarului – pentru fiecare caz;
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j.) Incălcări ale legii de către personalul Concesionarului – pentru fiecare caz;
k.) Orice altă nerespectare a acestui Contract, referitor la operarea Staţiei de Sortare –
pentru fiecare caz.
Următoarele deficiențe serioase în prestarea Serviciilor vor avea ca rezultat Avize de
Rectificare Majoră:
1.) Defectarea instalaţiilor sau echipamentelor din cauza nerespectării cerinţelor de
întreţinere stabilite în documentele puse la dispoziţie de furnizor prin intermediul Concedentului
înaintea predării – pentru fiecare caz;
2.) Nefuncţionarea, din vina Concesionarului, a instalaţiilor sau echipamentelor mai mult
decât timpul rezonabil necesar, cum ar fi lipsa de personal, managementul incorect al pieselor de
schimb/rezervă, etc. – pentru fiecare caz. Timpul de întrerupere sau nefuncţionare este considerat
nerezonabil dacă depăşeşte 48 ore;
3.) Sistarea Utilităţilor (ex. alimentarea cu apă sau energie electrică, dar fără a se limita la
acestea), pentru o perioadă care împiedică desfăşurarea normală a Serviciilor, din vina
Concesionarului, cum ar fi: lipsa de personal, administrarea neadecvată a instalaţiilor şi reţelelor,
lipsa pieselor de schimb, etc. – pentru fiecare zi de lucru;
4.) Sortare insuficientă sau ineficientă şi incompletă a deşeurilor reciclabile ducând la
obţinerea de refuz de sortare cu conţinut de material reciclabil sau perioade anormal de lungi de
depozitare a materialelor reciclabile ce ar trebui predate (vândute) către valorificatori;
5.) Livrarea către Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos a altor
categorii de deşeuri decât cele permise – pentru fiecare caz;
6.) Livrarea materialelor sortate către alte destinaţii decât cele prevăzute în Contractul de
delegare – pentru fiecare caz;
7.) Netrimiterea în termenul stabilit a rapoartelor prevăzute în prezentul Caiet de Sarcini pentru fiecare caz;
8.) Neutilizarea adecvată a vehiculelor şi echipamentului în conformitate cu Contractul –
pentru fiecare caz;
9.) Condiţii de muncă nesigure pentru personalul care operează facilitaţile, inclusiv condiţii
neigienice, atmosferă sau temperatură necorespunzătoare, lipsa echipamentului de protecţie pentru fiecare caz şi zi;
10.) Întreţinerea echipamentului şi bunurilor Concendentului nu se realizează conform
cerinţelor producătorului – pentru fiecare constatare;
11.) Apariţia repetată a deficienţelor de serviciu, care au fost deja rectificate dupa o Notă de
Rectificare – pentru fiecare repetiţie.
Staţia de tratare mecano-biologică
Următoarele deficienţe ale Serviciului sunt considerate criterii de neconformitate şi vor avea
ca rezultat Avize de Rectificare din partea Autorității Contractante în conformitate cu Condiţiile
Contractului. Fiecare element al deficienţelor Serviciului, dacă este identificat, va fi numărat
separat:
a.) Nepăstrarea curaţeniei în obiective – pentru fiecare constatare;
b.) Angajaţii nu poartă uniforma sau echipamentul de protecţie – pentru fiecare caz;
c.) Practici de lucru periculoase – pentru fiecare caz;
d.) Nerespectarea cerinţelor privind zgomotul – pentru fiecare caz şi zi;
e.) Eşec în limitarea mirosurilor – pentru fiecare caz şi zi;
f.) Descărcarea de levigat sau ape insuficient epurate – la fiecare constatare;
g.) Scurgeri de levigat sau apă contaminată din amplasament – pentru fiecare eveniment;
h.) Neînregistrarea datelor corecte ale tuturor vehiculelor de transport al deşeurilor - pentru
fiecare caz;
i.) Comportament necorespunzător al personalului Operatorului – pentru fiecare caz;
j.) Încălcări ale legii de către personalul Operatorului – pentru fiecare caz;
k.) Orice altă nerespectare a acestui Contract, referitor la Staţiile de compostare – pentru
fiecare caz.
Următoarele deficiențe serioase în prestarea Serviciilor vor avea ca rezultat Avize de
Rectificare Majoră:
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1.) Defectarea instalaţiilor sau echipamentelor din cauza nerespectării cerinţelor de
întreţinere stabilite în documentele puse la dispoziţie de furnizor prin intermediul Concedentului
înaintea predării – pentru fiecare caz;
2.) Nefuncţionarea, din vina Operatorului, a instalaţiilor sau echipamentelor mai mult decât
timpul rezonabil necesar, cum ar fi lipsa de personal, managementul incorect al pieselor de
schimb/rezervă, etc. – pentru fiecare caz. Timpul de întrerupere sau nefuncţionare este considerat
nerezonabil dacă depăşeşte 48 ore;
3.) Sistarea Utilităţilor (ex. alimentarea cu apă sau energie electrică, dar fără a se limita la
acestea), pentru o perioadă care împiedică desfăşurarea normală a Serviciilor, din vina
Operatorului, cum ar fi: lipsa de personal, administrarea neadecvată a instalaţiilor şi reţelelor, lipsa
pieselor de schimb, etc. – pentru fiecare zi de lucru;
4.) Tratarea insuficientă, ineficientă sau incompletă a deşeurilor biodegradabile, conducând
la imposibilitatea valorificării compostului, imposibilitate determinată de calitatea scăzută – pentru
fiecare 5 de tone de compost depozitat;
5.) Tratare insuficientă, ineficientă şi incompletă a deşeurilor reziduale, conducând la
depozitarea unui material nestabilizat, care continuă degradarea pe deposit, cu creşterea emisiilor –
pentru fiecare 5 tone de material depozitat;
6.) Netrimiterea în termenul stabilit a rapoartelor prevăzute în prezentul Caiet de Sarcini pentru fiecare caz;
7.) Neutilizarea adecvată a vehiculelor şi echipamentului în conformitate cu Contractul –
pentru fiecare caz;
8.) Condiţii de muncă nesigure pentru personalul care operează facilitaţile, inclusiv condiţii
neigienice, atmosferă sau temperatură necorespunzătoare, lipsa echipamentului de protecţie pentru fiecare caz şi zi;
9.) Întreţinerea echipamentului şi bunurilor AC nu se realizează conform cerinţelor
producătorului – pentru fiecare constatare;
10.) Apariţia repetată a deficienţelor de serviciu, care au fost deja rectificate dupa o Notă de
Rectificare – pentru fiecare repetiţie.
Depozitul de deşeuri
Următoarele deficienţe ale Serviciului sunt considerate criterii de neconformitate şi vor avea
ca rezultat Avize de Rectificare din partea AC în conformitate cu Condiţiile Contractului. Fiecare
element al deficienţelor Serviciului, dacă este identificat, va fi numărat separat:
a.) Nepăstrarea curaţeniei în obiective – pentru fiecare constatare;
b.) Angajaţii nu poartă uniforma sau echipamentul de protecţie – pentru fiecare caz;
c.) Practici de lucru periculoase – pentru fiecare caz;
d.) Nerespectarea cerinţelor privind zgomotul – pentru fiecare caz şi zi;
e.) Eşec în limitarea mirosurilor – pentru fiecare caz şi zi;
f.) Descărcarea de levigat sau ape insuficient epurate – la fiecare constatare;
g.) Scurgeri de levigat sau apă contaminată din amplasament – pentru fiecare eveniment;
h.) Neînregistrarea datelor corecte ale tuturor vehiculelor de transport al deşeurilor - pentru
fiecare caz;
i.) Comportament necorespunzător al personalului Operatorului – pentru fiecare caz;
j.) Încălcări ale legii de către personalul Operatorului – pentru fiecare caz;
k.) Orice altă nerespectare a acestui Contract, referitor la operarea Depozitului – pentru
fiecare caz.
Următoarele deficiențe serioase în prestarea Serviciilor vor avea ca rezultat Avize de
Rectificare Majoră:
1.) Defectarea instalaţiilor sau echipamentelor din cauza nerespectării cerinţelor de
întreţinere stabilite în documentele puse la dispoziţie de furnizor prin intermediul AC înaintea
predării – pentru fiecare caz;
2.) Nefuncţionarea, din vina Operatorului, a instalaţiilor sau echipamentelor mai mult decât
timpul rezonabil necesar, cum ar fi lipsa de personal, managementul incorect al pieselor de
schimb/rezervă, etc. – pentru fiecare caz. Timpul de întrerupere sau nefuncţionare este considerat
nerezonabil dacă depăşeşte următoarele limite:
- pentru depozitarea deşeurilor: 24 ore;
- pentru echipamentul de cântarire şi înregistrare a deşeurilor: 24 ore
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3.) Sistarea Utilităţilor (ex. alimentarea cu apă sau energie electrică, dar fără a se limita la
acestea), pentru o perioadă care împiedică desfăşurarea normală a Serviciilor, din vina
Operatorului, cum ar fi: lipsa de personal, administrarea neadecvată a instalaţiilor şi reţelelor, lipsa
pieselor de schimb, etc. – pentru fiecare zi de lucru;
4.) Depozitarea unor deşeuri ce nu îndeplinesc criteriile de acceptare la depozitare – pentru
fiecare caz;
5.) Acceptarea pe depozit a unor deşeuri care nu se găsesc în Autorizaţia integrată de mediu
- pentru fiecare caz;
6.) Arderea deşeurilor în Depozit – pentru fiecare caz;
7.) Netrimiterea în termenul stabilit a rapoartelor prevăzute în prezentul Caiet de Sarcini pentru fiecare caz;
8.) Neutilizarea adecvată a vehiculelor şi echipamentului în conformitate cu Contractul –
pentru fiecare caz;
9.) Condiţii de muncă nesigure pentru personalul care operează facilitaţile, inclusiv condiţii
neigienice, atmosferă sau temperatură necorespunzătoare, lipsa echipamentului de protecţie pentru fiecare caz şi zi;
10.) Întreţinerea echipamentului şi bunurilor AC nu se realizează conform cerinţelor
producătorului – pentru fiecare constatare;
11.) Apariţia repetată a deficienţelor de serviciu, care au fost deja rectificate dupa o Notă de
Rectificare – pentru fiecare repetiţie.
Sunt considerate de asemenea ca fiind neconformități nerespectarea țintelor stabilite la
secțiunea Obiectul contractului din modelul de contract atașat, cazuri în care se aplică penalizări
anuale în conformitate cu prevederile Contractului.
Delegatul se obligă să remedieze toate deficiențele semnalate prin avizul de rectificare în
termen de 24 de ore și avizul de rectificare majoră, în termen de 48 de ore. Delegatarul va avea
dreptul să aplice o deducere financiară de penalizare la fiecare aviz major de rectificare. Deducerile
financiare de penalizare nu se vor aplica în primele 6 luni de la data de începere.
ASPECTE FINANCIARE ŞI DE ASIGURĂRI
Delegatul va constitui, conform prevederilor art. 12 din H.G. nr. 349/2005 un Fond pentru
închiderea şi urmărirea postînchidere a depozitului, Fond care va fi alimentat cota – parte din
tariful de depozitare perceput. Valoarea totală a Fondului este de 5000000 lei fără TVA care
reprezintă suma estimată pentru lucrările de închidere şi suma aferenta cheltuielilor de monitorizare
postînchidere pentru celula 1 a depozitului.
Cu 30 de zile calendaristice înainte de data de terminare a activităţii Delegatului, Fondul de
închidere constituit şi necheltuit va fi transferat Delegatarului.
În vederea operării Delegatarul va obține autorizaţiile de mediu/autorizația integrate de
mediu pe care le va transfera Delegatului.
Conform prevederilor art. 11 din H.G. nr. 349/2005, înainte de începerea operaţiilor de
eliminare, Delegatul trebuie sa facă dovada existenţei unei garanţii financiare, conform legislaţiei
în vigoare, pentru a asigura că sunt îndeplinite obligaţiile privind siguranţa depozitului pentru
respectarea cerinţelor de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, care decurg din autorizaţie.
Această garanţie va fi menţinută pe toată perioada de operare, închidere şi urmărire postînchidere a
depozitului.
Delegatul are obligaţia de a încheia şi onora contracte de asigurări pentru mijloacele din
patrimoniul public, puse la dispoziţie de Delegatar, conform legislaţiei în vigoare privind
asigurările, precum şi o asigurare a raspunderii civile pentru poluare, care să acopere riscul în caz
de accident/prejudiciu de mediu. Cu acordul autorității de reglementare, asigurarea de răspundere
pentru poluare poate fi utilizată ca dovadă a garanției financiare solicitată conform prevederilor art.
1 din H.G. nr. 349/2005.
ÎNCASAREA TARIFELOR
Operatorul instalaţiilor va încasa contravaloarea serviciilor prestate de la operatorii de
colectare şi transport al deşeurilor.
Operatorii de colectare şi transport, precum şi alţi operatori/generatori (de ex.
Operatorul/operatorii pentru deşeuri stradale, operatorul/operatorii pentru deşeuri din parcuri și
grădini, operatorii staţiilor de epurare orăşeneşti) vor transporta deşeurile colectate la instalaţii
(după caz) şi vor plăti un tarif, exprimat în lei/tonă, diferenţiat funcţie de instalaţia de gestionare în
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care intră deşeurile (staţie de transfer, staţie de sortare, statie TMB, depozit). Tarifele pentru staţiile
de transfer vor include şi costurile de transfer către stațiile de tratare (sortare sau TMB), precum şi
costurile de operare ale stațiilor de tratare (sortare sau TMB) unde vor ajunge în final deșeurile.
Tariful pentru sortare și pentru staţia TMB va include şi costurile de depozitare a
reziduurilor generate în procesul de sortare/tratare mecano-biologică.
În acest flux, Asociația de dezvoltare Intercomunitară „Salubris” Alba va avea doar rol de
monitorizare a cantităţilor de deşeuri colectate şi transportate pe fluxuri de deşeuri, prin intermediul
copiilor aferente ale documentelor de plată şi justificative emise de operatorul instalaţiilor către
operatorii de colectare şi transport.
ANEXA NR. 3 POPULAȚIA DESERVITĂ DE INSTALAȚIILE DE GESTIONARE A
DEȘEURILOR ȘI CANTITĂȚILE ESTIMATE A FI RECEPȚIONATE
POPULAŢIA DESERVITĂ DE STAȚIILE DE TRANSFER
Staţia de transfer Tărtăria va deservi populaţia din zona 2 de colectare, şi anume localităţile:
Denumire UAT
Populația (2017)
SEBEȘ
26695
CUGIR
21119
Daia Română
2740
Cut
1062
Șpring
2391
Doștat
945
Gîrbova
2025
Cîlnic
1661
Săsciori
5688
Pianu
3045
Săliștea
2171
Blandiana
912
Vințu de Jos
4743
Ceru Băcăinți
266
Șibot
2209
Șugag
2693
TOTAL
80365
Staţia de transfer Blaj va deservi populaţia din zona 4 de colectare, şi anume localităţile:
Denumire UAT
Populația
Zona 4 Blaj
45177
BLAJ
20382
Cergău
1472
Cenade
932
Valea Lungă
2872
Cetatea de Baltă
2895
Jidvei
4562
Șona
4018
Sîncel
2382
Bucerdea Grânoasă
2208
Crăciunelu de Jos
1931
Roșia de Secaș
1523
Staţia de transfer Abrud va deservi localitățile din subzonele 3.2. şi 3.3., după o perioadă de
2 ani de la începerea contractului, şi anume localităţile:
Subzona 3.2. Abrud
10977
ABRUD
5011
57

Roșia Montană
Ciuruleasa
Bucium
Mogoș
Subzona 3.3. Cîmpeni
CÎMPENI
Arieșeni
Avram Iancu

2624
1183
1437
722
23846
7134
1744
1616

Vidra

1671

Sohodol
Vadu Moților
Albac
Poiana Vadului
Horea
Scărișoara
Gîrda de Sus

1708
1332
2064
1125
2117
1641
1693

Staţia de sortare și transfer Baia de Arieș
În ceea ce privește deşeurile din sub-zonele 3.2 şi 3.3. acestea vor fi transferate pentru o
perioadă iniţială de 2 ani prin staţia de transfer Baia de Arieş, urmând ca după această perioadă să
fie transferate prin staţia de transfer Abrud. Deşeurile din zona 3.4. vor fi transferate prin staţia de
tranfer Baia de Arieş.
Subzona 3.2. Abrud
10977
ABRUD
5011
Roșia Montană
2624
Ciuruleasa
1183
Bucium
1437
Mogoș
722
Subzona 3.3. Cîmpeni
23,846
CÎMPENI
7134
Arieșeni
1744
Avram Iancu
1616
Vidra
1671
Sohodol
1708
Vadu Moților
1332
Albac
2064
Poiana Vadului
1125
Horea
2117
Scărișoara
1641
Gîrda de Sus
1693
Subzona 3.4. Baia de Arieș
13975
BAIA DE ARIEȘ
3,419
Lupșa
3,015
Sălciua
1,411
Poșaga
1,035
Ocoliș
609
Bistra
4,486
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POPULAŢIA DESERVITĂ DE STAȚIILE DE SORTARE
Staţia de sortare Aiud va deservi etapizat unitățile administrativ teritoriale deservite și va fi
preluată după încetarea contractului actual de delegare (august 2020).
Etapa 1 (de la semnarea contractului de delegare al Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară „Salubris” Alba până la 16 august 2020 - data finalizării contractului existent de
operare a stației de transfer Aiud)
 vor ajunge deşeurile reciclabile din unitățile administrativ teritoriale Aiud și Livezile;
Etapa 2 (din 17 august 2020 până la finalizarea contractului de delegare al Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară „Salubris” Alba)
 vor ajunge deşeurile reciclabile din unitățile administrativ teritoriale Aiud, Livezile,
Rimetea, Miraslău, Lopadea Nouă, Rădești, Rîmeț, Ponor.
Subzona 1.2. Aiud
31865
22601
AIUD
Rîmeț
567
Rădești
1186
Rimetea
1112
Lopadea Nouă
2726
Livezile
1178
Miraslău
1961
Ponor
534
Staţia de sortare Zlatna va deservi populaţia din subzona 3.1., şi anume localităţile:
Denumire UAT
Populaţia
Subzona 3.1 Zlatna
11499
ZLATNA
7400
Almașu Mare
1274
Meteș
2826
Staţia de sortare Baia de Arieş va deservi localităţile arondate astfel:
Pentru o perioadă de 2 ani începând cu data semnării contractului de delegare al Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris” Alba vor ajunge deşeurile reciclabile din sub-zonele 3.2,
3.3 și 3.4;
Pentru perioada ulterioară celor 2 ani, începând cu data semnării contractului de delegare al
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris” Alba, vor ajunge deşeurile reciclabile din subzona 3.4;
Subzona 3.2. Abrud
10977
ABRUD
5011
Roșia Montană
2624
Ciuruleasa
1183
Bucium
1437
Mogoș
722
Subzona 3.3. Cîmpeni
23846
CÎMPENI
7134
Arieșeni
1744
Avram Iancu
Vidra
Sohodol
Vadu Moților
Albac
Poiana Vadului
Horea

1616
1671
1708
1332
2064
1125
2117
59

Scărișoara
Gîrda de Sus
Subzona 3.4. Baia de Arieș
BAIA DE ARIEȘ
Lupșa
Sălciua
Poșaga
Ocoliș
Bistra

1641
1693
13975
3419
3015
1411
1035
609
4486

Staţia de sortare Galda de Jos va deservi restul populaţiei din judeţul Alba, respectiv:
 pe întreaga perioadă a contractului de delegare vor ajunge deşeurile reciclabile colectate
din zonele/subzonele 1.1, 1.3, 2 și 4;
 de la semnarea contractului de delegare al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
„Salubris” Alba până la data de 16 august 2020 (data finalizării contractului existent de operare a
stației de transfer Aiud), vor ajunge deşeurile reciclabile colectate din unitățile administrativ
teritoriale Rimetea, Miraslău, Lopadea Nouă, Rădești, Rîmeț, Ponor, din cadrul subzonei 1.2;
 Pentru perioada ulterioară a primilor 2 ani de implementare a contractului de delegare al
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris” Alba, vor ajunge deşeurile reciclabile din subzona 3.2 si 3.3;
Subzona 1.1. Alba Iulia
96240
ALBA IULIA
62774
TEIUȘ
6615
Ciugud
3011
Berghin
1870
Ohaba
748
Mihalț
3014
Stremț
2389
Galda de Jos
4462
Cricău
1889
Intregalde
570
Ighiu
6208
Sîntimbru
2690
Subzona 1.2. Aiud
31,865
22601
AIUD
Rîmeț
567
Rădești
1186
Rimetea
1112
Lopadea Nouă
2726
Livezile
1178
Miraslău
1961
Ponor
534
Subzona 1.3. Ocna Mureș
24323
OCNA MURES
12880
Hopîrta
1138
Fărău
1550
Noșlac
1641
Lunca Mureșului
2375
Unirea
4738
Zona 2 Tărtăria
80365
SEBEȘ
26695
60

CUGIR

21119

Daia Română
Cut
Șpring
Doștat
Gîrbova
Cîlnic
Săsciori
Pianu
Săliștea
Blandiana
Vințu de Jos
Ceru Băcăinți
Șibot
Șugag
Subzona 3.2. Abrud
ABRUD
Roșia Montană
Ciuruleasa
Bucium
Mogoș
Subzona 3.3. Cîmpeni
CÎMPENI
Arieșeni

2740
1062
2391
945
2025
1661
5688
3045
2171
912
4743
266
2209
2693
10977
5011
2624
1183
1437
722
23846
7134
1744

Avram Iancu
Vidra
Sohodol

1616
1671
1708

Vadu Moților
Albac

1332
2064

Poiana Vadului
Horea
Scărișoara

1125
2117
1641

Gîrda de Sus
Subzona 3.4. Baia de Arieș
BAIA DE ARIEȘ
Lupșa
Sălciua
Poșaga
Ocoliș
Bistra
Zona 4 Blaj
BLAJ
Cergău
Cenade
Valea Lungă
Cetatea de Baltă
Jidvei
Șona
Sîncel
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1693
13975
3419
3015
1411
1035
609
4486
45177
20382
1472
932
2872
2895
4562
4018
2382

Bucerdea Grânoasă
Crăciunelu de Jos
Roșia de Secaș

2208
1931
1523

Staţia de tratare mecano-biologică, precum şi depozitul de deşeuri (ambele în cadrul
amplasamentului Galda de Jos) vor deservi întreaga populație a județului Alba.
Cantităţile de deşeuri estimate a se genera în anul 2017 şi care vor intra în instalaţiile de
gestionare a deşeurilor sunt prezentate mai jos:
Zona 1 Zona 2 zona 3 zona 4
TOTAL
67193
32487
19300
15709
Urban
populație
40698
18556
8912
7910
similare
11839
5398
2593
2301
parcuri și grădini
Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară
3066
1398
671
596
stradale
3488
1590
764
678
Total
59091
26942
12940
11485
Rural
populație
7766
5315
6096
4049
similare
240
164
188
125
parcuri și grădini
Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară
48
33
38
25
stradale
48
33
38
25
Total
8102
5545
6360
4224
ANEXA NR. 4 DATE TEHNICE ALE STAȚIILOR DE TRANSFER
STATIA DE TRANSFER TĂRTĂRIA
Staţia de transfer este amplasată în extravilanul localităţii Tărtăria (comuna Săliştea), la o
distanţă de 2,2 km faţă de zona rezidenţială.
Amplasamentul stației de transfer Tărtăria este situat în partea dreaptă a drumului DJ 705E
cu acces dintr-un drum de exploatare agricol. Accesul la staţia de transfer se va face din DN 7
Vinţu de Jos – Orăstie.
Din punct de vedere geografic amplasamentul este localizat în nordul satului Tărtăria
(comuna Săliştea), la 2,2 km faţă de zona rezidenţială având coordonatele: longitudine 45° 56′ 31″
Nord, latitudine 23° 25′ 0″ Est.
Din punct de vedere cadastral amplasamentul este înregistrat în CF 70176, extravilan,
comuna Săliștea, sat Tărtăria, nr. Top 668/1/1.
Suprafaţa totală a terenului pe care este amplasată staţia de transfer este de 13 000 mp.
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În cadrul stației de transfer Tărtăria se va realiza preluarea următoarelor categorii de deşeuri
provenite din zona 2 de colectare:
► Deşeuri reziduale menajere şi similare
► Deşeuri reciclabile menajere şi similare, colectate pe 3 fracţii: hârtie/carton,
plastic/metal, sticlă
► Deşeuri din parcuri si grădini
► Deşeuri stradale
► Deşeuri periculoase menajere
► Deşeuri voluminoase
► DEEE-uri
Stația de transfer Tărtăria are o capacitate de transfer de 33044 tone/an, va funcţiona cu
descărcare directă şi compactare mobilă (în pres-containere). Alte date tehnice sunt prezentate în
tabelul de mai jos:
Date de proiectare
Stație de transfer Tărtăria
Capacitate de intrare (tone/an)
33044
Capacitate de stocare teporarară a deşeurilor
2 zile
Livrare (zile/săptămână)
6
Ore de lucru/schimb
8
Muncitori în unitatea de transfer (numărul maxim de
5
persoane/schimb)
Număr de rampe de descărcare
2
Capacitate de prelucrare (tone/zi)
105,91
Durata medie a procesului de transfer: încărcare,
40
descărcare, manevre, trafic (min)
Distanța de parcurs până la Galda de Jos (km dublu sens)
92
În cadrul staţiei de transfer sunt amenajate următoarele obiective:
 Împrejmuire și poartă de acces auto și pietonală;
 Platfomă betonată și zonă carosabilă asfaltată;
 Spații de depozitare press-containere;
 Spații de stocare temporară;
 Spații de depozitare containere DEEE, periculoase și voluminoase;
 Clădire administrativă;
 Container grup sanitar;
 Cântar pod basculă de 60 tone
 Parcare;
 Rampă de descărcare și pâlnie de alimentare;
 Stație pompare și rezervor pentru alimentare cu apă;
 Instalații de canalizare menajeră și bazin vidanjabil;
 Sistem de colectare a apelor pluviale și separator hidrocarburi, cu descărcare;
 Instalații de alimentare cu energie electrică, sistem de iluminat și prize interior, circuite
de prize, paratrăsnet și pământare;
 Sistem de iluminat pe timp de noapte;
 Dotări.
Stația de transfer este dotată cu:
 Mașini de încărcat cu cârlig (hook lift) –5 buc.;
 Prescontainere de 24 mc – 8 buc.
Alimentarea cu apă
Apă potabilă
Alimentarea cu apă se va efectua cu cisterna, iar stocarea va fi asigurată într-un rezervor de
5 mc.
Apă tehnologică - Nu este necesară deoarece descărcarea deșeurilor se realizează direct în
compactoarele mobile, nefiind astfel necesară spălarea platformelor și nici a autovehiculelor.
Canalizarea
Eliminarea apelor uzate
Evacuarea apelor uzate se va realiza cu autovidanja.
Evacuarea apelor pluviale
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Evacuarea apelor pluviale, după trecerea prin separatorul de hidrocarburi, se va realiza la
Stația de transfer Tărtăria - în canalul pluvial existent în partea de Nord a amplasamentului, apoi în
râul Mureș.
Alimentare cu energie electrică
Staţia de transfer va fi alimentată din reţeaua naţională, fiind racordată la un BMPT..
Furnizarea de agent termic
Va fi asigurată prin sisteme de încălzire alimentate cu energie electrică.
Telecomunicaţiile
Sunt asigurate sisteme de telefonie mobilă şi conectarea la internet.
Fluxul tehnologic în staţia de transfer
Deşeurile sunt descărcate, printr-o pâlnie metalică, direct în press-containerele utilizate
pentru transportul la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos. Din acest motiv,
staţia este structurată ca o zonă pe două nivele. După ce press-containerul a fost umplut, acesta este
încărcat în autocamion, prin intermediul unui mecanism de ridicare cu cârlig. Un alt presscontainer gol este aşezat sub pâlnie, iar vehiculele de colectare pot începe descărcarea deşeurilor
colectate
STAȚIA DE TRANSFER BLAJ
Din punct de vedere geografic amplasamentul este situat la ieșirea dinspre nordul
municipiului Blaj pe partea dreaptă a DJ107 la 1,8 km de Blaj înspre comuna Sîncel, având
coordonatele: longitudine 46° 10′ 31″ Nord, latitudine 23° 54′ 52″ Est.
Din punct de vedere cadastral amplasamentul este înregistrat în CF nr. 2413 Sîncel nr. Top
2970/26/4, 2970/27/4, 2970/28/2, 2970/29/2, 2970/30/2, 2970/31/2.
Stația de transfer este construită pe amplasamentul depozitului de deșeuri neconform
existent. Activitatea depozitului a fost sistată în anul 2009.
Suprafața totală alocată construirii stației de transfer și închiderii depozitului de deșeuri este
23591mp din care 15000 mp sunt alocați închiderii depozitului neconform de deșeuri, iar 6536 mp
sunt alocați construirii stației de transfer.

În cadrul stației de transfer Blaj se va realiza preluarea următoarelor categorii de deşeuri
provenite din zona 2 de colectare:
► Deşeuri reziduale menajere şi similare
► Deşeuri reciclabile menajere şi similare, colectate pe 3 fracţii: hârtie/carton,
plastic/metal, sticlă
► Deşeuri din parcuri si grădini
► Deşeuri stradale
► Deşeuri periculoase menajere
► Deşeuri voluminoase
► DEEE-uri
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Stația de transfer Blaj are o capacitate totală de 15000 to/an. Tipul de staţie de transfer care
se va realiza pe cele două amplasamente este staţia de transfer cu descărcare directă şi compactare
mobilă (press-containere). Alte date tehnice ale staţiei sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Date de proiectare
Stație de transfer Blaj
Capacitate de intrare (tone/an)
15000
Capacitate de stocare temporarară a deşeurilor
2 zile
Livrare (zile/săptămână)
6
Ore de lucru/schimb
8
Muncitori în unitatea de transfer (numărul maxim de
5
persoane/schimb)
Număr de rampe de descărcare
2
Capacitate de prelucrare (tone/zi)
48,07
Durata medie a procesului de transfer: încarcare,
40
descărcare, manevre, trafic (min)
Distanța de parcurs până la Galda de Jos (km dublu sens)
72
În cadrul staţiei de transfer sunt amenajate următoarele obiective:
 Împrejmuire și poartă de acces auto și pietonală;
 Platfomă betonată și zonă carosabilă asfaltată;
 Spații de depozitare press-containere;
 Spații de stocare temporară;
 Spații de depozitare containere DEEE, periculoase și voluminoase;
 Clădire administrativă;
 Cântar pod basculă de 60 tone;
 Container grup sanitar;
 Parcare;
 Rampă de descărcare și pâlnie de alimentare;
 Stație pompare și rezervor pentru alimentare cu apă;
 Instalații de canalizare menajeră și bazin vidanjabil;
 Sistem de colectare a apelor pluviale și separator hidrocarburi;
 Instalații de alimentare cu energie electrică, sistem de iluminat și prize interior, circuite
de prize, paratrăsnet și pământare;
 Sistem de iluminat pe timp de noapte;
 Dotări.
Alimentarea cu apă
Apă potabilă
Alimentarea cu apă se va efectua cu cisterna, iar stocarea va fi asigurată într-un rezervor de
5 mc.
Apă tehnologică nu este necesară deoarece descărcarea deșeurilor se realizează direct în
compactoarele mobile, nefiind astfel necesară spălarea platformelor și nici a autovehiculelor.
Canalizarea
Eliminarea apelor uzate
Evacuarea apelor uzate se va realiza în ambele stații de transfer cu autovidanja din bazinul
vidanjabil.
Evacuarea apelor pluviale
Evacuarea apelor pluviale, după trecerea prin separatorul de hidrocarburi, se va realiza la
Stația de transfer Blaj - în puţuri absorbante;
Alimentare cu energie electrică
Staţia de transfer va fi alimentată din reţeaua naţională, fiind racordată la un BMPT..
Furnizarea de agent termic
Va fi asigurată prin sisteme de încălzire alimentate cu energie electrică.
Telecomunicaţiile
Sunt asigurate sisteme de telefonie mobilă şi conectarea la internet.
Stația de transfer este dotată cu:
 Mașini de încărcat cu cârlig (hook lift) – 4 buc.
 Prescontainere de 24 mc – 4 buc.
Fluxul tehnologic în staţia de transfer Blaj
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Deşeurile sunt descărcate, printr-o pâlnie metalică, direct în press-containerele utilizate
pentru transportul la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos. Din acest motiv,
staţia este structurată ca o zonă pe două nivele. După ce press-containerul a fost umplut, acesta este
încărcat în autocamion, prin intermediul unui mecanism de ridicare cu cârlig. Un alt presscontainer gol este aşezat sub pâlnie, iar vehiculele de colectare pot începe descărcarea deşeurilor
colectate
STAȚIA DE TRANSFER ABRUD
Staţia de transfer Abrud a fost construită în cadrul Proiectului PHARE CES 2003: „Sistem
de colectare selectivă şi amenajare statie de transfer în zona turistică Abrud, Roşia Montană,
Bucium şi Ciuruleasa”.
Stația de transfer Abrud era planificată să deservească doar localitătile menționate mai sus.
Prin extinderea utilizării și la subzona 3.3, stația devine insuficientă pentru a deservi atât zona 3.2
Abrud, cât şi zona 3.3. Cîmpeni. Operatorul va trebui să realizeze investiţii în extinderea capacităţii
acestei instalaţii.
Accesul în staţia de transfer se face printr-un racord din DN 74 A Alba Iulia – Abrud Roşia Montană. Drumul de acces trece peste calea ferată îngustă (mocăniţa) şi are o lungime de 22
m.
În incinta stației de transfer se identifică următoarele suprafete:
- 1130 mp platformă betonată carosabilă cu fundaţie din balast cilindrat si imbrăcăminte din
beton
- 185 mp spaţii verzi
- 165 mp rampa urcare/descarcare cu înălțime de 2 m şi lățime de 3,6 m. Lungimea rampei
este de 27 m. Accesul pe rampă are o inclinare de 10% și o lungime de 20 m.

Descărcarea deșeurilor din autogunoiere se va face de pe rampă, prin basculare direct în
pâlnia de alimentare a presei fixe. Pentru protecție, pâlnia de alimnetare a presei a fost prevăzută cu
acoperiş de tip şopron, închis pe 3 laturi. Șopronul este o construcţie metalică de 6 m înălțime şi 12
mp suprafața în plan.
În cadrul staţiei de transfer mai există un birou administrativ, construcţie cu dimensiunile în
plan de 5,10 x 15,10 m, amplasat imediat la intrarea în incinta stației.
Biroul administrativ are două zone:
 o zonă de birouri, constituită din: birou, hol şi grup sanitare
 zona de vestiare: vestiar, grup sanitar
Staţia este dotată cu următoarele utilităţi:
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 alimentare cu apă – din sistemul de alimentare cu apă al localităţii printr-o
conductă de distribuţie PAID DE 75 mm de 374 m lungime; se va alimenta din aceeași sursă și un
hidrant exterior de incendiu tip subteran Dn 65 mm Q= 10 l/s
 canalizare menajeră – racordată la o fosă vidanjabilă de 9 mc. Conducta de
canalizare este de tip PVC KG De 125 mm cu lungime de 15 m.
 canalizare ape uzate tehnologice - Fosă vidanjabilă de 9 mc amplasată în
apropierea presei fixe care preia eventualele scurgeri de lichid din presă, care sunt direcţionate aici
de o rigolă betonată
 alimentare cu energie electrică – prin racord de joasă tensiune la postul TRAFO
existent în vecinătatea amplasamentului. În incinta staţiei se va alimenta cu curent utilajul de
presare, clădirea administrativă şi iluminat exterior (2 stâlpi de beton pozate pe clădiri, cu lămpi de
vapori cu sodiu de înaltă presiune de 150 W)
 alimentare cu energie termică – pentru clădirea administrativă cu centrală termică
electrică
Incinta staţiei este împrejmuită pe tot perimetrul cu gard cu panouri din plasă de sârmă
sudată fixate pe rame de OB şi poartă glisantă dublă din panouri de plasă de sârmă sudată montate
pe rame metalice.
În cadrul stației de transfer Abrud se va realiza preluarea următoarelor categorii de deşeuri
provenite din zona 3 de colectare, subzonele 3.2. Abrud şi 3.3. Cîmpeni:
► Deşeuri reziduale menajere şi similare
► Deşeuri reciclabile menajere şi similare, colectate pe 3 fracţii: hârtie/carton,
plastic/metal, sticlă
► Deşeuri din parcuri si grădini
► Deşeuri stradale
► Deşeuri periculoase menajere
► Deşeuri voluminoase
► DEEE-uri
Dotări în cadrul staţiei:
 4 containere de 30 mc (3 închise şi 1 deschis - pentru colectarea sticlei)
 1 presă fixă
 1 maşină de transfer containere de 26 tone
În vederea asigurării bunei funcţionări a staţiei de transfer în cadrul Sistemului de
Management Integrat al Deșeurilor Alba, şi pentru a acoperi şi subzona 3.3. Cîmpeni, sunt necesar
a fi achiziţionate de operatorul staţiei următoarele echipamente:
 cântar
ANEXA NR. 5 DATE TEHNICE ALE STAȚIILOR DE SORTARE

Nr.
Crt
1
2
3
4

Lista staţiilor de sortare şi capacitatea de prelucrare a acestora
Adresa
Suprafaţa
Capacitatea de lucru
(t/oră)
Staţia de sortare Galda de Jos
0,15 ha
42213 t/h
Staţia de sortare Zlatna
0,3 ha
3000 t/an
Staţia de sortare Aiud
15000 t/an
Staţia de sortare şi transfer Baia de
4200 t/an
Arieş

STAŢIA DE SORTARE GALDA DE JOS
Din punct de vedere geografic amplasamentul este situat la 16,5 km de municipiul Alba
Iulia, la intersecția între drumurile județene 107K și 107H, având coordonatele: latitudine 46°10′
44″ Nord, longitudine 23°37′ 30″ Est.
Din punct de vedere cadastral amplasamentul este înregistrat în CF Galda de Jos nr. top
70272, 70273, 70275, 70276, 70279, 70280, 70283.
Accesul către amplasament se va face din DN1 (E81) pe două drumuri de legătură situate
între sectorul dintre intersecția acestora cu DJ 107 H și intrarea în orașul Teiuș.
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Suprafața totală alocată este 274444 mp din care 250000 mp sunt alocați construirii
Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (stație TMB, stație sortare și depozit conform de
deșeuri etapa I si II) iar 24444 mp sunt alocați construirii drumurilor de acces.
Zona necesară pentru stația de tratare mecano-biologică și de sortare este de aproximativ
35000 mp din cei 250000 mp alocați construirii Centrului de Management Integrat al Deșeurilor.
În cadrul staţiei de sortare sunt amenajate şi construite următoarele obiective, unele dintre
ele comune cu celelalte instalaţii de pe amplasament (staţie TMB şi depozit):
 Platfome betonate și zone carosabile;
 Hală pentru depozitare temporară a deșeurilor livrate;
 Hală sortare deșeuri reciclabile;
 Parcare pentru utilaje de transport;
 Spații de depozitare containere necesare în tehnologia de sortare;
 Spații de depozitare pentru: 13 containere de 15 mc pentru deșeuri periculoase, 7
containere de 6 mc pentru deșeuri periculoase și 5 containere de 30 mc pentru deșeuri tip DEEE;
Obiectivele comune tuturor instalațiilor sunt:
 Gospodărie de apă;
 Stație mobilă de carburant;
 Separator de hidrocarburi dacă cel instalat pentru depozitul ecologic nu este suficient;
 Sisteme de pomparea apei, a apei uzate menajere şi a apei uzate tehnologice;
 Rețele alimentare cu apă şi apă de uz tehnologic precum și rețele de canalizare a acesteia
(după necesități) din interiorul halelor;
 Rețea exterioară de colectare a apei tehnologice și dirijarea acesteia către staţia de tratare
a levigatului şi apelor uzate menajere;
 Rețele exterioare de canalizare ape uzate menajere către staţia de tratare a levigatului şi
apelor uzate menajere;
 Sistem de prevenire incendii la interiorul clădirilor și la exterior;
 Sistem de iluminat de urgență la interiorul clădirilor;
 Rețele de iluminat exterioare pe drumurile de acces din incintă;
 Rețele de instalații electrice – iluminat și forță – în interiorul halelor;
 Sisteme tip paratrăsnet;
 Asigurarea sistemului de pământare a: construcțiilor, utilajelor tehnologice și a
tablourilor electrice;
 Rețele de colectare a apelor pluviale de pe clădiri și platforme și descărcare în pârâul
Dăneț după trecerea prin separatorul de hidrocarburi (după caz);
 Sistem de comunicație (telefonie mobilă, rețele de curenți slabi, internet etc.).
Alimentarea cu apă
Apă potabilă Apa potabilă se va utiliza în scop igienico-sanitar pentru personalul Centrului
de Management. Alimentarea cu apă se va efectua de la rețea.
Apă tehnologică Apa tehnologică este necesară pentru prevenirea incendiului, spălarea
utilajelor de proces și a celor de transport. Alimentarea cu apă tehnologică se face de la rețea.
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Canalizarea
Eliminarea apelor uzate Evacuarea apelor uzate fecaloid menajere, a apei tehnologice
rezultate în urma igienizării echipamentelor, precum și apa tehnologică provenită de la spălarea
utilajelor de transport se va realiza prin sisteme de canalizare gravitațională sau prin pompare cu
deversare în stație de epurare.
Evacuarea apelor pluviale Evacuarea apelor pluviale provenite din parcări și platforme de
beton carosabile, după trecerea prin separatorul de hidrocarburi, se va realiza în pârâul existent în
zonă. Evacuarea apelor pluviale potențial curate de pe clădiri sau din zone necarosabile se
realizează prin preluarea prin sisteme de rigole, guri de scurgere și canalizări pluviale și apoi
dirijate spre pârâul existent în zonă.
Alimentare cu energie electrică
Se va realiza din reţeaua naţională de alimentare prin intermediul unui racord.
Furnizarea de agent termic
Staţia de sortare va avea sisteme de încălzire alimentate cu energie electrică.
Construcţiile ce compun stația de sortare sunt următoarele:
► hala de sortare;
► spații de depozitare deșeuri periculoase.
Hala de sortate va avea aproximativ 6300 m2 pentru echipament, zone de recepție,
depozitare și sortare manuală. Structura de rezistență a halei va fi alcătuită din stâlpi și grinzi
metalice pe fundații din beton. Pereții și acoperișul sunt din panouri termoizolante, alcătuite din
două plăci de oțel profilat între care se află spumă poliuretanică.
Hala este compartimentată și este prevăzută cu uși automate pentru a facilita accesul
vehiculelor utilitare (încărcătoare fontale) și al vehiculelor de transport (camioanele). Hala are
următoarele utilități: alimentare cu apă potabilă și tehnologică, sistem de canalizare apă uzată
menajeră şi tehnologică, rețea de control al aerului, sistem de încălzire pentru cabinele de sortare și
pentru camera de control, sistem de apărare împotriva incendiilor, alimentare cu energie electrică și
control automat.
Clădirea stației de sortare va încorpora:
► zona de recepție;
► zona de sortare;
► unitatea de balotare;
► zona de depozitare temporară;
► camera de control.
De asemenea, clădirea stației de sortare va oferi spațiu adecvat pentru:
► depozitarea materialelor care intră în stație (la recepție);
► depozitarea materialelor sortate (temporară);
► spațiul de manevră pentru încărcătoarele frontale precum și a camioanelor sosite;
► amplasarea tuturor echipamentelor și dotărilor care alcătuiesc ansamblul liniei
tehnologice.
Suprafața de depozitare deșeuri periculoase este o platformă din beton armat în afara halei
de sortare cu o suprafață de circa 316 mp.
Alte date tehnice şi funcţionale ale stației de sortare sunt enumerate în continuare:
Date de proiectare
Dimensionare date de proiectare
Capacitate de intrare (tone/an)
42.213
Numărul de zile lucrătoare din timpul
312
anului (zile)
Numărul de schimburi în 24 de ore
2
(schimburi)
Capacitate de depozitare provizorie a
2
deşeurilor (zile)
Livrare (zile/ săptămână)
6
Ore de lucru/ schimb (ore)
8
Timp de funcționare/ schimb
7,50
Capacitatea de prelucrare (tone/ zi)
135,30
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Date de proiectare
Număr de linii
Numar de fracții sortate

Dimensionare date de proiectare
2
12 după cum urmează:
- hârtie, carton, resturi de hârtie,
- folii, PEID, PET, PVC, resturi de plastic,
- sticlă albă, sticlă colorată (dacă este cazul)
- metale feroase și metale neferoase
Capacități de sortare manuală (kg/ persoană/ - hârtie – 400
oră)
- carton – 350
- plastic – 160
- metale neferoase*– 250
- sticlă – 200 (dacă este cazul)
Număr maxim necesar de muncitori
- carton: o secțiune cu 2 muncitori
- hârtie tipărită: o secțiune cu 5 muncitori
- resturi de hârtie: o secțiune cu 8 muncitori
- PET: o secțiune cu 5 muncitori
- PEID: o secțiune cu 5 muncitori
- PVC: o secțiune cu 3 muncitori
- folii: două secțiuni cu 12 muncitori
- resturi de plastic: o secțiune cu 6 muncitori
- metale neferoase: o secțiune cu 2 muncitori
- sticlă albă: o secțiune cu 6 muncitori (dacă este
cazul)
- sticlă colorată: o secțiune cu 11 muncitori (dacă
este cazul).
Numărul total de personal la sortare – 65, cu un
maxim de posturi disponibile de 72.
Necesar suprafață de stocare/ linie
- carton: un volum de 40 mc
- hârtie tipărită: un volum de 40 mc
- resturi de hârtie: un volum de 40 mc
- PET: un volum de 40 mc
- PEID: un volum de 40 mc
- PVC: un volum de 40 mc
- folii: două volume de 40 mc
- resturi de plastic: un volum de 40 mc
- metale: un volum de 40 mc
- sticlă albă: un container de 24 mc (dacă este
cazul)
- sticlă colorată: un container de 24 mc (dacă este
cazul).
* metalele feroase sunt sortate magnetic
Fluxul tehnologic în staţia de sortare Galda de Jos
Inputul stației de sortare va fi reprezentat de deșeurile reciclabile colectate separat pe
următoarele fracții, din cele patru zone în care a fost împărțit județul Alba (excepţie cele din
municipiul Aiud (deservit de staţia de sortare Aiud), oraşul Zlatna (deservit de statia de sortare
Zlatna) şi subzona 3.4 Baia de Arieş (deservită de staţia de sortare Baia de Arieş):
 Hârtie și carton;
 Plastic și metal;
 Sticlă.
Deșeurile de sticlă vor fi stocate separat pe amplasamentul stației de sortare, urmând a fi
transportate direct la operatorii de valorificare. În cazul în care aceștia doresc livrarea deșeurilor de
sticlă sortate pe fracții (sticlă albă și sticlă colorată), se va realiza sortarea, instalația fiind prevăzută
cu spații pentru dotarea acestui flux de deșeuri.
După înregistrarea în zona de recepție din Centrul de Management al Integrat al Deșeurilor
Galda de Jos, vehiculele încărcate cu deșeurile reciclabile (autogunoiere și mașini de transfer) vor
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fi cântărite și vor fi dirijate spre hala de sortare. Deșeurile reciclabile vor fi descărcate în hala de
recepție de unde, cu ajutorul încărcătoarelor frontal, vor fi manevrate în pâlnia de alimentare a
benzii transportoare (transportor înclinat cu lanț) care va transfera materialele încărcate în pâlnie
către cabina de sortare (o incintă aflată la 3-4 m deasupra pardoselei), acolo unde se află banda de
sortare manuală.
Cabina de sortare permite alimentarea constantă cu aer curat și proaspăt și extragerea
aerului poluat, în timp ce se realizează și un control al temperaturii pentru a asigura condițiile de
sănătate și securitate a muncii. Pereții și acoperișul sunt acoperite cu panouri termoizolante,
similare cu cele utilizate pentru clădirea stației de sortare și sunt prevăzute suprafețe vitrate.
Sunt prevăzute 12 secțiuni de separare, cîte una pentru fiecare fracție de deșeu sortată.
Fiecare secțiune are două orificii la nivelul superior pentru recepționarea materialelor. Fiecare
orificiu de recepție materiale va putea fi folosit de cel mult doi muncitori. Astfel, fiecare secțiune
poate fi folosită de până la patru persoane care sortează manual. Personalul de pe fiecare secțiune
va fi responsabil de colectarea unui tip de fracție și de aruncarea acestuia prin orificiu în zona de
depozitare temporară de la nivelul inferior.
Zona aflată sub liniile de sortare va fi folosită drept zona de depozitare temporară a
deșeurilor sortate. Zona de depozitare temporară va fi compartimentată prin intermediul unor pereți
metalici. Deșeurile depozitate temporar, după umplerea boxelor, vor fi manevrate cu ajutorul
încărcătorului frontal către transportoarele cu lanț și mai departe spre presele de balotare.
La capătul benzilor de sortare deșeurile rămase pe bandă trec printr-un separator magnetic
pentru colectarea deșeurilor feroase, iar deșeurile reziduale (nereciclabile) rămase pe bandă, vor fi
descărcate la capătul acestora într-un container în vederea transportării la depozitul conform.
Unitatea de balotare va presa materialele sortate (plastic, hârtie, metal) formând baloți care
se vor depozita în zona de depozitare din interiorul clădirii stației de sortare. Fracțiile de sticlă vor
fi colectate în containere speciale și vor fi reciclate așa cum sunt (fără vreun proces suplimentar).
Conform Studiului de fezabilitate, inputul şi outputul instalaţiei de sortare are următoarele
caracteristici:
Categorii de deşeuri
Compoziţie de intrare Randament al instalaţiei
(%)
de sortare (%)
Hârtie și carton
24
85
Plastic
21
75
Metal
7
90
Sticlă
15
90
Lemn
4
Deşeuri reziduale
29
Total
100%
Notă: Întrucât cantitățile de deșeuri estimate ca input pentru stația de sortare nu sunt
bazate pe măsurători, pot prezenta variații de circa ± 20%.
STAŢIA DE SORTARE ZLATNA
Staţia de sortare Zlatna este amenajată în extravilanul localităţii, în zona limitrofă a
depozitului neconform.
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Capacitatea proiectată a stației de sortare este de 3000 t/an.
Staţia de sortare este construită pe o platformă betonată de 4800 mp pe care sunt amplasate
Hala sortare de 1250 mp, Clădire pentru personalul administrativ, incluzand vestiare, și cabina
cântar cu platforma de cântărire de 6,6 mp şi capacitate de 60 tone, platforma spălare auto,
platformă betonată de 2800 mp, șopron pentru utilaje de 170 mp, instalație exterioară de iluminat
perimetral, împrejmuiri.

În Hala de sortare este amplasat un utilaj complex de sortare a deşeurilor menajere. Hala
dispune de spații pentru descărcarea fracțiunilor colectate selectiv, în apropierea zonei încastrate de
preluare pe banda rulantă a deșeurilor care urmează a fi sortate, spații pentru depozitarea temporară
a baloților de hârtie-carton, plastice, PET, aluminiu, etc. până la expedierea lor către agenții
economici reciclatori, spații de manevră, coșuri speciale. Capacitatea de sortare este de 0,74 t/oră.

Alimentarea cu apă a staţiei se realizează din reţeaua localității Valea Mică (Q zi med – 1,4
mc/zi). Apa este utilizată în scop tehnologic (igienizare hală de sortare), potabil şi igienico-sanitar.
Apele uzate menajere sunt colectate prin reţea de canalizare interioară şi descărcate într-o
ministaţie de epurare mecano-biologică. După epurare, efluentul staţiei este evacuat prin canalizare
pluvială în pârâul Valea Mică.
Apele uzate tehnologice sunt colectate printr-o reţea de canalizare interioară şi dirijate spre
un decantor-separator de grăsimi, după care sunt descărcate în staţia de epurare ape uzate menajere.
Capacitatea staţiei de epurare (apă uzată menajere şi tehnologica) este de 1,3 mc/zi.
Apa pluvială colectată de pe suprafaţa platformei staţiei de sortare este dirijată spre un
decantor-separator de grăsimi, după care este descărcată în pârâul Valea Mică.
Alimentarea cu energie electrică este asigurată din reţeaua de distribuţie existentă în zonă.
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Fluxul tehnologic în staţia de sortare
La intrarea în staţie autogunoierele sunt cântărite şi apoi se deplasează în zona de
descărcare, unde există un buncăr de alimentare a instalaţiei de sortare. De la buncăr pornește o
bandă transportoare înclinată, care transportă deşeurile către banda de sortare, aflată la înălţime.
Înainte ca deşeurile să ajungă să fie sortate, ele trec prin dreptul unui separator magnetic,
care separă mecanic deșeurile metalice feroase de restul deşeurilor.
Sortarea deşeurilor se realizează manual, fiind existente 6 posturi. Fiecare muncitor va sorta
de pe bandă 1 maxim 2 tipuri de material reciclabil, pe care le va evacua prin gurile amenajate în
vecinătatea locului de muncă, la partea inferioară a structurii metalice pe care se găseste banda de
sortare.
Deșeurile sortate colectate aici sunt împinse cu utilajele din dotare către banda transportoare
care alimentează presa de balotare.
Manipularea deşeurilor se face cu ajutorul unui încărcător frontal cu cupă şi a baloţilor cu
ajutorul unui motostivuitor.
Instalaţii şi echipamente din dotare:
 Maşină de spălat containere
 Maşină hook-lift de încărcat şi transport containere de 32 mc
 Containere de 32 mc (5 din care 3 sunt acoperite)
 Încărcător frontal
 Shredder
 Presa de balotare
Fișele tehnice ale utilajelor sunt anexate prezentei documentații.
STAŢIA DE SORTARE ŞI TRANSFER BAIA DE ARIEŞ
Stația de sortare şi transfer Baia de Arieş este amplasată în intravilanul oraşului Baia de
Arieș, pe str. Dr. Lazăr Chirilă fn.

Staţia de sortare și transfer este de fapt o staţie de sortare prevăzută cu 3 containere de 25
mc cu care se asigură transportul deşeurilor reziduale rezultate din/de pe banda de sortare. Nu
există posibilitatea descărcării directe a deșeurilor reziduale din mașina de colectare în containerul
de 25 mc.
Instalația are o capacitate de 4200 tone/an și are în componența sa o platformă betonată de
2500 mp dotată cu rigolă perimetrală, pe care este construită o hală metalică de dimensiuni 18x15
m, în interiorul căreia se află linia de sortare a deșeurilor.
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Pe amplasament există, de asemenea un birou recepție sub forma unui container modular
dotat cu mobilier și instalații electrice, sanitare, calculator și imprimantă. Corpul administrativ este
un alt container modular, dotat cu mobilier și instalaţii electrice şi sanitare.
Staţia este împrejmuită cu gard metalic, și este dotată cu instalaţii electrice, sanitare,
canalizare și stație de epurare ape uzate.
Staţia de sortare este dotată cu: 1 camion platformă cu macara şi benă basculabilă, 1 cap
tractor pentru transport containere, 3 containere metalice de 25 mc, 1 instalaţie de sortare, 2 presă
vertical de balotat şi un sistem de translatare a containerelor (compus din 3 cărucioare individuale,
sistem de rulare acționat de un motor electric cu ajutorul unei instalații de automatizare).
Instalația de sortare amplasată în interiorul halei este o instalație simplă, aflată la nivelul
solului, deșeurile sunt sortate manual, iar reziduurile sunt colectate la terminarea benzii
transportoare. Nu este prevăzută cu un separator magnetic pentru deşeurile metalice și nici cu
cântar pentru monitorizarea cantităților intrate și ieșite.
Pentru funcționarea adecvată şi conformă ca instalaţie de transfer pentru deşeurile reziduale,
staţia mai are nevoie de următoarele investiţii:
 Platformă cântar electronică;
 Rampă şi echipamente de transfer a deşeurilor;
 Încărcător frontal cu accesorii pentru manipularea paleţilor;
 Remorcă auto pentru transportul containerelor tip ROLLO
 Containere tip ROLLO de 25 mc.
STAŢIA DE SORTARE AIUD
Stația de sortare Aiud este amplasată intravilan în Aiud, str. Tribun Tudoran. Accesul la
staţie se face din strada Tribun Tudoran pe un drum de acces în lungime de 440 m. Drumul de
acces se desprinde din strada Tribun Tudoran, fiind mărginit în stânga de un canal colector al
apelor pluviale, iar pe partea dreaptă de proprpietăți până la km 0+060. Distanța dintre canal și
proprietăți este de 4.50 m. Între km 0+060 și 0+230 drumul de acces se desfășoară în lungul
canalului colector pe care îl traversează la km 0+235, cu ajutorul unei baterii de 2 podețe tubulare
O 1m. De asemenea drumul traversează două linii de cale ferată dezafectate la km 0+200 și 0+280.
De la km 0+320 până la km 0+400 drumul se desfășoră paralel cu calea ferată dezafectată la o
distanță de aproximativ 18 m față de aceasta, iar la km 0+440 se racordează la platforma pe care se
va realiza investiția.
Platforma este mărginită la sud de proprietatea Comcereal SA, iar la nord de un canal
colector pentru apele pluviale. Drumul de acces se racordează la platformă în colțul estic al
platformei.
Platforma proiectată are următoarele dimensiuni: lungime 55 m, lățime 37 m, având o
suprafață de 2035 mp. Din această suprafață 812 mp sunt ocupați de clădire. Suprafața ramasă
liberă a fost amenajată, astfel încât să poată deservi clădirea.
O atenție deosebită a fost acordată dirijării apelor de suprafață în zona platformei. Astfel,
platforma are o pantă trasversală de 2% de la clădire spre marginea ei, ceea ce asigură o evacuare
rapidă a apelor. Pe zona în care platforma se învecinează cu proprietatea Comcereal a fost
prevăzută o rigolă în lungime de 55 m care să dirijeze apele în lungul platformei și să le evacueze
într-o zonă în care este posibil acest lucru.
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Instalaţia de sortare se află într-o hală metalică cu următoarele dimensiuni:
Sutilă = 793.98 mp.
Sconstruită =812.49 mp.
H cameră=4.50 m-6.50 m
Spaţiul administrativ este format dintr-un ansamblu de 2 containere modulare, din tablă
zincată, în care se află amenajate: 1 birou, 1 vestiar, 1 grup sanitar şi 1 hol acces.
Alimentarea cu apă
Alimentarea cu apă se va face prin racordare la rețeaua de apă existent, prin țeava PEHD
PE80 SRD11 PN10 cu un diametru de 25mm. – traseul exterior
La limita platformei betonate este instalat un hidrant suprateran DN80.
Alimentarea cu apă caldă menajeră se va realiza de la un bolier electric cu acumulare de 150
l.
Pentru evacuarea apele uzate menajere din cadrul stației de transfer se folosește o rețea de
canalizare exterioară – din tub PVC-KG DE 110 mm., un cămin de joncțiune, care să preia
coloanele din interior și care sunt deversate într-o microstație de epurare, cu o capacitate de epurare
a apelor uzate de 2.70mc./zi, în conformitate cu NTPA 001/2002. Apa rezultată va fi deversată în
canalul colector din apropiere.
Caracteristicile tehnice și parametrii de funcționare a microstațiilor de tratare a apelor uzate
- principiul metodei „reactor de dozare secvențială”:
Capacitate (locuitori echivalenți):
18
Apa uzată(m3/zi):
2.70
Substanțe organice (kg. CBO5/zi):
1.08
Capacitate maximă locuitori echivalenți: 18
L max.[mm.] :
2765
l max.[mm.] :
1600
h max.[mm.] :
2200
debit max.[l./zi] :
2700
Microstația de tratare a apelor uzate funcționează pe principiul metodei „reactor de dozare
secvențială”
Canalizarea exterioară este executată din conducte de PVC-KG cu diametrul de 110 mm.
Evacuarea apelor pluviale se va face liber pe teren.
Alimentarea cu energie electrică a construcției se va face prin branșament la rețeaua de
electricitate existentă în zonă.
UTILAJE
1. BANDA TRANSPORTOARE
BUC.
1
2. PRESA COMPACTARE/BALOTARE-DEȘEURI RECICLABILE BUC.
1
3. PRESA COMPACTARE-DEȘEURI FINALE
BUC.
1
Fișele tehnice ale utilajelor sunt anexate prezentei documentații.
În cadrul fluxului tehnologic din interiorul stației de transfer distingem 5 etape ale fluxului
tehnologic, și anume:
 Recepționarea deșeurilor;
 Sortarea deșeurilor reciclabile;
 Compactarea deșeurilor / presarea – balotarea;
 Depozitarea temporară.
1. Recepționarea deșeurilor
Recepționarea deșeurilor se face în groapa de deversare a deșeurilor, din beton. De aici sunt
preluate de banda transportoare care alimentează linia de sortare. Banda de ridicare – alimentare a
benzii de sortare preia deșeurile din groapa de deversare și ridică aproximativ 2,2 m.
- lungime:
3,8 m
- lățime: 1,25 m
- înălțime: 2,2 m
Banda este actionată de un motor electric având o putere instalată de 3 KW. Alimentarea
motorului: 380 V.Viteza de deplasare a benzii: 0,1 m/s.
2. Sortarea deșeurilor reciclabile
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Banda de sortare are 4 posturi de lucru: 2 pe stânga și 2 pe dreapta. Aceasta este amplasată
pe un postament (construcție metalică) la o înălțime utilă față de sol de 2,2 m. Înălțimea benzii față
de postament 1,20 m. Caracteristicile acesteia sunt:
- lungime: 15,5 m
- lățime: 1,25 m
Banda este actionată de un motor electric având o putere instalată de 3 KW. Alimentarea
motorului: 380 V. Viteza de deplasare a benzii: 0,1 m/s.
Sortarea se realizează manual, de pe bandă fracțiile care se sortează se deversează într-un
buncăr aflat sub postament, buncăr prevăzut cu deflectoare pentru evitarea înfundării, refuzul
rămânând pe bandă, alimentând astfel presa compactoare, respectiv containerul de deșeuri finale,
cu o capacitate de 40 mc. În cazul deșeurilor reciclabile, acestea urmează a fi scoase manual din
buncăr, urmând a fi introduse în presă pentru deșeuri reciclabile, unde după compactare și balotare
cu bandă de polipropilenă - PP, rezultând baloți de deșeuri cu dimensiunile: 700x500x700mm.
3. Compactarea deșeurilor / presarea – balotarea
Deșeurile după sortare sunt deversate manual în buncăr. Presa hidraulică, alimentată
manual, este orizontală, având 2 camere și încărcare superioară, forța de presare - 10 tone,
greutatea balotului: carton – 70 kg; folie – 100 kg, hârtie - 60 kg, pet - 40 kg.
► legarea balotului: 2-6 role bandă de poliester, funcție de tipul deșeului;
► dimensiuni utilaj: (L x l x h): 1740 x 716 x 2.220 mm;
► gura de alimentare: 700 x 500mm;
► ciclu de presare: 20 sec;
► greutate utilaj: 822 kg;
► alimentare la curent tri-fazic;
► nivel zgomot: < 72 db
Dimensiuni balot: 700 x 500 x 700 mm.
Deșeurile reziduale sunt devărsate de către banda transportoare în pâlnia de încărcare a
presei care alimentează containerele de stocare. Caracteristicile tehnice ale acestei prese sunt:
► volum încărcare util al presei: 3,34 mc.
► capacitate alimentare: 3,0mc.
► durata minimă ciclu: 34 s
► capacitate prelucrare: 311 mc/h
► forța compactare: 380 kN
► lungime: 5480 mm
► lățime: 2500 mm
► înălțime: 1500 mm
► înălțime încărcare: 1350 mm
► piston: 320 mm
► masa: 4850 kg
► motor electric: 15 kW
► alimentare motor: 400 V / 50 Hz – 32 A
4. Depozitarea temporară
În urma compactării deșeurilor, respectiv presării și/sau balotării, acestea urmează a fi
depozitate temporar după cum urmează:
 deșeurile depozitabile (refuzul), după presare, în containere cu capacitatea de 40 mc în
incinta stației de transfer;
 deșeurile recuperabile (fracții - hârtie, plastic), după compactare și pachetizare, în baloți,
într-un tronson al halei de procesare.
Deșeurile de sticlă nu urmează procesul tehnologic descris mai sus. Acestea după colectare
se depozitează temporar în incinta stației de transfer în vederea valorificării.
Plan de situaţie stație de sortare Aiud (SS Aiud_plan situatie.pdf)
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ANEXA NR. 6 DATE TEHNICE ALE STAȚIEI DE TRATARE
MECANO-BIOLOGICĂ GALDA DE JOS
Din punct de vedere geografic amplasamentul este situat la 16,5 km de municipiul Alba
Iulia, la intersecția între drumurile județene 107K și 107H, având coordonatele: latitudine 46°10′
44″ Nord, longitudine 23°37′ 30″ Est.
Din punct de vedere cadastral amplasamentul este înregistrat în CF Galda de Jos nr. top
70272, 70273, 70275, 70276, 70279, 70280, 70283.
Accesul către amplasament se va face din DN1 (E81) pe două drumuri de legătură situate
între sectorul dintre intersecția acestora cu DJ 107 H și intrarea în orașul Teiuș.

Suprafața totală alocată este 274444 mp din care 250000 mp sunt alocați construirii
Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (stație TMB, stație sortare și depozit conform de
deșeuri, etapa I și II), iar 24444 mp sunt alocați construirii drumurilor de acces.
Zona necesară pentru stația de tratare mecano-biologică și de sortare este de aproximativ
35000 mp din cei 250000 mp alocați construirii Centrului de Management Integrat al Deșeurilor.
Suprafața totală a stației TMB este 26000 mp.
Instalația de tratare mecano-biologică are o capacitate de 85566 t/an.
Obiectivele de pe amplasamentul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Galda de
Jos, comune tuturor instalațiilor sunt:
 Platfome betonate și zone carosabile;
 Parcare pentru utilaje de transport;
 Gospodărie de apă;
 Stație mobilă de carburant;
 Separator de hidrocarburi, dacă cel instalat pentru depozitul ecologic nu este suficient;
 Sisteme de pompare a apei, a apei uzate menajere şi a apei uzate tehnologice;
 Rețele alimentare cu apă şi apă de uz tehnologic precum și rețele de canalizare a acesteia
(după necesități) din interiorul halelor;
 Rețea exterioară de colectare a apei tehnologice și dirijarea acesteia către staţia de tratare
a levigatului şi apelor uzate menajere;
 Rețele exterioare de canalizare ape uzate menajere către staţia de tratare a levigatului şi
apelor uzate menajere;
 Sistem de prevenire incendii la interiorul clădirilor și la exterior;
 Sistem de iluminat de urgență la interiorul clădirilor;
 Rețele de iluminat exterioare pe drumurile de acces din incintă;
 Rețele de instalații electrice – iluminat și forță – în interiorul halelor;
 Sisteme tip paratrăsnet;
 Asigurarea sistemului de pământare a: construcțiilor, utilajelor tehnologice și a
tablourilor electrice;
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 Rețele de colectarea apelor pluviale de pe clădiri și platforme și descărcare în pârâul
Dăneț după trecerea prin separatorul de hidrocarburi (după caz);
 Sistem de comunicație (telefonie mobilă, rețele de curenți slabi, internet etc.).
Alimentarea cu apă
Apă potabilă Apa potabilă se va utiliza în scop igienico-sanitar pentru personalul Centrului
de Management. Alimentarea cu apă se va efectua din puț forat executat pe amplasament și dotat
cu sistem de pompare și rezervă de apă.
Apă tehnologică Apa tehnologică este necesară pentru prevenirea incendiului, spălarea
utilajelor de proces și a celor de transport. Alimentarea cu apă tehnologică se face din puțul forat,
iar dirijarea către zonele de utilizare se va face pe conductă separată față de conducta de apă
potabilă.
Canalizarea
Eliminarea apelor uzate Evacuarea apelor uzate fecaloid menajere, a apei tehnologice
rezultate în urma igienizării echipamentelor, precum și apa tehnologică provenită de la spălarea
utilajelor de transport se va realiza prin sisteme de canalizare gravitațională sau prin pompare cu
deversare în stație de epurare.
Evacuarea apelor pluviale Evacuarea apelor pluviale provenite din parcări și platforme de
beton carosabile, după trecerea prin separatorul de hidrocarburi, se va realiza în pârâul existent în
zonă. Evacuarea apelor pluviale potențial curate de pe clădiri sau din zone necarosabile se
realizează prin preluarea prin sisteme de rigole, guri de scurgere și canalizări pluviale și apoi
dirijate spre pârâul existent în zonă.
Alimentare cu energie electrică
Se va realiza din reţeaua naţională de alimentare prin intermediul unui racord.
Furnizarea de agent termic
Staţia de sortare va avea sisteme de încălzire alimentate cu energie electrică.
Principalele date şi premise folosite pentru proiectarea stației de tratare mecano-biologice
sunt enumerate în continuare:
Date de proiectare
Dimensionare date de
proiectare
Capacitate de intrare (tone/an)
85566
Numărul de zile lucrătoare din timpul anului (zile)
312
Numărul de schimburi în 24 de ore (schimburi)
2
Timpul de lucru pe schimb (ore)
8
Capacitate de depozitare provizorie a deşeurilor (zile)
2
Densitatea materialului la intrare în etapa de tratare
0,35
mecanică (tone/mc)
Livrare (zile/ săptămână)
6
Ore de lucru/ schimb (ore)
8,00
Timp de funcționare/ schimb
7,50
Număr de linii
2
Densitatea materiei prime la intrarea in etapa de tratare
0,55
biologică (tone/ mc)
Pierderea conţinutului de apă şi de carbon în urma
30%
procesului de tratare biologică (tratare intensivă) (%)
Pierderea conţinutului de apă şi de carbon în urma
6,33%
procesului de (maturare)(%)
Durata maximă a procesului de tratare intensivă (zile)
21
Durata maximă a procesului de maturare (zile)
15
Construcţiile ce compun Staţia de tratare mecano-biologică sunt următoarele:
Tratarea Mecanică
 hala de recepție a deșeurilor;
 hala de tratare mecanică;
 rezervor din beton pentru biofiltru;
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Zona de recepție a deșeurilor este o hală metalică cu o suprafață de aproximativ 1410 mp.
Hala este situată în continuarea halei de tratare pentru a reduce distanța parcursă de încărcătorul
frontal atunci când alimentează tocătorul. Hala este dotată cu instalații electrice de iluminat și apă
tehnologică.
Hala destinată tratării mecanice este o hală metalică închisă cu o suprafață de aproximativ
1215 mp cu fundații din beton. Pereții si acoperișul sunt acoperite cu panouri de tablă cutată
galvanizate. Hala are uși automate prevăzute cu senzor optic în toate pozițiile necesare deplasării
încărcătorului frontal și a camioanelor care efectuează manevrele necesare pentru funcționarea
stației (alimentarea mașinii de mărunțit, transferul fracției organice către zona de tratare biologică,
îndepărtarea reziduurilor și a recipientelor din metal).
Hala este prevăzută cu toate utilitățile necesare: apă pentru combaterea incendiilor, apă
tehnologică, instalații electrice de iluminat și forță.
Hala pentru pre-tratare este echipată, de asemenea, cu sisteme de înlăturare a prafului și de
eliminare a mirosurilor. Praful poate apărea în urma operațiunilor de încărcare și descărcare a
materialelor din vehiculele de transport și în locurile unde materialele sunt transferate dint-un utilaj
în altul.
Prelucrarea deşeurilor va avea loc în interiorul halei, cu toate ușile închise, pentru a
împiedica eliberarea emisiilor de praf în împrejurimi. Sistemul de control al aerului din dotarea
clădirii va include:
 sistem de colectare aer poluat;
 unitate de tratare pentru curățarea aerului poluat.
O rețea de conducte de colectare este amenajată pentru îndepărtarea aerului poluat din toate
punctele în care se generează praf și mirosuri. Hala principală este supusă unor condiții de presiune
joasă pentru a împiedica emisiile prin toate deschiderile clădirii. Aerul poluat va fi aspirat de un
ventilator și mai apoi evacuat într-un filtru care reține praful. Aerul trece apoi printr-un biofiltru
pentru dezodorizare, iar în cele din urmă este eliberat în atmosferă.
Biofiltrul este un rezervor paralelipiedic, în interiorul căruia se află un strat de material
filtrant, care este poziționat de regulă pe un grilaj, pentru a crea dedesubt o cameră de distribuție a
aerului. Aerul care trebuie tratat este suflat în această cameră prin intermediul ventilatoarelor
montate în conducte de oțel sau PVC. Aerul trece prin grilaj și prin stratul filtrant, iar în final este
degajat în atmosferă.
Biofiltrul este completat de un sistem de umezire pentru materialul filtrant.
Patul biofiltrului este alcătuit dintr-un amestec de cherestea din lemn de esență tare și lemn
provenit din compostarea deșeurilor verzi; dimensiunile părților lemnoase și a celor din cherestea
variază între 25-120 mm.
Biofiltrul este dotat cu sistem de supraveghere automată care controlează temperatura,
scăderea de presiune și gestionează sistemul de umezire.
Tratarea Biologică
 celule tratare biologică acoperite cu membrană;
 hala de maturare și rafinare.
Celulele de tratare biologică acoperite cu membrană ocupă aproximativ 3000 mp şi sunt
alcătuite din fundații, pereți și platformă din beton; acoperișul este o structură metalică fixată pe
pereții din beton și o membrană cu rol de învelitoare.
Aerul rezultat din tratarea biologică a deșeurilor, care a trecut prin material pentru a furniza
oxigenul necesar oxidării, trebuie să fie dezodorizat și purificat înainte de a fi eliberat în atmosferă.
În acest scop, se va utiliza o membrană ce acoperă celulele.
Folia este fixată pe partea superioară a pereților celulei cu plinte din oțel inoxidabil și apoi
nituită sau prinsă cu dibluri de structura de acoperiș.
Celulele vor fi prevăzute cu următoarele utilități: instalații de combatere a incendiului,
instalații de colectare levigat, instalații de umectare, instalații de iluminat și forță pentru
alimentarea ușilor automate acționate cu senzor și a ventilatoarelor.
Zona de maturare și de rafinare este o hală metalică ce ocupă o suprafață de aproximativ
4750 mp care include 2520 mp pentru brazde și 2230 mp pentru circulația și manevrele utilajelor.
Hala se află lângă celulele de tratare biologică pentru a reduce distanța parcursă de încărcătoarele
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frontale care alimentează brazdele. Structura de rezistență a halei se compune din: fundații din
beton, stâlpi și grinzi metalice, contravântuiri, substructură și închideri din panouri de tablă cutată.
Hala va fi prevăzută cu următoarele utilități necesare: apă tehnologică, instalații electrice de
iluminat și forță.
Structuri auxiliare
 bazin de recirculare levigat;
Bazin de recirculare levigat. Levigatul produs în celulele de tratare biologică, apa
tehnologică rezultată în cadrul TMB și al stației de sortare precum și apa uzată menajeră sunt
colectate într-un rezervor pentru levigat și recirculate către celule pentru a menține umiditatea
necesară procesului de tratare biologică a deșeurilor. Colectarea levigatului, a apei tehnologice și a
celei menajere, se realizează printr-o rețea de conducte PVC dimensionată. Fluidele colectate sunt
dirijate către bazinul de recirculare a levigatului, care deservește atât depozitul de deșeuri, cât și
stația de sortare.
Fluxul tehnologic în staţia de tratare mecano-biologică
Deșeurile care ajung în stație, sunt cântărite și apoi sunt introduse într-un tocător cu ajutorul
unui încărcător frontal (după îndepărtarea eventualelor deșeuri periculoase și voluminoase) în
vederea tocării. După tocarea și separarea metalelor feroase, deșeurile sunt cernute cu ajutorul unei
site.
Fracția care rămâne pe sită va fi trimisă direct la depozitul conform, iar fracția cernută (cu
dimensiuni mai mici de 60 mm) este transportată în zona de tratare biologică.
În vederea optimizării procesului de tratare biologică, dacă este nevoie, se pot adăuga
materiale structurale. În zona de tratare biologică deșeurile se depozitează în celulele de tratare, în
grămezi, folosind încărcătorul frontal.
Tehnologia de tratare biologică are drept scop realizarea fazei de tratare aerobă a deșeurilor
prin insuflare de aer în materialul aflat în interiorul celulelor de compostare, care sunt utilizate
pentru a ține închise deșeurile și pentru a împiedica generarea de mirosuri neplăcute. Sistemul este
modular: fiecare modul este alcătuit dintr-o celulă de tratare biologică. Astfel, deșeurile sunt puse
în grămezi în celulele de tratare – grămezile sunt acoperite cu o membrană semipermeabilă (în
vederea păstrării umidității și a împiedica generarea de mirosuri neplăcute) și este insuflat aer (cu
ajutorul unui ventilator).
Dimensiunile fiecărei celulele sunt de aproximativ 10,0 x 16,0 metri; înălțimea totală a
celulei este de aproximativ 7,0 metri; înălțimea utilă a materialului este între 2,5 și 3,5 metri în
funcție de tipul de deșeu. Volumul total rezultat este de aproximativ 400 m3.
Principalele elemente ale sistemului de tratare biologică sunt:
► pereții celulei;
► uși principale cu deschidere rapidă (cu operare automată);
► sistem de ventilare și distribuție a aerului / sistem de colectare a levigatului;
► sistem de umectare;
► sistem de control computerizat.
Sistemul de insuflare a aerului presupune utilizarea unui ventilator cu o capacitate de
aproximativ 10,000 m³/h, cu o presiune de 460 mm coloană de apă, pentru fiecare celulă.
Din ventilator, aerul este transferat către o cameră de distribuție dimensionată corespunzător
și realizată din oțel inoxidabil. Rolul acestui echipament este de a asigura distribuția uniformă a
fluxului de aer către orificiile care alimentează ramificările de conducte către fiecare secțiune a
grămezii.
Aerul emis de ventilator este insuflat în interiorul materialului, prin intermediul conductelor
al căror traseu duce către baza celulei. Ventilarea este controlată automat prin sistemul de control al
stației. Programul de control al stației stabilește cantitatea de aer care este suflat în material în
funcție de temperatura celulei. Ventilatorul suflă continuu o cantitate de aer suficientă pentru a
permite desfășurarea procesului de tratare aerobă. Sistemul de control detectează temperaturile
excesive și crește gradual capacitatea ventilatorului pentru a păstra valorile temperaturii la un nivel
optim, în vederea asigurării continuității procesului,. La sfârșitul unei perioade de 72 de ore (3 zile)
temperatura este păstrată la peste 55°C pentru a salubriza materialul, așa cum impun legile
europene.
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Atingerea obiectivelor de bio-stabilizare necesită o perioada de retenție nu mai scurtă de 21
de zile.
La sfârșitul celor 21 de zile în care a stat în celulă, deșeul stabilizat este scos cu ajutorul
încărcătorului frontal. Încărcătorul frontal alimentează apoi sita cu tambur mobil pentru a separa
amestecurile rămase în deșeul stabilizat (plastic, materii organice nebiodegradabile etc.). Produsul
rămas sub sită este trimis apoi către zona de maturare, în timp ce materialul rămas pe sită este
trimis direct în depozitul conform.
Deșeurile stabilizate rămân timp de 15 zile în zona de maturare acoperită, urmând ca la
sfârșitul acestei perioade să nu mai prezinte mirosuri neplăcute și să poată fi utilizate drept material
de umplutură (acoperire) pentru depozitul conform.
ANEXA NR. 7 DATE TEHNICE ALE
DEPOZITULUI DE DEȘEURI GALDA DE JOS
Din punct de vedere geografic amplasamentul este situat la 16,5 km de municipiul Alba
Iulia, la intersecția între drumurile județene 107K și 107H, având coordonatele: latitudine 46°10′
44″ Nord, longitudine 23°37′ 30″ Est.
Din punct de vedere cadastral amplasamentul este înregistrat în CF Galda de Jos nr. Top
70272, 70273, 70275, 70276, 70279, 70280, 70283.
Accesul către amplasament se va face din DN1 (E81) pe două drumuri de legătură situate
între sectorul dintre intersecția acestora cu DJ 107 H și intrarea în orașul Teiuș.

Suprafața totală alocată este 274444 mp din care 250000 mp sunt alocați construirii
Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (stație TMB, stație sortare și depozit conform de
deșeuri, etapa I și II), iar 24444 mp sunt alocați construirii drumurilor de acces.
Zona necesară pentru stația de tratare mecano-biologică și de sortare este de aproximativ
35000 mp din cei 250000 mp alocați construirii Centrului de Management Integrat al Deșeurilor.
Depozitul de deşeuri va prelua următoarele deşeuri:
 Deşeurile stradale din toate zonele de colectare;
 Refuzul staţiilor de sortare Galda de Jos, Aiud, Zlatna, Baia de Arieş;
 Refuzul de la pre-tratarea deşeurilor (care nu sunt reciclabile) şi de la rafinarea
materialului stabilizat rezultate de la instalaţia de tratare mecano-biologică Galda de Jos (care nu
sunt valorificabile);
 Nămoluri rezultate de la staţiile de epurare orăşeneşti;
 Alte deşeuri care se regăsesc pe lista de deseuri admise din Autorizaţia intergrată de
mediu.
Detaliile tehnice ale primei celule:
a.) Sistemul de impermeabilizare:
►Baza şi părţile laterale ale depozitului de deşeuri constau dintr-un strat mineral şi sunt
construite pe un teren cu coeficient de peremabilitate k< 1,0x10-9 m/s, şi grosime >1,0 m
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► Bariera geologic artificială are grosimea de 50 cm, din argilă compactată cu coefficient
de permeabilizare k= 1,0x10-9 m/s – geocompozit bentonitic GCL 5000 g/mp
► geomembrană PEHD de 2 mm, texturată pe ambele feţe
► Geotextil cu greutatea de 1200 g/m2, de tip neţesut din polipropilenă rezistentă la UV
► strat de nisip, din particule 0,08mm, în grosime de 0,1 m
Sistemul de impermeabilizare este fixat prin ancorare în tranşee săpate pe coronamentul
digurilor perimetrale şi intercelulare. Digul perimetral al celulei 1 este construit pe laturile de SV, S
şi NV pentru evitarea infiltrării apei de suprafaţă către corpul celulei şi are următoarele
caracteristici: înălţime 7,45 m, lățime coronament 45 m, pantă taluz exterior latura est 1:1,5, pantă
taluz exterior latura nord 1:1,5, pantă taluz interior 1:5. Digul intracelular este construit pe latura de
NV şi are următoarele caracteristici: înălţime 6,75 m, lăţime coronament 56 m, taluz exterior 1:1,5,
taluz interior 1:5.
Taluzurile prezintă următoarele straturi de impermeabilizare:
► bariera geologică construită, grosime minim 0,50 m din pământ local desensibilizat în
raport cu apa (amestec cu nisip), trebuie să îndeplinească condițiile permeabilitate k= 10-9 m/s
► Geocompozit bentonitic GCL – 5000 g/mp
► Geomembrana PEID, texturată pe ambele fețe, având grosimea de 2 mm
► Geotextil de protecție, m=1200 g/mp
b.) Sistemul de drenare, colectare şi tratare levigat:
► 3 linii de drenuri cu lungime totală de 1424 m, pozate în stratul de nisip, perpendicular
pe direcţia longitudinal a celulei; înclinaţie minim 1%, din PEID PN10, cu Dn250 mm, perforate pe
2/3 din diametru. În partea cea mai de jos a bazei celulei, o conductă neperforată de colectare care
străbate taluzul.
► strat cu grosime de 50 cm de piatră spartă de dimensiuni 16-32 mm, fără conţinut de
argilă sau nămol, conţinut de materiale organice (CaCO3) < 20%, coefficient de permeabilitate >
10-3 m/s
► conducte de colectare din PEID
► staţia de pompare a levigatului
► bazin de colectare levigat
► staţia de epurare levigat (comună şă pentru tratarea celorlalte ape uzate rezultate pe
amplasament) - pe baza de osmoză inversă
► rezervor concentrat – pentru acumularea concentratului rezultat din epurare – cu volum
de 15,7 mc
► bazin de colectare a efluentului rezultat din unitatea de osmoză inversă – volum de 400
mc, prevăzut cu preaplin de evacuare în pârâul Dăneţ.
În perioadele secetoase, permeatul (efluentul) rezultat din tratarea levigatului se poate
utiliza la stropitul căilor rutiere și/sau a spațiilor verzi, în special a taluzurilor care trebuie
menţinute cu vegetaţie permanent, aceasta având în principal rol antierozional.
În acest scop a fost proiectată o reţea de irigaţii în lungime de 965 ml, din ţeavă PEID Dn
75, PN 10, dotată cu un număr de 13 hidranţi de grădină. De la staţia de pompare, prin conducta
PEID PN10 Dn75, efluentul sau permeatul (levigatul tratat) va fi pompat în reţeaua de irigaţii
pentru spații verzi. Excedentul de apă va fi evacuat gravitațional, printr-un prea-plin în pârâul
Dăneț.
c.) Sistemul de colectare al gazului:
► reţea de 12 puţuri – baza puţului va fi plasată la cel puţin 2 m deasupra stratului de
drenare al levigatului; instalarea lor va începe după ce stratul de deşeuri a atins 4 m; puţurile vor
avea diametru >80 cm, vor fi umplute cu un material cu permeabilitate de cel puţin 1x10-3 m/s şi
dimensiuni de 16-32 mm; puţurile vor fi poziţionate cât mai aproape posibil de bermele de pietriş şi
drumurile de acces, distanţa de la puţuri la limita externă a corpului depozitului va fi de cel puţin
40 m
► staţii de colectare a gazului – legate de puţurile de colectare prin conducte de colectare
instalate cu pantă de cel puţin 5% faţă de staţia de colectare, flexibile din PEID, DN 90mm – 4
staţii de colectare
► conductă de colectare a gazului Dn 200 mm - leagă cele 4 staţii între ele şi conduce
gazul la suflantă. Conducta de colectare permite accesul şi ajustarea de la rezervoarele de colectare
a apei care conţin separatoare de condens
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► casa faclă – capacitate de 900 mc/h – instalată pe o platformă de beton şi echipată cu
suflantă cu motor rezistent la schimbul de energie, incinerator cu aprindere, cameră de combustie.
Depozitul conform, fiind construit pe acelaşi amplasament cu staţia de sortare şi staţia de
tratare mecano-biologică, este deservit de instalaţii comune acestor staţii (menţionate la descrierea
tehnică a acestora) care vor fi detaliate mai jos:
 Clădirea administrativă;
 Gospodărie de apă;
 Stație mobilă de carburant;
 Separator de hidrocarburi;
 Sisteme de pomparea apei, a apei uzate menajere şi a apei uzate tehnologice;
 Rețele alimentare cu apă şi apă de uz tehnologic precum și rețele de canalizare a acesteia
(după necesități) din interiorul halelor;
 Rețea exterioară de colectare a apei tehnologice și dirijarea acesteia către staţia de tratare
a levigatului şi apelor uzate menajere;
 Rețele exterioare de canalizare ape uzate menajere către staţia de tratare a levigatului şi
apelor uzate menajere;
 Sistem de prevenire incendii la interiorul clădirilor și la exterior;
 Sistem de iluminat de urgență la interiorul clădirilor;
 Rețele de iluminat exterioare pe drumurile de acces din incintă;
 Rețele de instalații electrice – iluminat și forță – în interiorul halelor;
 Sisteme tip paratrăsnet;
 Asigurarea sistemului de pământare a: construcțiilor, utilajelor tehnologice și a
tablourilor electrice;
 Rețele de colectare a apelor pluviale de pe clădiri și platforme și descărcare în pârâul
Dăneț, după trecerea prin separatorul de hidrocarburi (după caz);
 Sistem de comunicație (telefonie mobilă, rețele de curenți slabi, internet etc.).
Clădirea administrativă
Pavilionul tehnico-administrativ este construit pe o suprafaţă de 350 mp şi cuprinde birouri,
laborator, vestiare, grupuri sanitare si spatii tehnice. Sunt prevăzute următoarele spații:
► camera control 11,50 mp;
► 3 birouri având fiecare cate 10,44 mp;
► secretariat, arhivă, anexe;
► grup sanitar pentru personal administrativ (o cabină WC la bărbaţi și 2 cabine WC la
femei);
► grup sanitar pentru personal productiv (2 cabine WC la bărbaţi și 2 cabine WC la femei);
► vestiare pentru personal productiv având fiecare cate 2 cabine de duș și câte o cabină
WC;
► centrala termică
Gospodărie de apă
Gospodăria de apă va include puțul forat, sistemul de pompare cu pompă submersibilă şi
grupurile de pompare pentru menţinerea presiunii ridicate în reţele. Pentru alimentarea cu apă
potabilă a clădirii administrative este instalată și o instalație de clorinare. Pentru asigurarea
constantă debitului de apă potabilă necesară etse instalat un rezervor de apă.
Stație de carburant mobilă
Utilajele facilităţii centrale de management al deşeurilor vor fi alimentate de o staţie de
alimentare cu combustibil.
Staţia de alimentare cu combustibil este mobilă. Deasupra stației de carburant este
construită o copertină metalică cu rol de protecție în cazul alimentărilor pe timp de ploaie sau
nisoare.
Separatorul de hidrocarburi
Este o construcție în montaj îngropat. Separatorul de hidrocarburi se va livra ca furnitură.
Montajul acestuia se va executa conform cerințelor producătorului.
Alimentarea cu apă
Apă potabilă Apa potabilă se va utiliza în scop igienico-sanitar pentru personalul Centrului
de Management. Alimentarea cu apă se va efectua de la rețea.
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Apă tehnologică Apa tehnologică este necesară pentru prevenirea incendiului, spălarea
utilajelor de proces și a celor de transport. Alimentarea cu apă tehnologică se face de la rețea.
Canalizarea
Apa uzată fecaloid menajeră şi apa tehnologică rezultate în urma igienizării echipamentelor,
precum și apa tehnologică provenită de la spălarea utilajelor de transport se va realiza prin sisteme
de canalizare gravitațională sau prin pompare cu deversare în stația de epurare.
Apa uzată provenită de la spălarea autorvehiculelor este trecută în prealabil printr-un
separator de hidrocarburi înainte de descărcarea în staţia de epurare.
Apele pluviale provenite din parcări și platforme de beton carosabile, după trecerea prin
separatorul de hidrocarburi, se vor evacua în pârâul existent în zonă.
Apele pluviale potențial curate de pe clădiri sau din zone necarosabile se evacuează prin
preluarea lor în sisteme de rigole, guri de scurgere și canalizări pluviale și apoi dirijate spre pârâul
existent în zonă.
Alimentare cu energie electrică
Se va realiza din reţeaua naţională de alimentare prin intermediul unui racord.
Furnizarea de agent termic
Staţia de sortare va avea sisteme de încălzire alimentate cu energie electrică.
Parcarea auto
Parcarea are în total 30 locuri şi ocupă o suprafaţă totală de 412,50 mp. Dimensiunile pentru
fiecare poziţie de parcare sunt: 2,50 x 5,50 m.
Garaj / Atelier auto
Clădirea garaj și atelier auto este destinată reparaţiilor curente la echipamentele și utilajele
din incintă. S-au prevăzut următoarele spații:
► atelier intervenţii utilaje;
► spații anexe accesibile pietonal.
Clădirea este realizată dintr-o structură metalică (stâlpi din beton și ferme metalice, fundaţii
monolite izolate din beton armat), având o deschidere de 15,00 m, 3 travei de 6,00 m și înălțimea
liberă H=6,00m. Pereţii de închidere și învelitoarea sunt realizaţi din panouri de tip sandwich, 50
mm grosime, montaţi perimetral pe structura metalică.
Sistemul de spălare roți
Scopul sistemului de spălare a anvelopelor este de a curăța anvelopele vehiculelor de
colectare a deşeurilor de fragmentele de deşeuri din depozit sau noroi. Sistemul de spălare a
anvelopelor este localizat într-o extindere a drumului intern, înainte de cântar în direcţia de ieşire,
și este format din 2 subsisteme:
 subsistem de spălare prevăzut cu:
► sistem de monitorizare a deplasării care pune sistemul in funcţiune
► duze pentru apa de spălat
► pompa de alimentare pentru apa de spălat
► filtru
► conducte cu supapele necesare
 subsistem de reciclare a apei și eliminare a nămolului, prevăzut cu:
► separarea solidelor – rezervor de apă curată. Separarea este accelerată printr-o
conductă din PVC, care conduce apa menajeră la baza rezervorului de separare
► deversor de apă curată deversată în rezervorul de apă curată
► reţea de canalizare cu supape izolatoare și echipament hidraulic pentru eliminarea
surplusului de nămol
Sistemul de spălare a anvelopelor este prevăzut cu 32 duze de apă, care creează jeturi de apă
cu presiune adecvată pentru spălarea anvelopelor.
Pompa este una de canalizare, având o capacitate de 30 m3/h la 2,8 bari.
Cabina poarta și cântar
Din punct de vedere structural acest obiect este alcătuit din 2 containere metalice
prefabricate cu dimensiunile în plan de 2,50x6,00 m, amplasate pe un suport metalic la cota de 1,10
m deasupra terenului amenajat. Dimensiunile totale în plan ale clădirii astfel alcătuite sunt:
12,00x2,50 m, (fără scări).
Cântarul este de tip pod-basculă cu capacitatea de 60 t şi suprafaţa de 55 mp, montat
imediat după poartă la circa 75 m de aceasta. Sistemul de cântărire electronic este conectat la
84

computerul aflat în clădirea recepţie, unde este înregistrată cantitatea de deşeuri care intră în
Centrul de Management Integrat al Deșeurilor, se editează datele, se tipăresc rapoartele şi bonurile
de cântarire.
Zona de securitate / prelevare probe
Se află după podul basculă şi se va utiliza pentru prelevarea de probe de deşeuri, pentru a se
identifica dacă deşeul poate fi admis în Centrul de Management Integrat al Deșeurilor. Zona are o
suprafaţă de 200 mp, pavată cu beton rutier.
Împrejmuire
Întregul perimetru al Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos este
protejat prin intermediul unui gard din panouri de plasă sudată 2,0 m x 2,5 m fixate pe stâlpi din
țeavă rectangulară zincată și fundații din beton. Gardul este îngropat aproximativ 20 cm în pământ
pentru a împiedica intrarea în incintă a animalelor. Împrejmuirea este poziționată pe limita de
proprietate, iar pe latura de nord este montată pe coronamentul apărării de mal din gabioane.
Sistem de monitorizare al pânzei freatice – foraje de observație
În jurul ariei depozitului sunt instalate 3 puţuri de monitorizare a pânzei freatice, 1 în
amonte şi 2 în aval. Forajele de monitorizare a apelor subterane sunt construite prin forare, până la
interceptarea stratului impermeabil de sub stratul freatic. Forajul este prevăzut cu o conductă din
PVC cu diametrul exterior 114 mm și grosimea ţevii de 5,4 mm, cu fante începând de la capătul
forajului până la 2 m de suprafaţă. Ultimii 2 m nu au fante.
Puţuri de observație migrare biogaz
Pentru a inspecta migrarea posibilă, sunt săpate în jurul haldei depozitului foraje cu
adâncime mică (circa 6 m). Fiecare foraj are un diametru de 6” şi este prevăzut cu o conductă
perforată din oţel galvanizat la cald, cu un diametru de 2”. Din forajele de monitorizare se vor
preleva probe cu ajutorul analizatorului de gaz pentru a se verifica dacă gazul de depozit migrează
din părţile laterale ale haldei depozitului.
Sunt construite opt foraje de monitorizare a biogazului în jurul primei celule.
Caracteristicile celulelor depozitului şi perioada de exploatare
Cantităţi aproximative de
Numărul
Volumul de deșeuri estimat a se
Perioada de
deşeuri estimate a se
celulei
depozita (mc)
exploatare (ani)
depune anual (tone/an)
I

543000

5,5

II

1383000

15,7

TOTAL

248526
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ANEXA NR. 8 LISTA BUNURILOR CARE FAC OBIECTUL CONCESIUNII
Nr. crt
1.

Denumirea instalaţiei
Staţia de transfer Tărtăria

2.

Staţia de transfer Blaj

Bunurile concesionate
- rampă transfer cu 2 sisteme de alimentare prescontainere, cu acoperiș
- drumuri de acces, platforme betonate
- container administrativ
- container sanitar
- gard și poartă
- cântar pod-bascul
- rețele de alimentare cu apă, rezervor apă, boiler
- staţie pompă
- rețea canalizare menajeră, bazin vidanjabil
- rețea colectare ape pluviale, separator hidrocarburi
- 5 maşini de transport containere hook-lift
- 8 pres-containere de 24 mc
- 3 containere de 6 mc pentru deşeuri perciuloase
- 5 containere de 15 mc pentru deşeuri voluminoase
- 2 containere de 30 mc pentru DEEE-uri
- rampă transfer cu 2 sisteme de alimentare pres85

Nr. crt

Denumirea instalaţiei

3.

Staţia de transfer Abrud

4.

Staţia de sortare Aiud

5.

Staţia de sortare Zlatna

6.

Staţia de sortare şi transfer
Baia de Arieş

7.

Centrul de Management al
Deșeurilor Galda de Jos

7.1.

Depozit

Bunurile concesionate
containere, cu acoperiș
- drumuri de acces, platforme betonate
- container administrativ
- container sanitar
- gard și poartă
- cântar pod-bascul
- rețele de alimentare cu apă, rezervor apă, boiler
- staţie pompă
- rețea canalizare menajeră, bazin vidanjabil
- rețea colectare ape pluviale, separator hidrocarburi
- 4 maşini de transport containere hook-lift
- 4 pres-containere de 24 mc
- 3 containere de 6 mc pentru deşeuri perciuloase
- 5 containere de 15 mc pentru deşeuri voluminoase
- 2 containere de 30 mc pentru DEEE-uri
Staţie de transfer
- Container de 30 mc deschis – 3 buc
- Container de 30 mc închis – 1 buc
- 1 Presă fixă
- 1 maşină de transport containere
Staţie de sortare cu capacitate de 15000 t/an
- Containere 40 mc – 3 buc
Staţie de sortare
- Containere – 4 buc
- trailer transpot containere de 32 mc – 1 buc
Instalație sortare cu 6 posturi
- motostivuitor – 1 buc
- presă verticală de balotat – 1 buc
Încărcător frontal – 1 buc
- cântar 60 t -1 buc
Autognoier 9 mc Staţie de sortare
- Presă balotare deşeuri – 2 buc
- camion platformă
- cap tractor
- 3 mașini de transport containere hook-lift
- 19 containere de 14 mc
- 4 încărcătoare frontale 2,5 mc
- 2 motostivuitoare
- celula 1 de depozitare cu straturile de etansare, sistemul de colectare levigat cu pompa levigat
- instalația de tratare levigat: bazin stocare levigat,
bazin stocare efluent, rețele interne ale stației de
epurare, reţea recirculare concentrat, reţea irigaţii
spaţii verzi cu efluent, container staţie epurare osmoză
inversă
- instalaţie colectare gaz: 12 puţuri de colectare, staţie
de colectare biogaz, conducta de transport condens de
la staţia de colectare la căminul de pompare levigat,
conducta de transport biogaz de la statia de colectare
la unitatea de ardere, unitate de ardere
- clădire administrativă, cu birouri, grupuri sanitare,
laborator
- garaj/atelier auto
- container cabina poartă
86

Nr. crt

Denumirea instalaţiei

7.2.

Staţie sortare

7.3.

Staţie TMB

Bunurile concesionate
- container cabina cântare
- cântar pod bascul
- bazin spălare roţi
- gospodărie de apă
- reţea alimentare apă exterioare şi instalaţii interioare
- reţea canalizare menajeră
- reţea colectare ape tehnologice
- reţea colectare ape pluviale
- cămine de încărcare/descărcare – 4 buc
- rigole triunghiulare prefabricate – 205 m
- rigole rectangulare prefabricate – 180 m
- separator hidrocarburi – 1 buc
- grătare metalice pietonale – 7 buc
- scări coborâre pe taluz – 77 m
- sistem monitorizare apă freatică – 3
- foraje hidroobservaţie
- puțuri observare migraţie biogaz – 8 buc
- foraje montare înclinometre – 40 m
- împrejmuire și poartă acces
- drumuri de acces interioare
- platforme betonate (inclusiv parcare)
- clădire recepţie
- hală sortare
- cabina de sortare
- benzi transportoare – 2 buc
- separator magnetic – 2 buc
- presă balotat – 2 buc
- clădire recepţie
- clădire tratare mecanică
- clădire tratare iologică
- clădire rafinare
- clădire maturare
- tocător – 2 buc
- separator magnetic – 2 buc
- sită rotativă – 2 buc
- benzi transportoare – 2 buc
- sistem aerare-umezire compost – 2 buc
- membrană semipermeabilă – 2 buc
- sită rafinare – 2 buc

ANEXA NR. 9 LISTA INVESTITIILOR CARE CAD ÎN SARCINA OPERATORULUI
Staţia de transfer Abrud
1. Cântar – 1 buc
Staţia de sortare şi transfer Baia de Arieş
1. Cântar – 1 buc
2. Separator magnetic – 1 buc;
Staţia de sortare Aiud
1. Separator magnetic – 1 buc.
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