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=
1. INTRODUCERE
a. Datele contractului de asistenta tehnica
Tip contract

Servicii

Data semnare contract

27.06.2018

Data începere contract

13.07.2018

Valoare contract

39.751,00 Lei [fara TVA],

Denumire Contract
Servicii de asistentain domeniul achizitiilor pentru atribuirea Contractului de Delegare a
Activitatii de Sortare a Deseurilor Reciclabile, inclusiv operarea Statiei de Sortare Arad, activitate
care face parte din Proiectul Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide ARAD
b. Datele prestatorului
Denumire

VFM Service SRL
Sediu social: Str Unirii nr. 9, 505600 Sacele, jud Brasov

Sediu

Birou Proiect : Str Hameiului 3, ap. 27, 400561 Cluj Napoca
Tel : 07420045050; email: director@plastic.ro

c. Autoritate Contractanta (numita in continuare AC)
Prezentul Proiect (subsecvent) de exploatare a Statiei de Sortare Arad, face parte din Proiectul
POS Mediul 2007-2013 „ Sistem Integrat de Management al Deseurilor Solide in Jud. Arad”
In conformitate cu raportul institutional, parte a aplicatiei de finantare si a Studiului de
Fezabilitate pentru „Sistemul integrat de management al deseurilor solide in judetul Arad”, gestiunea
serviciului de salubrizare este gestiunea delegata. In urma analizei preliminare efectuate in
conformitate cu prevederile Legii 100/2016 privind contractele de concesiune de lucrari si
contractele de concesiune de servicii si cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 101/2006 a serviciului
de salubrizare, rezulta ca forma de delegare care se ia in calcul este delegarea prin concesiune.
Luand in considerarea structura institutionala creata in legatura cu gestiunea deseurilor in
Judetul Arad (gestiune integrata), autoritatea contractanta este ADI SIGD Arad, in baza
mandatelor/mandatelor speciale date de UAT-urile din Judetul Arad si de CJ Arad.
Proprietarul de fapt si de drept al intregii infrastructuri asociate SRR Arad este Municipiul
Arad. Acesta isi va pastra rolul acordat prin POS Mediu 2007-2013 in cadrul SIMDS.
d. Lista de abrevieri
AT
Asistenta tehnica
SF
Studiu de fezabilitate
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AF
SFDC
AC
CJA
CLM
CCS
UAT
AAPL
ADI
SIMDS
SIGD
TMB
SRR
MR
ST
CSTS
RSA
PNGD13
PNGD20

DSM
DMS
DSS
DU

DinE
CDinE
DDN
ID
CDD

CSR

Aplicatia de Finantare
Studiu de Fundamentare a Deciziei de Concesionare
Autoritate Contractanta (ADI SIGD Arad)
Consiliul Judetului ARAD
Consiliul Local al Municipiului
Comisia de Coordonare si Supervizare
Unitate Administrativ-Teritoriala
Autoritate a Administratiei Publice Locale
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ADI SIGD Arad
Sistemul Integrat de Management al Deseurilor Solide in judetul
Arad
Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor
Tratare mecanica si Biologica a Deseurilor Reziduale
Statie de sortare ARAD
Material solid reciclabil, cu exceptia deseului biologic, care se recicleaza prin
Compostare si care este supus unui proces ulterior de reciclare/valorificare
Statie de transfer
Colectare Separata si Transport Separat de deseuri
Regulamentul de salubrizare a localitatilor in Judetul Arad
Programul National de Gestiune a Deseurilor 2007-2013
Programul National de Gestiune a deseurilor 2014-2020 (versiunea 1, din
27.04.2017
de calitate europene
Deseu Municipal Solid
Deseu Menajer Solid
Deseu similar solid
Deseu ultim (deseu rezultat din activitatile proprii ale Delegaturlui precum si
deseul rezultat din activitatea de recuperare a deseurilor incredintata SRR, care
este transferat unor activitati de eliminare.
Proces de conversie a CDD/CSR in Energie
Centrala de conversie a CDD/CSR in Energie
Depozit de Deseuri Solide Nepericuloase ARAD
proces de incinerare a Deseurilor
Combustibil Derivat din Deseuri – material rezultat in urma sortarii
mecanice a Deseului Rezidual, prin reducerea umiditatii la limite de folosire
pentru generare de energie, compactat
Combustibil Solid Recuperat (din deseuri) – material combustibil rezultat
in urma unei tratari suplimentare a CDD, pentru a corespunde standardelor de
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OPRA
SREP
Operator Legat

REP
ACB
PJGD
PMGD
JT
CSTS
TS
ANRE
SCADA
CE

calitate europene
Operatori Economici Autorizati pentru Preluarea Responsabilitatii pentru
deseuri din Ambalaje.
Scheme de responsabilitate extinsa a producatorilor de ambalaje
Operator pentru activitatile de salubrizare din cadrul SIMDS care functioneaza
in baza Legii 101/2006 a Salubrizarii Localitatilor, pe baza unui contract de
delegare din partea Unui UAT, a ADI sau a CJ.
Responsabilitate Extinsa a Producatorilor (de Ambalaje)
Analiza Cost-Beneficiu
Planul Judetean de Gestiune a Deseurilor
Planul Municipal de gestiune a Deseurilor
Joasa Tensiune (alimentare cu energie electrica)
Colectare Separata si Transport Separat (al Deseurilor)
Transfer Separat (al Deseurilor)
Agentia Nationala de Regelementare in domeniul Energiei
Monitorizare, Control siAchizitii de Date (Supervisory Control And Data
Acquisition)
Conformare la standardele europene pentru echipamente

1.1. Scopul studiului de fundamentare
Ca urmare a Analizei Preliminare efectuate, rezulta ca este necesara elaborarea unui Studiu de
fundamentare a Deciziei de Concesionare.
Scopul Studiului de fundamentare este de a demonstra necesitatea si oportunitatea
delegarii Activitatii de Sortare a Deseurilor Solide Reciclabile prin exploatarea SRR Arad, din
punct de vedere tehnic, economic si financiar, avand ca rezultat integrarea SRR Arad in
SIMDS Arad.
Baza legala a SFDC oconstituie Legea 100/2016 privind Concesiunile de Lucrari si
Concesiunile de Servicii si HG 867/2016 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea
prevedeilor Legii 100/2016), dar si OUG 54/2006.
1.2. Context. Factori de impact actuali majori asupra Contractului de Delegare. Constrangeri
actuale si de viitor.
Contextul in care se integreaza o activitate de sortare / Recuperare de materiale reciclabiledin
deseurile municipale) in vederea valorificarii/sortarii a fost modificat substantial prin prevederile
OUG 74/2018, avand impact asupra Legii 211/2011 a deseurilor, Legii 249/2005 a ambalajelor
si OUG 196/2006 cu privire la Fondul de mediu.
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(i)

Aplicarea prevederilor privind contributia la economia circulara si contributia privind
eliminarea deseurilor prin depozitare finala ale OUG 196/2005 cu modificarile si
completarile ulterioare.

In conformitate cu OUG 196/2005 (Art. 9, litera c) privind Fondul pentru mediu, cu
modificarile si completarile ulterioare, incepand cu anul 2019 se aplica o taxa pentru deseurile inerte
incredintate in vederea eliminarii finale prin depozitare de 30 lei/t iar din anul 2020 de 80 lei/t.
Valoarea actuala a fost stabilita recent (OUG 74/2018 din iulie 2018). Plata taxei este datorata la
Fondul de Mediu de de către proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deşeurile
municipale destinate a fi eliminate prin depozitare, Impactul este major, inclusiv asupra activitatii
SRR (aplicarea taxei/contributiei si valoarea ei finala este direct dependenta de gradul de recuperare
a materialelor reciclabile prin sortare manuala.
Ea se va aplica cantitatilor de deseu ultim (refuz de sortare) rezultat la sortare.
Contributia este strans legata, in legislatia din Romania de indeplinirea obiectivelor de
reciclare. Ca atare, influenta schemelor OPREA poate fi determinanta pentru eficienta si costurile
inregistrate de SRR Arad.
In plus, OUG 196/2005 prevede la art. 9 , alin (1), litera p) plata unei contributii de 50 lei/t,
datorata de UAT-uriin cazul neindeplinirii obiectivului anual de reducere (de la eliminarea prin
depozitare) cu procentul din Anexa 6 a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile
municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare, plata făcându-se pentru
diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual şi cantitatea efectiv încredinţată spre
reciclare şi alte forme de valorificare. Influenta functionarii SRR in conditii de eficienta si calitate
este determinanta pentru realizarea obiectivelor.
Studiul de fata ia in considerare aceste costuri suplimentare pentru UAT-urile membre ale
ADI SIGD, intrucatele sunt direct dependente si de modul de functionare al SRR ARAD. Riscul
apartine UAT-urilor, dar este transferat, prin delegare, catre viitorul Operator. Acesta devine
dator in cazul in care nu realizeaza o receptie corespunzatoare a deseurilor (pe baza contaminarii
admisibile maxime la receptie, de max. 25%), nu isi defineste un program de reciclare corespunzator
si nu realizeaza calitatea necesara a reciclarii (precizie sub nivelul minim stabilit, de 5%). Avand in
vedere nivelul taxei si contributiei prezentate mai sus, Operatorul sufera pierderi de fel neglijabile in
cazul unei operari defectuoase.
(ii)

Modificari globale si locale ale pietei reciclabilelor.

Piata reciclabilelor sufera schimbari frecvente, cu impact direct asupra intregii functionari a
SIMDS. Schimbarile apar in legatura cu extinderea si cererea sistemelor de operatori de reciclare, a
materialelor cerute de acestia, de preturile gazelor si petrolului, de preturile materialelor virgine in
comparatie cu cele reciclate, de dezvoltarea tehnologica a reciclarii.
In acelasi timp, structura materialelor deseurilor se va schimba. De exemplu, extinderea
rapida a metodelor de ambalare in cutii si tavi din PET aduce un nou flux de reciclabil, tehnologiile
de reciclare nefiind inca indeajuns de pregatite ca sa impuna introducerea in programele de reciclare
ale acestor produse (realizate pe baza recuperarii deseurilor de butelii PET).
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Schimbarile pietei reciclabilelor influenteaza in mod decisiv cererea pentru activitatea de
recuperare materiale. Riscurile preluarii acestor schimbari sunt preluate de Operatorul concesionar.
Pierderile in cazul unor modificari de structura si valori a pietei reciclabilelor pot fi mari, iar
influenta lor asupra fluxului de numerar al Concesionarului este directa.
(iii)

Economia Circulara. Noul model tehnico-economic de management al deseurilor
reciclabile, in special al ambalajelor. Sistemul colectorilor de deseuri reciclabile.

Activitatea de recuperare a materielor in vederea refolosirii si reciclarii, cele de reciclare sunt
esentiale in mecanismul economiei circulare dezvoltate la nivelul UE. Aceste activitati reprezinta
reversul activitatii de productie si distributie a produselor in vederea consumului. Ca urmare, avand
in vedere acest principiu de oglinda, regulile trebuie unificate. Recuperarea in vederea reciclarii
presupune o colectare separata si transport separat cat mai bune calitativ, cu un grad corespunzator de
captare si contaminare, iar sortarea deseurilor colectate trebuie sa adapteze calitatea materialelor
recuperate la standardele si cerintele reciclatorilor. Intre cele doua activitati trebuie sa existe un
control de calitate a inputului real si perfectibil
Cererea pentru activitatea de sortare infiintata in cadrul SIMDS Arad este in stransa legatura
cu cantitatile si compozitia deseurilor de materiale reciclabile, cu diversitatea colectarii acestora prin
operatori publici si privati, cu piata materialelor recuperate si nivelul de dezvoltare locala a
operatorilor de reciclare.
In luna mai 2018, Parlamentul European a adoptat un pachet de legi foarte important privind
economia circulara. Impactul este major asupra legislatiei deseurilor, a deseurilor din ambalaje, al
modului de calcul al costurilor/tarifelor, al redefinirii actorilor din bucla inversa a reciclarii (si a
responsabilitatilor, modului lor de organizare, raportare si conformare). Schimbari mari au loc in
legatura cu modul de raportare si cu modul de finantare (care, in cadrul dezvoltarii schemelor de
preluare a responsabilitatii si a actiunii directe a producatorilor de ambalaje va avea nevoie de
dezvoltarea unei burse de deseuri si a unei “case de compensare” pentru sumele de incasat si de
platit).
Pe langa stabilirea unor noi obiective privind reciclarea materialelor recuperabile si, in cadrul
acestora a ambalajelor, noul pachet dedirective accentueaza sarcinile tarilor membre in ceea ce
priveste functionarea schemelor de raspundere extinsa a producatorilor, a celor bazate pe garantii, a
modului de stabilire a costurilor si tarifelor precum si a raporturilor intre acestea, etc.
Transpunerea unei parti importante a continutului noilor directive in legislatia romaneasca se
face prin intermediul OUG 74/2018, publicata in 19 iulie 2018, care creaza bazele modificarii in
continuare, prin reglementari specifice a :
- Modului de definire si colectare a deseurilor municipale comerciale pe de o parte si menajere
si similare pe de alta parte, precum si tratarea/evidenta/operarea/tarifarea diferita a celor doua
optiuni.
- Modului de autorizare, avizare, actiune si interactiune cu piata de reciclabile, cu UAT-urile si
cu colectorii privati care colecteaza deseuri direct de la locul de generare, prin centre de
colectare sau prin ambele cai, in mod individual sau in relatii contractuale cu Producatorii de
Deseuri (definiti in legislatia privind deseurile) si/sau cu OPRA.
- Modului in care schemele pe baza de garantie (care se vor introduce potrivit OUG 74/2018
incepand cu anul 2021) vor interactiona cu schemele de Responsabilitate Extinsa a
Producatorului de ambalaje.
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-

Modului de tarifare si de acoperire a costurilor de catre OPRA si definirea costurilor nete si a
sumelor de plata, evidentiat in prevederile OUG 74/2018;
Modului de definire a responsabilitatilor specifice pentru fiecare actor din schemele OPRA
si/sau de Garantie.

In acest moment nu se pot prevedea cantitativ rezultatele impactului acestor modificari
aletarifelor. Oricum, estimari calitative se pot face deja. De aceea, in studiul de fata modificarile sunt
considerate prin :
a) Adaptarea indicatorilor de performanta impusi Concesionarului la noile niveluri stabilite prin
aplicarea OUG 74/2018;
b) Verificarea capacitatii reale a statiei existente si a nevoilor imediate de dezvoltare, pentru a
putea absorbi eficace schimbarile care vor aparea; acest lucru se realizeaza prin calcule
specifice executate de Consultant, pe baza datelor de intrare furnizate de Primăria Arad;
c) Stabilirea modului in care se fac vanzarile de materiale reciclabile recuperate, in conditiile
existentei mai multor lanturi paralele care isi exercita cererea asupra materialelor sortate;
acest lucru se face prin analiza actorilor care pot “convietui” pe partea de piata, dar si pe piata
de furnizare;
d) Stabilirea nivelurilor estimate minime de calitate pentru materialele recuperate, astfel incat
acestea sa se lege de cerintele reciclatorilor/verificatorilor (specificatii de calitate la intrare –
nivel maxim de contaminare- stabilirea de specificatii la iesire, controlabile si trasabile)
e) Evaluarea prin tarife, in mod cat mai realist si corect,a costurilor reale si a preturilor de
vanzare; acest lucru se realizeaza printr- un calcul specific de tarife de operare pe baza datelor
furnizate. Costurile, veniturile si tarifele stabilite pe baza acestor costuri si venituri trebuie sa
asigure un cadru stimulativ necesar pentru Concesionar astfel incat acesta sa nu ajunga in
situatii grele din punct de vedere financiar. Acest cadru stimulativ nu trebuie sa afecteze
suportabilitatea de catre Utilizatori a sistemului.
Intrucat studiul cererii si al inputului pentru activitatea de sortare este extrem de important in
ceea ce priveste decizia de concesionare, se evalueaza calitativ in cele ce urmeaza principalele lanturi
care coexista intre colectarea deseurilor reciclabile si comercializarea lor, cu accent special pe
deseurile din ambalaje care reprezinta intre 50% si 60% din deseurile din materiale reciclabile
generate.
In prezent, in judet, coexista, in paralel cu sistemul public organizat de UAT-uri/ADI
(finantat de utilizatori si incredintat prin proceduri competitive unor operatori privati) un Sistem
Privat de Management al Deseurilor, creat pe baza cererii si a ofertei, competitiv.
Functionarea sistemului public are la baza organizarea prevazuta prin Legea 101/2006 a
serviciului public de salubrizare. Operarea se face prin Contracte de Delegare incheiate intre UATuri (prin intermediul ADI).
Sistemul privat are la baza competitia si initiativa privata, bazate pe echilibrarea cererii si a
ofertei. Acesta s-a dezvoltat in timp mai cu seama in legatura cu materialele reciclabile valoroase
si/sau cu unitati de reciclare dezvoltate si sigure (clienti de reciclabile recuperate finali).In Judetul
Arad exista reciclatori autorizati de dimensiuni mici-medii care asigura un management al deseurilor
reciclabile/valorificabile in baza autorizatiei lor de functionare. In acelasi timp, in judetele vecine
exista o multitudine de operatori profesionali de colectare si reciclare. Acestia preiau direct de la
detinatorii de deseuri privati (cetateni si operatori economicidin comert, industrie si din institutii)
deseuri reciclabile/valorificabile, pe care le recicleaza prin intermediul unor operatori de reciclare
autorizati.
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Asa cum prevederile OUG 74/2018 o cer, vor coexista, alaturi de operatori organizati in
conformitate cu legea 101/2006, Operatori autorizati, care functioneaza pe baza unei autorizatii de
mediu, dar si Operatori pentru a caror activitate nu se emit autorizatii, acestia fiind doar inregistrati
(la APM, cu avizul dat de ADI SIGD). Acestia sunt operatori profesionali de colectare, dar si
brokeri/comercianti inregistrati. Impactul activitatii acestor operatori este substantial. Pentru
controlul acestui impact si dezvoltarea armonioasa a sistemului/cererii de sortare, in OUG 74/2018 se
prevede ca activitatile lor sa fie avizate de catre ADI iar acesti operatori sa raporteze si catre ADI (nu
doar catre APM).
Influenta sistemului privat poate fi extrem de mare, iar impactul asupra statiei de sortare si a
SIMDS poate fi in aceeasi masura negativ, ducand la scaderea cererii pentru Statiile de Sortare
construite in cadrul SIMDS sau anterior construite (cum este cazul SRR Arad).Impactul poate deveni
pozitiv, in cazul unei bune coordonari de catre ADI si a deschiderii (corespunzator rezervelor de
capacitate ale acesteia) pentru servicii de sortare, contra cost, pentru orice operator de colectare
autorizat/inregistrat. .
In ceea ce priveste inputul actual si de perspectiva pentru SRR, pe baza rapoartelor APM
pentru anii anteriori rezulta ca aproximativ 30% din cantitatile de deseuri reciclabile din judet sunt
preluate de operatori autorizati de colectare, reciclare si valorificare si nu sunt inregistrate in legatura
cu activitatea operatorilor de colectare publici din SIMDS.Cantitatile raportate la APM in
conformitate cu prevederile legale au fost luate in considerare in cadrul acestui studiu, pentru
determinarea inputului posibil, a rezervelor si a analizei economice si financiare.
Raportarea (in special asupra recuperarii, reciclarii si valorificarii deseurilor reciclabile in
general, a celor din ambalaje in special (ambalajele sunt sursa principala pentru reciclare, restul
materialelor reciclabile fiind istorice, provenind din bunuri de folosinta pe termen mediu sau lung)se
face separat de operatorii publici si de cei privati.Raportarea se efectueaza in conformitate cu
HOTARAREA nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea
listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase. Raportarea pentru deseurile din ambalaje
se face in conformitate cu ORDINUL Nr. 794 din 6 februarie 2012 privind procedura de raportare a
datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.
Recent (30 mai 2018) a fost adoptata DECIZIA (UE) 2018/853 A PARLAMENTULUI
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 30 mai 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr.
1257/2013, a Directivelor 94/63/CE și 2009/31/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a
Directivelor 86/278/CEE și 87/217/CEE ale Consiliului în ceea ce privește normele procedurale în
domeniul raportării cu privire la mediu și de abrogare a Directivei 91/692/CEE a Consiliului, decizie
care nu a fost inca integrata in sistemul reglementarilor romanesti si care va avea un impact
important. Nu exista inca intrunite conditiile pentru ca impactul sa poata fi luat in considerare in
acest studiu.
In Raportul asupra starii mediului publicat in 2017 (ultimul publicat), statisticile elaborate pe
baza raportarilor de catre APM prezinta urmatoarea situatie pentru functionarea Statiei de Sortare
Arad (Tabel VII.1.1.5):
Tabel 1 – Reproducere a tabelului VII.1.1.5 din Raportul asupra starii mediului publicat in 2017 de
APM Arad
Anul
2013
2014
2015

Hartie
/Carton
542.35
548.29
522.35

Materiale plastice
PET

Folie

448.81
441.11
421.71

132.76
135.87
173.64

HDPE
74.58
35.94
29.81

Plastic
total

Nefer
os

656.15
612.92
625.16

3.86
4.43
3.54

Fier
8.52
6.18
8.49

Sticla
0.00
0.00
0.00

Total
reciclabile
sortate
(SRR Arad)
1210.88
1171.82
1159.54

Total
colectate
separat

Total
reciclate

643.68
70.78
2527.49

1320.57
4751.08
3115.01
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2016
2017

505.72
574.93

343.38
312.52

162.93
169.36

10.28
7.35

516.59
489.23

4.67
1.48

4.69
0.00

4.44
0.00

1036.11
1065.64

1157.71
1259.62

3172.88
6428.37

S- au adaugat in tabelului referitor la SRR Arad ultimele doua coloane, pentru
Total deseuri colectate separat (extras din tabelul VII.1.1.4 din Raportul mentionat)
Total deseuri reciclate in judetul Arad (conform tabelului VII.1.1.4 din Raportul mentionat)
Adaugarea s-a facut pentru a evidentia faptul ca o cantitate reciclata mai mare decat cea
colectata separat/sortata in SRR Arad nu se poate datora decat existentei sistemului privat de
colectare mentionat (care diminueaza inputul pentru SRR).
Stadiul in care se gaseste recuperarea de reciclabile si reciclarea din Judetul Aradfata de
sarcinile si obligatiile legale actuale, se prezinta ultimele trei coloane raportate la cantitatea totala de
deseuri generate (din care se scad deseurile din constructii si demolari (altele decat deseurile rezultate
din lucrari de reparatii si reabilitare interioara si exterioara a locuintelor) si cele stradale, care au
trasee diferite)
-

Tabel 2 – Indeplinirea cerintelor de reciclare, sortare si colectare separata a deseurilor in judetul
Arad conform datelor APM Arad.
Anul
2012
2013
2014
2015
2016
Fata de

Total
reciclabile
sortate
1.29%
1.28%
1.25%
1.24%
1.27%
65%

Total
colectate
separat
0.69%
0.08%
2.73%
1.39%
1.50%
30%

Total
reciclate
1.41%
5.18%
3.36%
3.80%
7.66%
50%

Nu rezulta clar din rapoartele conforme legislatiei care sunt cantitatile raportate de operatori
de salubrizare cu contract (de delegare semnat cu UAT-urile), care sunt datele raportate de alti
operatori de colectare (autorizati),care de operatorii inregistrati la APM si de cei informali pentru
colectare, valorificare si reciclare si care de catre OPRA (incluzand identificarea operatorilor de
colectare folositi de acestea din urma). Nu exista trasabilitatea necesara, care sa evidentieze ramura
de colectare din sectorul comercial.
Afirmatia este intarita de datele prezentate in tabelul VII.1.3.2.1 din Raportul din anul 2017 al
APM Arad, in care se prezinta cantitatile de ambalaje colectate in judet si care e reprodus mai jos :
Tabel 3 – Reproducere a tabelului VII.1.3.2.1 din Raportul asupra starii mediului publicat de APM
Arad in anul 2017
Tone/an
Tip de
material
Sticlă
Plastic
(total)
Hârtie și
carton
Metal
(total)
Lemn

Cantitatea colectată
2012
2013
0.00
0.00

2014
0.00

2015*
0.00

2016*
0.00

1365.34

1848.56

2754.64

2646.88

3308.75

13648.38

6027.48

9546.25

10795.49

11583.90

390.64

215.27

477.32

228.76

1114.49

263.53

338.78

916.43

2051.84

5807.15

Contract 48178/27.06.2018: Servicii de asistenta in domeniulachizitiilorpentruatribuireaContractului de Delegare a Activitatii de
Sortare a DeseurilorReciclabile, inclusivoperareaStatiei de Sortare Arad, activitate care face parte din ProiectulSistem de M anagement
Integrat al DeseurilorSolide ARAD.
Pag. 9

Altele
Total

0.00
15667.89

0.00
8430.09

0.00
13694.63

0.00
15722.98

112.03
21926.32

Sursa:Bazele de date aferente anilor 2012-2016.Sesiuneaderaportare aferenta anilor 2012-2016afostrealizată înaplicaţia
“Ambalaje”dezvoltatăîncadrul proiectuluiSIM. Date validatedecătreANPM. *Pentruanul2015și 2016datele suntnevalidate
decătre ANPM

Lipsa de corelare si idetificare induce neclaritati in legatura cu dimensionarea pietei de
reciclabile (avand in vedere faptul ca ambalajele fac parte, in proportie de cca 52% din deseurile
totale generate de reciclabile.
Considerand in plus si faptul (menitonat in ultimul raport al APM) ca ambalajele colectate nu
sunt reciclate doar in judetul Arad, dar si in alte judete si, de asemenea pot face parte din deseurile
reciclabile exportate, rezulta ca sunt necesare fundamentari si studii privind iesirile din judet, pentru
a avea o imagine clara asupra indeplinirii indicatorilor de performanta pe SIMDS Arad.
In Studiul de Fundamentare prezent, s-a tinut seama de cantitatile colectate in total
(corespunzatoare celor doua tabele mentionate din raportul APM), pentru a se dimensiona cererea
totala pentru statia de sortare Arad. Se poate presupune ca deschiderea SRR Arad pentru orice
colector autorizat/inregistrat si OPRA, poate duce la eficienta sporita, prin cresterea atat a inputului
cat si a calitatii materialelor recuperate (implicit a pretului lor de vanzare).
Exista o buna corelare intre datele privind cantitatile din raportarile APM si datele folosite in
PNGD 2014-2020. Aceasta corelare permite tragerea concluziei ca estimarile facute in cadrul SF si
AF sunt mai mari decat valorile reale actuale si de perspectiva. Nevoia actualizarii inputului este
luata in considerare in cadrul prezentului Studiu de Fundamentare, justificandu-l in plus.
Consideratiile de mai sus au fost facute intrucat impactul coexistentei a doua sisteme creaza
riscuri importante privind cererea si inputul SRR Arad. Prin delegarea prin concesiune, Operatorul
preia in totalitate aceste riscuri.
(iv)

Raspunderea extinsa a Producatorului si activitatile SIMDS Arad
Un factor determinant pentru extensia sistemului colectorilor profesionali, a brokerilor si
comerciantilor si a activitatilor OPRA, ca si pentru determinarea modelului economic folosit, il
reprezinta prevederile legale modificate in anul 2018 asupra rolului si locului schemelor de
Responsabilitate Extinsa a Producatorilor de Ambalaje (REP) in managementul deseurilor, modul de
infiintare, intrare in piata, autorizare si functionare, precum si responsabilitatile generale. Nu sunt
inca elaborate reglementari necesare care decurg din OUG 74/2018 in legatura cu aplicarea concreta
a prevederilor acesteia.
Preluarea acestor modificari (ca si a tuturor celorlalte modificari legale prezentate mai sus)
creaza risc important in sarcina Operatorului privind adaptarea operarii sale, indeplinirea cerintei AC
de asistenta tehnica gratuita in luarea deciziilor (prin propuneri de modificare) si integrarea
modificarilor initiate de AC care, fara indoiala, vor deveni necesare pe durata Conctractului de
delegare.
Necorelarea si necoordonarea activitatii operatorilor autorizati in baza Legii 101/2006, a celor
autorizati/inregistrati de APM reprezinta un factor de risc major, a carui rezolvare nu poate fi facuta
decat in mod natural, prin asigurarea unui inalt grad de competitivitate a activitatilor SRRin cadrul
unei piete pentru materialele recuperate cu un grad mare de variabilitate, in care echilibrul intre
cerere si oferta (atat din punct de vedere cantitativ, cat si calitativ) este motorul de dezvoltare.
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Datele prezentate si consideratiile cu privire la caracteristicile cererii, pietei si programarii
cantitatilor si a atingerii indicatorilor legali de performanta au stat, in cadrul prezentului Studiu de
Fundamentare la baza urmatoarelor estimari cantitative :
a) Determinarea, pe baza datelor programate si raportate a cantitatilor si a compozitiei estimate a
deseurilor 1
b) Estimarea realista a programului de progres pentru atingerea unor obiective programatice
legale 2
c) Determinarea tarifelor de operare pe baza costurilor nete predictibile, pentru statii de sortare
deseuri 3
d) Programarea investitiilor minime pentru dezvoltare in vederea indeplinirii unor indicatori de
performanta legali crescuti 4
e) Analiza economica si finanicara executata in cadrul prezentului studiu de fundamentare 5
In ceea ce priveste modificarile legislative si sistemul complex de colectare prin operatori
multipli, se pot trage urmatoarele concluzii:
a) Modificarile legislative din 2018 au impact substantial asupra organizarii si desfasurarii
activitatii de recuperare materiale reciclabile din deseuri, generand riscuri de adaptare si
operare importante. AC poate actiona pentru diminuarea efectului acestor riscuri care altfel
pot duce nu numai la pierderi insemnate pentru Operator, dar pot duce chiar la blocarea
activitatii acestuia.
b) Riscul de cerere si cel de input sunt riscuri majore, atat din punct de vedere cantitativ, cat
si din punct de vedere al calitarii materialelor (deseuri si materiale recuperate). Problema
determinarii periodice a compozitiilor, a raportarii corecte si unitare si de asigurare a
trasabilitatii sunt sarcini esentiale in activitatea viitorului Operator, in paralel cu
evidentierea clara a acelor cantitati care sunt “extrase” din Sistem (datorita schemelor de
REP). Datorita regulilor noi privind raportarea si nivelului ridicat al contributiilor si
taxelor in cazul neindeplinirii obiectivelor de reciclare, Operatorii (care raspund de
cantitatile procesate si de vanzari) pot ajunge sa datoreze UAT-urilor penalitati mari, care
sa le aduca pierderi insemnate de beneficii.
Asigurarea cantitatilor la intrare, in conditiile aparente de scadere a lor generale, dar si al
“luptei” intre operatori economici pentru “acapararea” resurselor este un risc major. Acesta
este alocat concesionarului, dar sprijinul AC trebuie sa fie asigurat, prin managementul
proactiv al activitatilor specifice SRR Arad.
Se poate astepta ca interactiunea cu schemele de REP cat si cu cele de garantie sa duca la o
scadere a cantitatilor de materiale “valoroase” la intrarea in SRR (PET, HDPE butelii,
Aluminiu). Aceasta va duce la o scadere a tarifelor de sortare (datorita faptului ca acestea
1

Metodologie de estimare a cantitatilorprogramatesi program de monitorizaresiraportarepentruSisteme Integrate de
management al Deseurilor – VFM Service, revizia 5, 2017
2
Metodasi program de estimare a ptogramariicresteriipentruatingereaobiectivelorlegale ale unui program de management
al deseurilor – VFM Service SRL, revizia 2, 2015
3
Metodasi program de calcul al tarifelor pe bazaverificariipotentialuluistatiei de sortareproiectate – VFM Service , 2016
4
Metoda de proiectaresi program automat pentrustatii de sortarereciclabile – VFM Service SRL, 2005
5
Pachet de programepentruluareadeciziilor de management al sistemelor integrate pentrudeseuri, pentrumonitorizarea,
adaptareasiraportareadatelor – VFM Service SRL, 2016
Contract 48178/27.06.2018: Servicii de asistenta in domeniulachizitiilorpentruatribuireaContractului de Delegare a Activitatii de
Sortare a DeseurilorReciclabile, inclusivoperareaStatiei de Sortare Arad, activitate care face parte din ProiectulSistem de M anagement
Integrat al DeseurilorSolide ARAD.
Pag. 11

au la baza viteza de sortare a diferitelor materiale din flux, mai mare pentru hartie/carton si
mai mica pentru fluxurile mentionate). De asemenea, se asteapta si o scadere a veniturilor
care ar putea fi obtinute din vanzarea materialelor recuperate (avand in vedere diminuarea
cantitatilor de materiale “valoroase”.
AC are posibilitatea si datoria ca, prin coordonarea operatorilor de colectare cu care a
semnat contracte cu operatorii privati (prin mecanismul de avizare instituit prin OUG
74/2018) sa diminueze riscurile de input si cerere asociat Operatorului Concesionar.
(v)

Datele tehnice, economice si financiare din Studiul de fezabilitate si Aplicatia de
finantare cu privire la integrarea SRR Arad in SIMDS.
O justificare esentiala a necesitatii elaborarii prezentului Studiu de fundamentare il constituie
faptul ca integrarea SRR Arad in SIMDS a fost tratata doar la nivel general, calitativ in
documentatia de baza a SIMDS (SF si AF).
In cadrul Studiului de fezabilitate si a Aplicatiei de Finantare, exista doar o serie de referiri
sumare la modul de integrare al Statiei in SIMDS Arad, respectiv :
a) “ exista o statie de sortare de capacitate mai mare la ARAD, care este parte a Contractului
de concesiune pentru colectare si transport in Municipiul Arad, cu capacitate de 20000 t/an
si care in prezent sorteaza deseurile reciclabile din deseurile mixte.:
b) “ In sistemul proiectat (POS Mediu 2007-2013 se intentioneaza utilizarea statiei de sortare
existente pentru Zonele 1 (Arad), 2 (Chisineu Cris) si 5 (Lipova-Barzava), ajungandu- se in
anul 2020 la o cantitate la intrare de circa 44000 t/a de hartie, carton, plastic si metal ,
inclusiv resturi, colectate separat. Extinderea functionarii statiei de sortare la functionarea
acesteia in 2 schimburi, iar pe termen lung , chiar la 3 schimburi este propusa pentru a face
fata cantitatilor tot mai mari de materiale reciclabile colectate separat. In cadrul Proiectului
POS nu sunt prevazute investitii pentru aceasta statie de sortare” 6
In SF se face referire la o capacitate a statiei de 9 t/h la un regim de lucru de 8 h pe schimb, 2
schimburi pe zi, 6 zile pe saptamana (ceea ce duce la o capacitate nominala pe doua schimburi de
44928 t/an deseuri mixte )
In Studiul de Fezabilitate al Proiectului SIMDS Arad exista urmatoarele doua tabele cu
referire la capacitatea SRR si tarifele asociate, respectiv la beneficiile aduse de implementarea, in
anul 2013 al Proiectului POS Mediu pentru jud. Arad.
Tabel 4 - Capacitate nominala si tarife conform SF pentru SIMDS Arad
2013 (la
Inceput (fara
Statii de sortare
implementare
Proiect)
investitii)
Arad (Z1, Z2, Z5) , existenta
Cantitate de deseu (t/a)
Costuri/tarife
Energie/Combustibil

25.973
Euro/an
79.658

Euro/t

39.581
Euro/an

3,1

2031 (la sfarsitul
perioadei de viata
a proiectului)

121.391

Euro/t

46.922
Euro/an

3,1

175.593

Euro/t
3,7

6

RezumatStudiu de fezabilitate Ramboll, intocmit de consortiulFichtner, Interdevelopmentsi PM
Group
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Personal

118.738

4,6

180.946

4,6

387.421

8,3

Intretinere

127.376

4,9

45.997

1,2

45.997

1,0

32.062

1,2

50.744

1,3

50.744

1,1

TOTAL Operare si Intretinere

357.834

13,8

399.078

10,1

659.755

14,1

Venituri din vanzare reciclabile

-891.387

-34,3

-1.463.149

-37,0

-1.743.915

-37,2

-533.553

-20,5

-1.064.071

-26,9

-1.084.160

-23,1

Altele

TOTAL (O si I plus Venituri din vanzari)
Sursa : SF SIMDS

7

Arad , Annex 6. Details of the investment cost for Arad project)

Tabel 5 - Beneficii ale implementarii Proiectului POS in 2013 fata de situatia fara proiect
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Descriere
Deseuri reciclabile colectate selectiv (incl. resturi)
Rata de reciclare a hartiei
Rata de reciclare a plasticului
Ratas de reciclare a sticlei
Rata de reciclare a metalelor
Rata de reciclare a lemnului
Total reciclare
Numarul statiilor de sortare
Capacitatea statiilor de sortare (capacitatea
include si cantitatea de resturi)

U/M
t/an
t/an
t/an
t/an
t/an
t/an
t/an
t/an
t/an

Fara proiectul POS
30300
9700
3300
6100
3100
0
22200
2
16300

Cu proiect POS, 2013
51300
16100
7100
13600
6100
6300
51400
3
51400

Statia

Ineu

Arad

Ineu

Mocrea

t/an

1162

15138

1350

5322

Arad
44728

Sursa (Rezumat Studiul de fezabilitate, jud. Arad, pag. 13)

Faptul ca statia trebuie sa se integreze pentru procesarea a doua fluxuri diferite de deseuri din
reciclabile colectate separat (fata de un singur flux, de deseuri mixte pentru care a fost proiectata)
impune necesitatea ca in prezentul Studiu de fezabilitate sa se recalculeze intreg procesul de sortare
si costurile asocitate, intrucat procesul s-a schimbat substantial fata de cel initial.
In aceste conditii, in Studiul de Fundamentare se evalueaza , pe baza specificatiilor tehnice
puse la dispozitie de AC si pe baza datelor culese din vizita in teren a specialistilor
consultantului capacitatea nominala a statiei, bazata pe echipamentele si spatiile existente si pe
recalcularea statiei potrivit unei metodologii cunoscute
Se recalculeaza in cadrul studiului de fundamentare, pe baza analizei functionarii statiei la
diferite grade de incarcare costurile aferente anuale si tarifele aplicabile, luandu-se in
considerare faptul ca marketingul si vanzarea materialelor recuperate revine viitorului
Concesionar.
a) Autorizarea functionarii
In prezent, statia nu poate desfasura activitati, din cauza faptului ca Autorizatia de de mediu
este expirata din data de 25.10.2016. In aceeasi situatie sunt si autorizatia de gospodarire a apelor
si avizele/acordurile necesare.
Avand in vedere faptul ca, la concesionarea statiei, luand in considerare si investitiile care vor
8

7

Studiu de fezabilitate SIMDS Arad

8

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIUNR. 10 din 25.10.2006Revizuita in data de 11.08.2011
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fi facute de Operator, autorizatia va trebui actualizata si transferata operatorului delegat, se pune in
sarcina Delegatului obtinerea unei noi Autorizatii, pentru noile conditii.
Delegatul are sarcina asigurarii conformarii functionarii SRR Arad la cerintele actuale de
mediu, gospodarire a apelor, sanatatii si securitatii operationale, sigurantei la foc si prevenirii
incendiilor.
b) Cartea Constructiei/Proiectul de executie si Receptia Statiei
Sunt luate in considerare datele tehnice si de operare ale SRR, asa cum a fost proiectata, in
baza documentatiei legale aflata in posesia Municipiului Arad.
Se iau in considerare ultimele evaluari facute la preluarea SRR ca bun de retur de la
Concesionarul precedent (Polaris Holding SRL) si cu ocazia vizitei in teren a Consultantului pentru
elaborarea prezentului Studiu.
c) Valoarea Bunurilor care se vor concesiona
Beneficiarul doreste sa concesioneze toate bunurile aflate in incinta perimetrului Statiei de
Sortare delegatului concesionar.
In documentatia existenta, valoarea statiei nu este defalcata pe componentele ei. Valoarea
globala ramasa in prezent (statia fiind data in functiune in anul 2007 prin investitia realizata de
concesionarul anterior,SC Polaris Holding SRL9 ) este urmatoarea: “*stație sortare materiale
reciclabile din masa de deșeuri urbane, inclusiv instalație și utilaje (3.988.083,27 lei); *cântar cu
basculă 30 tone, cu afișare electronică a greutății (81.990,28 lei); *presă de balotat PC 61015
(113.910,16 lei); *motostivuitor 2 tone (113.910,16 lei).”
Pentru calculele economice si financiare este necesara defalcarea acestei valori pe toate
componentele. Acest lucru este neaparat necesar pentru calculul deprecierii (pe durate diferite pentru
constructii, echipamente cu montaj, echipamente fara montaj, teren, dotari) si intrucat preturile au
suferit schimbari importante in perioada de la receptia SRR si pana in prezent, devine necesara o
aducere la zi a valorilor (pe componente). Calculul deprecierii este fundamental atat pentru
determinarea redeventei solicitate cat si pentru calculul tarifului.
Defalcarea a fost facuta luand in considerare in baza calculelor din literatura de
specialitate, a preturilor unor echipamente si constructii similare si in baza propriei experiente
rezultate din participarea la proiecte de gestiune a deseurilor din alte judete (Mures, CarasSeverin, Sibiu, Bacau, Neamt, Arges).
d) Istoricul functionarii si eficienta anterioara a statiei.
Datele privind istoricul functionarii permit sa se conchida ca in statie s- au asigurat 20 locuri
de munca10, iar tariful pentru activitatea de sortare nu a fost separat, ci cuprins in tariful general de
colectare si transport deseuri oferit in cadrul Contractului de concesiune incheiat intre Municipiul
Arad si SC Polaris Holding SRL 11

9

Hotarare CM Arad nr 165/24.04.2018 privindmodificareainventaruluibunurilor care alcatuiescdomeniul public al
Municipiului Arad
10
Comunicat de presa SC Polaris Holding SRL, din 08 martie 2013 in ziarul Critic Arad
11
Contract de Concesiune nr 38/21.06.2004, cu modificarilesicompletarileulterioare
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Date privind cantitatile anuale procesate in perioada 2012-2016, sunt prezentate in cadrul
Rapoartelor privind starea mediului din perioada 2013-2017, publicate de APM Arad conform
prevederilor legal (Tabelul 1, prezentat la pag 11 a prezentului Studiu)

(vi)

Optiunile de marketing si vanzare la dispozitia AC.

Din studiul SF/AC rezulta ca : (pag 72, subcapitolul Tarife si Suportabilitate din AF:
« Se presupune ca pe durata de viata a proiectului, veniturile se vor obtine de la Firmele de
Reciclare care vor contribui la colectarea, tratarea si/sau reciclarea deseurilor din ambalaje.
Calculul acestor venituri se bazeaza pe preturile curente ale pietei pentru reciclarea hartiei,
sticlei, metalului plasticului, pe subventiile curente pentru aceste materiale aplicate de
diferitele asociatii ale producatorilor deambalaje pentru diferite tipuri de deseuri
.....Pentru deseurile menajere se propune stabilirea unui tarif unic pe tona pe tot cuprinsul
judetului Arad, fara diferentiere pe baza locatiei in care acesta e produs....
Se presupune ca pe toata durata de viata a proiectului veniturile se vor obtine de la asociatiile
producatorilor care vor contribui la colectarea/tratarea si/sau reciclarea deseurilor de
ambalaje. Calculul acestor venituri se bazeaza pe preturile curente ale pietei npentru
reciclarea hartiei, sticlei, metalului palsticului, pe subventiile curente pentru aceste materiale
aplicate de diferitele asociatii ale producatorilor deambalaje pentru diferite tipuri de deseuri si
corectate cu costurile aferente transportului la reciclator”
»
Corespunzator acestor presupuneri, tariful de vanzare global pentru reciclabile, calculat in
Analiza Cost /Beneficiu din SF este de 37 Euro/t. In calculele ACB se ia in considerare o crestere
anuala a acestui tarif, respectiv “Cresterile pentru tarifele propuse vor permite acoperirea in
totalitate a costurilor operationale si cu deprecierea pe intreaga perioada de analiza , atat pentru
infrastructura veche , cat si pentru cea noua (realizata prin proiect si prin alte programe de investitii
in curs).
Programarile si previziunile din SF nu mai sunt de actualitate. Activitatile de colectare
separata, de sortare sunt expuse interactiunii mult mai complexe in piata vanzarii (competitie intre
mai multe OPRA, oferte directe ale producatorilor care nu sunt inregistrati in OPRA, oferte directe
de la firmele de colectare profesionala, de brokeri/comercianti si de reciclare (primara si secundara)
de materiale recuperate.
Ca urmare, Concesionarul SRR va avea obligatia de a studia in permanenta evolutia pietei si a
propune ADI SIGD solutiile optime de integrare in managementul deseurilor desfasurat pe principii
de economie circulara.
1.3. Procesul de luare a deciziilor
(i)

Responsabilitatea asociata SIMDS Arad

In conformitate cu Legea 51/2006 a utilitatilor publice, art. 8, alin (1),
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În cazul gestiunii delegate, autorităţile administraţiei publice locale(implicit si CLM Arad)
păstrează, în conformitate cu competenţele ce le revin, potrivit legii, prerogativele şi răspunderile
privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de
dezvoltare a sistemelor de utilităţi publice, precum şi obligaţia de a urmări, de a controla şi de a
supraveghea modul în care se realizează serviciile de utilităţi publice, respectiv:
a) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operatori,
inclusiv in relaţia cu utilizatorii;
b) calitatea serviciilor furnizate/prestate (avand ca obligatie esentiala trasabilitatea, n.n.);
c) indicatorii de performanţă ai serviciilor furnizate/prestate;
d) modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare sau
modernizare a sistemelor de utilităţi publice;
e) modul de formare, stabilire, modificare şi ajustare a preţurilor şi tarifelor pentru serviciile
de utilităţi publice.
Conform descrierii din Legea 211/2011 – Art. 59 (1) autorităţile administraţiei publice locale
(implicit si CLM Arad) au următoarele obligaţii:
a) asigură implementarea la nivel local a obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor asumate
prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană;
b) urmăresc şi asigură îndeplinirea prevederilor din PJGD respectiv PMGD
c) elaborează strategii şi programe proprii pentru gestionarea deşeurilor (realizata prin
implementarea SIMDS Arad prin Proiectul POS Mediu 2007-2013)
d) hotărăsc asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, cu
persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri
sociali pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deşeurilor, în
condiţiile prevăzute de lege; (realizata prin infiintarea ADI SIGD)
e) asigură şi răspund pentru colectarea separată, transportul, neutralizarea, valorificarea şi
eliminarea finală a deşeurilor, inclusiv a deşeurilor menajere periculoase, potrivit
prevederilor legale în vigoare;(acest lucru se realizeaza prin delegarea activitatilor ion
conformitate cu directiile stabilite prin AF.
f) asigură spaţiile necesare pentru colectarea separată a deşeurilor, dotarea acestora cu
containere specifice fiecărui tip de deşeu, precum şi funcţionalitatea acestora;
g) asigură informarea prin mijloace adecvate a locuitorilor asupra sistemului de gestionare a
deşeurilor din cadrul localităţilor;
h) acţionează pentru refacerea şi protecţia mediului;
i) asigură şi răspund pentru monitorizarea activităţilor legate de gestionarea deşeurilor
rezultate din activitatea medicală;
Toate aceste obligaţii revin de drept (şi) „asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară” în al
căror obiect de activitate este inclusă gestionarea deşeurilor.
Este evident ca, dupa intrarea in vigoare aLegii 211/2011, o mare parte a Serviciului de
Salubrizare existent isi desfasoaraactivitatile si utilizeaza infrastructura tehnico-edilitara si bunurile
realizate in cadrul proiectelor POS Mediu 2007-2013 (de infiintare a SIMDS). In acest sens, SIMDS
este o parte a Sistemului de Salubrizare a localitatilor. Integrarea activitatilor specifice SIMDS in
Sistemul de Salubrizare este ramasa in urma, elaborarea unor norme legale si legi armonizate, dar si
a unor alte acte administrative ramanand o problema extrem de importanta.
(ii)

Responsabilitatea asociata functionarii SRR Arad
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In conformitate cu Documentul de Pozitie din 02.10.2009, privind modul de implementare a
proiectului “ Sistem Integrat de gestionare a deseurilor in judetul Arad , in capitolul Preambul, la
paragraful 2 se mentioneaza faptul ca : Proiectul se refera la implementarea unui sistem integrat de
management al deseurilor pe toata raza judetului Arad , iar la punctul o) al acestui paragraf se
mentioneaza ca : de asemenea va fi utilizata si statia de sortareexistenta in municipiul Arad,
construita printr-un contract de concesiune.
Documentul a fost aprobat de CLM Adar cu Hotararea nr 351/30.09.2009.
CJ Arad a dat mandat ADIpentru delegarea activitatii de sortare prin exploatarea SRR Arad,
asa cum reiese din (Hotararea nr.178/24.07.2015 privind mandatarea Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad (ADI-SIGD) în vederea
exercitării dreptului de a delega pe numele și pe seama județului Arad gestiunea serviciilor de
operare pentru stațiile de transfer/sortare/compostare și transportul deșeurilor la depozitul conform,
aferente proiectului Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor solide județul Arad și pentru
exercitarea unor atribuții din Statutul ADI-SIGD Arad, cu modificările și completările ulterioare).
Initiarea si desfasurarea procedurii de delegare a activitatii de sortare din SRR Arad a fost
mandatata (Hotararea nr. 290.din.03.07.2018) de catre Municipiul Arad catre ADI SIGD Arad.
Intrucat proprietatea asupra constructiilor si echipamentelor din Statie, la valoarea lor actuala,
ramasa odata cu intrarea lor ca bunuri de retur in inventarul bunurilor publice ale Municipiului Arad
si intrucat proprietarul (Municipiul Arad) este indreptatit la plati ale Concesionarului corespunzator
cu deprecierea calculata (uzura fizica si morala a bunurilor), in vederea inlocuirii lor si pentru
dezvoltarea ulterioara, sub forma de redeventa. Redeventa cuprinde o valoare corespunzatoare
deprecierii calculate pe durata de viata care se va stabili si va fi folosita de Municipiul Arad pentru
acoperirea tuturor costurilor legate de actualizarea si modernizarea/eficientizarea managementului
deseurilor in Municipiul Arad. La terminarea Contractului, bunurile concesionate completate pe baza
investitiilor facute de concesionar potrivit cerintelor stabilite de ADI SIGD vor reveni Municipiului
Arad, ca Bunuri de Retur.
Din analiza schemei Proiectului SIMDS (POS Mediu 2007-2013) realizat in urma aprobarii
Aplicatiei de finantare si a Studiului de fezabilitate, rezulta ca :
a) Exploatarea statiei de sortare trebuie sa se integreze in exploatarea SIMDS, fiind asociata
activitatilor de CSTS si de TS a deseurilor reciclabile executate pentru zonele 1,2 si 5 de
salubrizare din Jud. Arad.
b) Raspunderea pentru coordonarea functionarii si performantelelor SIMDS Arad apartin CJ
Arad
c) Raspunderea pentru activitatile de salubrizare/activitatile SIMDS din sistemul de salubrizare
revine UAT-urilor.
d) Organizarea procedurii de delegare prin concesiune a activitatii de recuperare materiale
reciclabile revine ADI SIGD Arad, prin mandat special acordat de catre Municiul Arad.
e) Operatorul Concesionar al SRR are urmatoarele functii :
(i)
Preluarea deseurilor din materiale reciclabile colectate separat din Zonele 1, 2
si 5 ale SIMDS Arad
(ii)
Indeplinirea indicatorilor de performanta stabiliti in Aplicatia de Finantare
referitori la sortare si a indicatorilor ulteriori stabiliti prin modificarile legale
privin deseurile;
(iii)
Indeplinirea tuturor obligatiilor legale referitoare la Protectia Mediului,
Asigurarea Calitatii, SSM, protectia impotriva incendiilor;
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(iv)
Operarea prin intermediul unui operator autorizat, prin concesiune
(v)
Colectarea de venituri din activitatile de sortare.
(vi)
Plata redeventei catre AC, in conformitate cu Conditiile Contractuale.
f) In aplicatia de Finantare pentru SIMDS Arad sunt prevazute venituri din vanzarea de
materiale reciclabile care sunt integrate in Analiza Cost Beneficiu ca fiind venituri ale
intregului sistem, contribuind in mod important la estimarea fluxului de numerar al SIMDS
Arad si, pe aceasta baza, la dimensionarea planului tarifar multianual. Cu alte cuvinte,
sustenabilitatea intregului Sistem depinde si de veniturile realizate in SS ARAD
(i)
Comisia de Coordonare si Supervizare – CCS
Conform art. 2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
laatribuirea contractelor de concesiune de lucrari şi concesiune de servicii din Legea
nr.100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii aprobate prin H.G.
nr.867/2016, AC a desemnat o Comisie de Coordonare siSupervizare (CCS) pentru pregatirea si
planificarea fiecarui contract de concesiune.
In cadrul procesului de implementare a unui Sistem Integrat de Management al Deseurilor
(SIMD) in Judetul ARAD si de obtinere a finantarii nerambursabile in cadrul programului POS
Mediu 2007-2013, ca urmare a Analizei Institutionale intreprinse, ale carei rezultate sunt prezentate
in Capitolul 11 al Studiului de Fezabilitate , Consiliul Judetean ARAD , impreuna cu ceilalti
membri ai Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara (ADI SIGD) au hotarat ca sa integreze
activitatea SRR (infrastructura apartinand Municipiului ARAD)
Din aceasta conditionare se desprinde faptul ca, in ceea ce priveste gestiunea activitatii SRR,
nu va fi luata in considerare (cel putin in prima instanta) gestiunea directa a activitatii, asa cum este
aceasta definita si conditionata in Legea 51/2006 (republicata) a serviciilor comunitare de utilitati
publice, cu modificarile si completarile ulterioare si in Legea 101/2006 cu completarile si
modificarile ulterioare privind salubrizarea localitatilor.
AnalizaPreliminara a stabilit ca sunt intruniteconditiiledelegariiactivitatilordesfasurateprinexploatarea
SRR princoncesiune.
Concesionarea se face pentruactivitatea SRR Arad ca activitatedistincta de salubrizare.
Pe langaactivitatea de sortare, obiectulContractuluivacontinesiactivitatea de marketing sivanzare a
materialelor recuperate din deseuri pe pietelespecifice ale materialelor recuperate.
In cadrulContractului de delegareprinConcesiune, Operatorul economic(sauAsocierea) trebuiesa fie
autorizat/autorizatapentruactivitate de sortaredeseuri, acestaputandsubcontracta (dar nu subconcesiona)
activitati (de exempluprinintermediulunorcontracte de operaresiintretinere) unorsubcontractori

Competenta exclusivă a autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale,
privind activitatile serviciului de salubrizare care au legatură cu Proiectul Sistem Integrat de
Management al Deseurilor în Judeţul Arad, potrivit actelor constitutive, poate fi exercitată prin
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ADI SIGD Arad, în numele şi pe seama unităţilor
administrativ-teritoriale asociate, pe baza unui mandat/mandat special, dupa caz, dat în legătură cu:
► Aprobarea strategiilor locale pentru înfiinţarea, organizarea şi managementul
serviciului de salubrizare; Aprobarea studiilor de Fezabilitate si a Cererilor de Finantare;
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► Aprobarea programelor de investiţii pentru înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea şi
reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare a Serviciului de Salubrizare;
►Aprobarea reglementării Serviciului de Salubrizare, incluzand Indicatorii de performanta ai
Serviciului;
► Adoptarea mecanismului de management şi aprobare a documentaţiei relevante pentru
organizarea procedurilor de delegare a activitatilor de salubrizare: Analize Preliminare, Studii de
Fundamentare sau Oportunitate dupa caz,Strategii de contractare, Documentatii de Atribuire, etc
► Inregistrarea si avizarea operatorilor de colectare de la populatie a deseurilor din ambalaje
care executa colectarea de la locul de generare si coordonarea acestora cu activitatile Operatorilor
de CSTS legati. (conform OUG 74/2018). Primirea si integrarea datelor din rapoartele acestora.
► Inregistrarea, in baza notificarii transmise de Operatorii de colectare de la populatie a
deseurilor de ambalaje prin centre de colectare, primirea si inregistrarea datelor din rapoartele
trimestriale ale acestora, integrarea datelor in organizarea si monitorizarea SIMDS(conform
OUG 74/2018)
► Stabilirea de intelegeri (conform OUG 74/2018) cu OPRA, in conditiile legii, privind
valorificarea/reciclarea deseurilor din ambalaje, de finantare a activitatilor asociate (de catre
OPRA) si de finantare (de catre OPRA) a activitatilor de informare si educatie a utilizatorilor.
Consiliul Judetean ARAD este autoritatea administratiei publice locale, constituită la nivel
judetean pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale, orasenesti şi municipale, în vederea
realizarii serviciilor publice de interes judetean, astfel cum reiese din dispoziţiile Legii
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, ADI SIGD.
În ceea ce priveste competenta Consiliului Judetean Arad cu privire la infiintarea,
organizarea, gestionarea şi coordonarea Sistemului de Management Integrat al Deseurilor în Judetul
Arad, aceasta este reglementată prin prevederile art. 7 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de
salubrizare a localitatilor, republicata, cu modificările şi completarile ulterioare, fiind posibila,
urmare a detinerii instalatiilor de gestionare a deseurilor realizate prin implementarea Proiectului
„Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judetul Arad” finantat prin POS MEDIU 20072013.
Bunurile realizate prin Proiectul POS Mediu pentru infiintareaSIMDS în Judeţul Arad
saupărţi ale acestuia, după caz, apartin domeniului public al Judetului Arad. SIMDS este
destinat sa asigure deservirea UAT membre în ADI SIGDARAD. Fiecare membru ADI s- a angajat,
prin statutul si Contractul de Asociere sa participe, inclusiv prin folosirea in Sistem a infrastructurii
create anterilor la nivelul UAT-urilor (Municipiul Arad e in cauza) pentru deservirea eficienta a
nevoilor intregului sistem.
În cadrul Proiectului de implementare a SIMDS în Judeţul ARAD, Consiliul Judeţean Aradşi
ADI SIGD, în funcţie de nivelul şi autoritatea investită prin Contractul de finanţare au atribuţii în
legătură cu:
► Implementarea Proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul ARAD” în
conformitate cu prevederile Aplicaţiei de Finanţare, cu respectarea legislaţiei naţionale şi
comunitare aplicabile;
►Actualizarea strategiei de sustenabilitate a Proiectului şi a Programului de operare şi
întreţinere a investiţiilor realizate prin proiect înainte de ultima plată/cerere de rambursare
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realizată în cadrul proiectului;
► Aplicarea planului anual de evoluţie a tarifelor, aprobat de către autorităţile locale din judeţul
Arad, care se va realiza de la momentul intrării în vigoare a Managementului SIMDS de catre
UIP;
►Delegarea exploatarii activitatilor specifice ale Sistemului de salubrizare (implicit a
instalaţiilor de gestionare a deşeurilor realizate in cadrul SIMDS, precum si a (exploatarii,
n.n) infrastructurii realizate anterior, prin Hotarari luate in conformitate cu prevederile legale
aplicabile; In aceste sens este delegata si activitatea de Sortare, prin exploatarea Statiei de Sortare
ARAD, proprietate a Municipiului Arad.
► Urmărirea, controlul şi supravegherea împreună şi în solidar cu ADI SIGD a modului în
care operatorii vor realiza serviciile de colectare, transport, transfer, sortare, compostare si
depozitare a deşeurilor
► Valorificarea deseurilor care nu mai sunt deseuri (fiind recuperate) rezultate din
activitatile generatoare de valoare sau beneficii pentru Judetul Arad.
► Raportarea tuturor activitatilor, (incluzand desfasurarea contractelor, n.n.) la servirea
interesului public, consultarea permanenta a cetatenilor si adoptarea hotararilor cu punerea in centrul
atentiei a servicii interesului public si utilizarii eficiente a banului public.
Devierea deseurilor de la eliminarea lor, prin reciclare/valorificare trebuie insotita (in
conformitate cu legea 101/2006 republicata), de evidenta deseului, atata timp cat nu e considerat
deseu ultim. La Art. 2, alin , legea 101/2006 prevede :
(9) Unităţile administrativ-teritoriale au calitatea de deţinător legal al deşeurilor municipale şi al
deşeurilor similare, depozitate în recipientele amplasate în aria lor teritorială.
(11) Operatorii licenţiaţi de către A.N.R.S.C. pentru prestarea activităţii de colectare separată şi
transport separat al deşeurilor au obligaţia să ţină evidenţa şi să raporteze lunar autorităţilor
administraţiei publice locale şi A.N.R.S.C. cantităţile predate operatorilor economici care
desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor, pe fiecare tip de deşeu.
1.4. Structura si continutul Studiului
Prezentul Studiu de Fundamentare este structurat si dezvoltat astfel incat sa fie
urmarite si conectate logic urmatoarele componente :
a. Prezentarea generala a proiectului, incadrarea, contextul, obiectivele si cerintele esentiale ale
AC;
b. Structura proiectului si suprapunerea ei pe structura institutional existenta;
c. Descrierea infrastructurii tehnico-edilitare care va fi data spre exploatare Concesionarului, cu
precizarea indicatorilor de performanta tehnologici si a specificatiilor tehnnice.
d. O analiza cantitativa si calitativa a riscurilor. Cuantificarea Riscurilor majore. Alocarea
riscurilor
e. CCR (Cost Comparativ de Referinta)
f. Calculul economic-financiar
g. Indicatori de Performanta
h. Valoarea si Durata Contractului
i. Mecanismul de Plata.
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j. Conditii Contractuale
k. Recomandarea Consultantului pentru decizia privind tipul de Contract care urmeaza a fi
folosit si a modului de delegare (prin Concesiune)

2. ASPECTE GENERALE ALE PROIECTULUI
2.1. Obiectivele si cerintele AC privind proiectul. Context si incadrare.
Proiectul de delegare a activitatii SRR Arad se integreaza, in conformitate cu structura
proiectului analizata si stabilita in Studiul de fezabilitate pentru infiintarea SIMDS Arad, respectand
intru totul in mod prioritar indicatorii pentru care s- a realizat proiectarea (PNGD 2013-2017, PJGD
2007-2013). Obiectivele de gestiune a deseurilor in Judetul Arad, avute in considerare la realizarea
Proiectului POS Mediu sunt prezentate in Anexele Studiului de fezabilitate).
Proiectul va avea la baza si indeplinirea obiectivelor suplimentare si a indicatorilor de
performanta asociati (valorilor marite ale acestora) prevazute in modificarile aduse legislatiei privind
deseurile intervenite dupa data aprobarii Aplicatiei de Finantare. Cele mai importante schimbari au
fost introduse odata cu aplicarea legii 211/2011 a Deseurilor si a noii legi privind ambalajele (Legea
nr 249/2015. Ele au fost majorate recent, prin Directiva 2018/852 CE, obiectivele noi fiind transpuse
si in legislatia romaneasca (Legea 211/2011 a deseurilor prin modificarile aduse acesteia de OUG
74/19 iulie 2018. Noile obiective / indicatori sunt definitorii pentru orientarea delegarii activitatii de
sortare prin exploatarea SRR Arad
Se prezinta in continuare obiectivele Proiectului SIMDS, asa cum sunt ele continute in
Studiul de fezabilitate avand in vedere modificarile substantiale din ultima perioada. subliniindu- se
in context acele obiective pentru a caror indeplinire activitatea SRR are impact.
Ca urmare a masurilor din PJGD 2007-2013 Sistemul de management integrat al deşeurilor
realizat prin Proiect (in care se integreaza activitatea de sortare a SRR Arad) trebuie să asigure:











un grad de acoperire cu servicii de salubrizare de 100 % atât în mediul urban cât şi cel
rural;
conformarea la Directiva privind depozitarea a UE in ceea ce priveste deseurile
biodegradabile;
asigurarea sanatatii cetatenilor si a protectiei mediului prin imbunatatirea colectarii
separate si a depozitariisi prin asigurarea de mijloace pentru inchiderea si remedierea starii
depozitelor existente pentru conformarea la standardele din UE.
optimizarea managementului integrat al deseurilor si imbunatatirea standardelor
serviciului;
implementarea si extinderea sistemelor de colectare separata, promovarea reciclarii
ambalajelor si a deseurilor biologice in conformitate cu cerintele nationale si din UE si
reducerea proportiei de deseuri eliminate prin depozitare;
întărirea capacităţii tehnice şi manageriale în judeţul Arad în ceea ce priveşte
implementarea şi operarea sistemului de management integrat al deşeurilor;
suport pentru autoritatile locale in vederea aplicarii unor strategii eficiente cu privire la
tarife, facturare si colectarea platilor si :
creşterea gradului de conştientizare al locuitorilor cu privire la aspecte legate de
beneficiile proiectului, colectarea separată şi reciclarea deşeurilor.
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Unele obiective şi ţinte sunt determinante pentru stabilirea alternativelor de gestionare a
deşeurilor municipale in conformitate cu prevederile Legii 211/2011, transpuse in PNGD20, şi
anume:
Indicatori de performanta privind reciclarea, in conformitate cu prevederile legale
actualizate:
In conformitate cu modificarile survenite in Directivele Europene prvind deseurile si
ambalajele, ca urmare a aplicarii principiilor si metodelor economiei circulare, respectiv :
a) Directive (EU) 2018/851 of the European Parliament and of the Council of 30
May 2018 amendingDirective 2008/98/EC on waste;
b) Directive (EU) 2018/852 of the European Parliament and of the Council of 30
May 2018 amendingDirective 94/62/EC on packaging and packaging waste
c) Decision (EU) 2018/853 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018
amending Regulation (EU) No 1257/2013 and Directives 94/63/EC and 2009/31/EC of the
European Parliament and of the Council and Council Directives 86/278/EEC and 87/217/EEC
as regards procedural rules in the field of environmental reporting and repealing Council
Directive 91/692/EEC.
Au fost introduse modificari esentiale in legislatia aplicabila din Romania.
Principalele noi obiective tinte au fost deja incorporate in legislatia privind deseurile si
deseurile din ambalaje, prin OUG 74/2018 din iulie 2018, pentru modificarea și completarea Legii
nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind
Fondul pentru mediu.
Corespunzator Directivei 2018/851, sarcini sporite fata de cele din precedenta Directiva
(transpusa in legislatia romaneasca prin legea 211/2011 cu modificarile si adaugirile ulterioare),
respectiv pregatirea pentru reciclare si reciclarea deseurilor municipale trebuie sa creasca la
- 55% din greutatea deseurilor generate pana in anul 2025
- 60% din greutatea deseurilor generate pana in anul 2030
- 65% din greutatea deseurilor generate pana in anul 2035;
Datorita faptului ca Romania se afla in urma cu reciclarea si cu eliminarea prin depozitare, ea
poate solicita o derogare de la aceste obiective, in conditiile expuse la Art. 12 din Directiva 2018/851
EU pentru modificarea articolului 11 din Directiva 2008/EC a deseurilor
Corespunzator Directivei 2018/852, statele memebre au obligatia ca, pana in 2025 sa
recicleze 65% din cantitatea totala de ambalaje, iar pana in 2030 trebuie sa recicleze 75 % din
cantitatea totala generata. Pe tipurile de materiale din care sunt confectionate ambalajele, sarcinile
sunt urmatoarele :
Tabel 17 – Obiective pe termen lung privind reciclarea, pe tipuri de materiale de ambalaj
Material
2025
Plastic
50%
Lemn
25%
Metal feros
70%
Aluminiu
50%
Sticla
70%
Hartie si carton
75%
Tabel intocmit in conformitate cu prevederile din OUG nr 74.iulie 2018

2030
55%
30%
80%
60%
75%
80%

Sarcini speciale revin reciclarii deseurilor din plastic, pentru care indicatorii de reciclare
prevazuti anterior se dubleaza. Se afla in lucru un document “Proposal of a Directive of the European
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Parliament and Council on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment
/ 28.05.2018”) . O dublare a tintelor de reciclare are loc si pentru ambalajele din lemn.
Nivelurile mai ridicate pentru deseurile din ambalaje se datoreaza faptului ca aceste deseuri
reprezinta o fractie intre circa 52% in cazul plasticului12 si circa 80% sticla in cadrul deseurilor totale
din materialele specificate.
Din analiza obiectivelor si datelor specificeprezentate mai sus, rezulta urmatoarele :
1. Statia de sortare trebuie sa functioneze lacapacitatea proiectata (pentru a nu provoca cheltuieli
suplimentare ale banului public prin neutilizare).
2. Statia de sortare trebuie sa asigure indicatorul de reciclare impus – minimum 50% din
cantitatile generate de hartie, carton, plastic si metal
3. Marketingul si vanzarea reciclabilelor se va face pe riscul si raspunderea Concesionarului.
Concesionarul va trebui sa includa in redeventa sa, pe langa valoarea minima determinata de
costurile de depreciere ale bunurilor concesionate, o suma minima anuala, ca participare la
beneficiile sale rezultate din vanzarea reciclabilelor, determinata pentru un pret compozit de
vanzare reciclabile de 60 Euro/t
4. Avand in vedere Programele de Eficienta Energetica, si avand in vedere ca procesarea
deseurilor trebuie realizata cu cantitatea optima de energie electrica, Operatorul va avea
sarcini privind reducerea consumului.
5. Concesionarul va avea sarcini de indeplinit in ceea ce priveste reducerea generala a gazelor
de sera, in legatura cu propriile activitati desfasurate.
2.2. Descrierea structurii proiectului
Obiectul proiectului este Exploatarea Activitatii de Sortare deseuri reciclabile colectate
separat, si transportul deseurilor ultime rezultate din sortare precum si al propriilor deseuri, dupa
sortare, in baza unui Contract de Delegare a Gestiunii prin Concesiune, asfel incat:
a. Concesionarul va fi preocupat si va purta responsabilitatea de asigurarea a inputului (cantitate
si compozitie deseuri), stabilit progresiv, anual, asa cum se va arata la sectiunea Cantitati
procesate pe ani de functionare. AC va asigura tot sprijinul pentru asigurarea inputului prin
monitorizarea si organizarea coordonarii activitatii colectorilor legati si a celorlalti colectori,
fara a introduce distorsiuni in mecansimele pietei si ale liberei concurente, intr- un spatiu de
transpartenta efectiva.
b. Concesionarul este responsabil de realizarea indicatorilor de performanta stabiliti si, in primul
rand de indicele de reciclare, de indicele de contaminare si de precizia sortarii
c. Concesionarul este responsabil de vanzarea intregii cantitati de materiale recuperate in
vederea reciclarii, in conditiile cele mai profitabile pe piata si cu raportarea in timp real
asupra activitatilor de vanzare catre AC. Se impune ca indice de performanta nominal, o
valoare a pretului compozit de vanzare de minimum 60 €/t
d. Concesionarul are obligatia transportului intregii cantitati de deseu ultim rezultat in urma
12

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL
EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR O strategieeuropeanăpentrumaterialeleplasticeîntr-o economiecirculară,
COM/2018/028 final, 16.01.2018
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exploatarii activitatilor de recuperare materialereciclabile la DDN Arad (in cadrul tarifului de
exploatare din Contract) . Peste limitele admisibile ale refuzului, plata transportului si
transferului revine Concesionarului. Aceleasi obligatii le are in legatura cu transportul la
DDN a tuturor deseurilor proprii nepericuloase, generate de activitatea sa, in conformitate cu
Lista de deseuri Accceptate elaborate de Operatorul DDN.
e. Concesionarul are in responsabilitate asigurarea tuturor activitatilor de management
(planificare a activitatii, finantare, elaborare si implementare planuri conform Caietului de
sarcini, monitorizare si control, adaptare si reluare) (operational, aprovizionare cu material,
vanzari, marketing, mediu, calitate, forta de munca, situatii de urgenta, etc) pe toata durata
Contractului. In vederea adaptarii propriului Sistem de management Integrat (a manualelor,
procedurilor si formularelor continute), in Perioada de Mobilizare Concesionarul va elabora
Planuri si Programe, Proceduri si Formulare specifice activitatii desfasurate in SRR Arad.
Aceste Planuri si programe vor fi avizate de AC inainte de inceperea efectiva a activitatii.
f. Operatorul este responsabil de asigurarea consumului de energiesi de combustibili, astfel
incat sa fie indepliniti indicatorii de performanta privind consumul energetic (din manualele
de operare si cei stabiliti, dupa caz, de catre AC).In acest sens, el are obligatia de a isi instala
un sistem inteligent de monitorizare si masurare a energiei si combustibilului.
g. Concesionarul este responsabil de asigurarea conformarii la cerintele de Mediu, Calitate,
Sanatate si Protectie la incendiu, pe baza Planurilor si Programelor pe care le va elabora in
Perioada de Mobilizare si care vor fi avizate de AC.
Riscul asigurarii cererii pentru activitate si al cantitatilor care reprezinta input
pentruSRR apartine in totalitate Concesionarului. Organizarea sa, resursele folosite si
calcularea tarifului propus in oferta sa vor tine seama de acest risc, in baza inputului
stabilit de AC pentru fiecare an de operare in parte.
Compozitia deseurilor aduse la intrare este doar estimata, pe baza datelor raportate pentru
perioada precedenta, la nivel national si judetean, in conformitate cu prevederile legale privid
raportarea deseurilor si deseurilor din ambalaje.Nu au fost realizate in utlimii ani masuratori de
compozitie, desi structura deseurilor s-a modificat sensibil de la elaborarea Studiului de
Fezabilitate(reducerea cantitatilor de hartie de ziar si cresterea cantitatilor de ambalaje rigide –
inclusiv din materiale recuperate fiind doar doua exemple majore).
Riscurile compozitiei deseurilor apartine Concesionarului, determinarea
compozitiei fiind facuta de Concesionar. Acesta are sarcina expresa de a determina compozitia
deseurilor la intrare in conformitate cu standardele si metodologiile aplicabile, determinarile
fiind facute periodic siincluzand comunicarea de fiecare data, in cel mai scurt timp, a rezultatele
masuratorilor catre AC.
2.3. Analiza partilor interesate
Definirea grupurilor interesate de activitatea SIMDS in general si de activitatile din cadrul
SRRin special
Grupurile interesate de realizarea serviciilor de salubrizare pentru judetul Arad:
a) Beneficiarul(Judetul Arad prin Consiliul Judetean Arad)
Acesta detine rolul principal privind organizarea si coordonarea, managementul,
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implementarea şi monitorizarea Proiectului „Sistem Integrat de Management al Deseurilor în Judetul
Arad”, aprobat în cadrul POS Mediu 2007-2013. Consiliul Judetean Arad, ca autoritate deliberativa
a judeţului Arad, are competenta exclusiva, care poate fi exercitata si prin intermediul ADI
SIGDArad, care are ca obiect de activitate serviciul de salubrizare.
CJ Arad are responsabilitatea asupra functionarii intregului SIMDS, precum si a coordonarii
tuturor UAT-urilor din Judet pentru integrarea cat mai eficienta a fiecareia in SIMDS.
CJ Arad, prin UIP, este responsabil de organizarea procedurilor de atribuire şi contractarea
activitatilor serviciului si a lucrarilor, implementarea proiectului conform obiectivelor acestuia,
monitorizarea stadiului implementării.
Prin urmare, gestionarea bunurilor de infrastructura construite prin Proiectul Sistem Integrat
de management al deșeuriloreste in responsabilitatea Consiliului Judetean Arad, fiind autoritatea
publica locala care poate delega gestiunea investitiilor realizate prin Proiect dar si de a orienta si
coordona delegarea activitatilor componentelor SIMDS realizate anterior (este cazul SRR Arad).
b) Consiliul Local al Municipiului Arad
CLM Arad este interesatca SRR pe care o are in proprietate sa se integreze cat mai bine in
SIMDS, asigurand eficienta colectarii separate a deseurilor reciclabile pentru locuitorii Zonelor 1,2
si 5, potrivit angajamentului asumat prin inscrierea in ADI SIGD Arad.
CLM Arad mai este interesat ca bunurile sale (Statia de Sortare) sa fie remediate si folosite
corespunzator, astfel incat sa nu mai fie necesare investitii suplimentare in afara de cele prevazute in
cadrul prezentului Studiu de Fundamentare si stabilite prin oferta castigatoare, pe toata Durata
viitorului Contract de Concesiune.
CLM Arad mai este interesat ca personalul ADI SIGD, organizat corespunzator, sa asigure,
conform mandatelor date de CLM Arad, toate sarcinile care ii revin conform respectivelor
mandate/mandate speciale, in primul rand de monitorizarea continua a functionarii SRR si a
executiei activitatii de sortare.
c) Utilizatori / Beneficiari finali ai serviciilor de salubrizare:
 Utilizatori casnici: persoane fizice si asociatii de locatari sau proprietari, locuitori ai Zonelor
1,2 si 5 din SIMDS Arad;
o persoanele fizice care beneficiaza individual de una sau mai multe activitati
specifice serviciului de salubrizare, în cazul activitatilor a căror contractare se
realizeaza pe baza unui contract de prestare a serviciului incheiat în nume propriu cu
Operatorul
o persoanele fizice platitoare de tarife care beneficiaza de disponibilitatea activitatilor
de recuperare materiale in vederea reciclarii, in scopul mentinerii la nivelul cel mai
scazut al tarifelor, in conditiile reciclarii cat mai inalte a deseurilor.
 Utilizatori non-casnici
o persoanele juridice care beneficiaza individual de una sau mai multe activitaţi
specifice serviciului de salubrizare, in cazul activitatilor a căror contractare se
realizează pe baza unui contract de prestare a serviciului incheiat in nume propriu cu
Operatorul
o Societati comerciale care isi desfasoara activitatea pe teritoriul judetului Arad
(inclusiv societati comerciale din industrie, pentru deseurile nepericuloase. generate
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de acestea) – au interese directe legate de SRR in ceea ce priveste deseurile reciclabile
si biodeseurile generate si colectate separat
Se considera aici si Operatorii activitatii de colectare separata si transport separat al
deseurilor din zonele SIMDS Arad)
o Institutii publice cu sedii sau filiale in judetul Arad - au interese directe legate de SRR
in ceea ce priveste deseurile reciclabile generate si colectate separat.
o Operatori ai altor activitati (administrare piete, administrare parcuri si gradini, ,
eliminare deseuri in situatii speciale, etc). Operatorii de servicii de salubrizare – au ca
obiectiv obtinerea unui profit cat mai mare in schimbul serviciilor oferite, inclusiv pe
calea colectarii separate a deseurilor reciclabile/valorificabile.
Comunităţile locale considerate individual, in intregul lor, sau comunitatile locale
componente aleADI SIGD, în cazul activitatilor de interes general a căror contractare se
realizeaza de autoritatile administratiei publice locale (cuprinzand atat utilizatori casnici, cat
si utilizatori non-casnici), platitoare, daca devine necesar, de taxe speciale de salubrizare, al
caror nivel trebuie sa fie controlat prin beneficiile obtinute in urma vanzarii materialelor
recuperate pentru reciclare
d) Reciclatori din judetul Arad si nu numai, care isi doresc materiale recuperate in cantitati
suficiente si la calitatea cerutapentru dezvoltarea activitatii si de calitate controlabila si
trasabila in vederea obtinerii de produse reciclate de valoare superioara, utilizand tehnologii
adecvate.


e) Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ADI SIGD Arad
Aceasta este asocierea intercomunitara, realizata in conditiile legii, formată din toate unitatile
administrativ-teritoriale din judet, reprezentate prin autoritatile administratiei publice locale,
in scopul infiintarii, dezvoltarii, gestionarii şi/sau exploatarii in comun a SIMDS (sistem
comunitar de utilitati publice) şi al furnizării/prestării de servicii specifice utilizatorilor de pe
raza teritorială a unitatilor administrativ-teritoriale asociate.
f) OPRA, care au interesul captarii de colectori, reciclatori, valorificatori in sistemul organizat
de acestea, in scopul indeplinirii propriului obiect de activitate, in conditiile legii 249/2015,
cu modificarile si completarile ulterioare.
g) Colectori persoane fizice sau juridice autorizate sau colectori informali, care isi stabilesc
obiectul de activitate in managementul deseurilor reciclabile, integrati sau nu in SIMDS.
h) Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratei Publice si Fondurilor Europene, care
asigura implementarea şi monitorizarea Proiectelor finanţate prin POS Mediu 2007 – 2013 şi
POIM 2014-2020;
i) Ministerul Industriilor si Resurselor, care emite autorizatiile de valorificare a deseurilor
reciclabile controleaza si monitorizeaza activitatea valorificatorilor
j) Institutii ale statului care au ca scop protejarea mediului si a sanatatii populaţiei:
o Garda de Mediu, aflata sub coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor –
printre atributiile căreia se număra urmărirea si controlul aplicarii de către persoane
fizice si juridice a reglementarilor privind gestionarea deseurilor si recuperarea
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materialelor reciclabile, dar si aplicarea de sanctiuni contraventionale pentru
incalcarile prevederilor actelor normative in domeniul protectiei mediului.
o Administratia Fondului de Mediu, in legatura cu colectarea contributiilor prevazute
de legislatia in vigoare privind deseurile, intre care colectarea contributiei pentru
eliminarea finala a deseurilor, contributia la fondul de mediu a generatorilor de
ambalaje, contributia la fondul de mediu a detinatorilor de depozite de deseuri
valorificabile, etc – in conformitate cu OUG 196/2005 cu modificarile si actualizarile
la zi.
o Agentia de Protectie a Mediului, ca reprezentant in teritoriu a Ministeriului
mediului, Apelor si Padurilor- care autorizeaza functionarea tuturor activitatilor
privind managementul deseurilor, din punct de vedere al protectiei mediului si printre
atributiile căreia se regăsesc coordonarea si urmărirea stadiului de îndeplinire al
obiectivelor din strategia nationala de gestionare a deseurilor, colaborând cu
autoritătile publice locale in vederea implementării Planului local de gestionare
a deseurilor. Totodată, realizează inspectii la agentii economici generatori de deseuri
si detinatori de substante chimice periculoase. Aceasta este interesata in mod specific
si de asigurarea raportarilor corecte de date, in conformitate cu prevedeirle legale
aplicabile
o Direcţia de Sănătate Publica, care aplica politicile Ministerului Sanatatii in
teritoriu– are ca scop realizarea controlului respectării conditiilor igienico-sanitare
prevăzute de reglementările legale in domeniul sanatatii publice.
o Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati
Publice – ANRSC – care are ca atributii: licentierea operatorilor de salubbrizare,
elaborarea de norme si proceduri specifice privind desfasurarea activitatilor si
atribuirea contractelor pregătirea pietei serviciilor publice de gospodărie comunala
pentru intrarea pe piata comunitara; promovarea concurentei si a unei privatizării
controlate pe piata serviciilor publice comunitare, putand, la cerere, sa acorde
consultanta pentru problemele curente de organizare ale activitatilor de salubrizare, de
exemplu pentru elaborarea punctelor de vedere asupra tarifelor utilizate in cazul
activitatilor de salubrizare care nu necesita licentiere.
o Agentia Nationala pentru Achizitii Publice – avand atributii fixate prin prevederi
legale specifice privind organizarea, desfasurarea, controlul si monitorizarea
proceselor de achizitie publica si de concesionare, etc.
o Ministerul Finantelor, care are responsabilitatea verificarii concesiunilor si care
urmareste evolutia in timp a acestora si conformarea la prevederile legale specifice. Sa tinut seama , in elaborarea prezentului Studiu de rolul de indrumare pe care
ministerul Finantelor il joaca in legatura cu contractele de concesiune 13
o Alte autorităţi publice cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor sunt: Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerul
Economiei, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor
Europene, Ministerul Apărării Naţionale, instituţiile de ordine publică şi
siguranţă naţională şi autorităţile administraţiei publice locale

13

Ghidpentrunimplementareaproiectelor de concesiune de lucrarisiservicii in Romania, editia 1, 2009
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Analiza nevoilor diferitelor grupuri de interese
Părtile interesate de realizarea serviciilor de salubrizare se impart in:
 Utilizatorii / Beneficiari ai serviciilor de salubrizare.
Acestia doresc sa profite de disponibilitatea si continuitatea unor activitati de salubrizare de
calitate, continue si eficiente, caracterizate prin program stabil si frecventa de colectare
rationala, sisteme de containere si centre de colectare igienice, atractive, comod si confortabil
de utiulizat;
Ei doresc :
o sa nu fie nevoiti sa respire aerul infestat datorita depozitarii clandestine de deseuri.
o Sa nu suporte efectul raspandirii vectorilor infectiosi;
o Sa nu suporte efectul vibratiilor care au valori care depasesc limitele reglementate (de
zi si de noapte)
Utilizatorii doresc ca tarifele sa fie unitare, stabile, predictibile si proportionale cu costurile
infrastructurii rational dimensionate si cu costuri de operare suportabile;


Operatorii de servicii de salubrizare
Interesul principal al acestora este realizarea unui profit cat mai mare in urma prestarii
serviciilor de salubrizare;
Ei mai au urmatoarele nevoi :
o prestarea serviciilor in conditii in care au semnat contractele (este recunoscut faptul ca
un operator privat nu executa mai mult decat i se cere contractual sa execute);
o utilizatorii sa fie informati si educati, pentru a asigura calitatea deseului depus in
containerul de colectare;
o utilizatorii sa fie disciplinati, astfel incat containerele de colectare si punctele de
colectare sa fie intretinute in mod responsabil si in conditii de igienă ridicate.
o realizarea unor investitii avand o valoare neta actualizata si o rata interna a profitului
cat mai ridicate;
o parcurgerea unor proceduri simple si rapide de inregistrare/autorizare (in special
pentru operatorii de colectare a deseurilor profesionali, a brokerilor si comerciantilor)



OPRA,au ca obiectiv realizarea obligatiilor asumate si garantate prin depozitele la Fondul de
mediu, prin sustinerea obiectului propriu de activitate;
Ei au interesul ca ADI (reprezentand UAT-rile) sa fie deschise (in limitele unor delegari de
activitati transparente si competitive) la colaborari pe termen mediu si lung privind
valorificarea/reciclarea materialelor recuperate din ambalaje.



Reciclatorii/colectorii/valorificatorii au ca obiectiv asigurarea unei piete cat mai sigure de
aprovizionare, in cantitati cat mai stabile si la o calitate cat mai ridicata si stabila, inclusiv
prin dezvoltarea de scheme proprii de colectare separata;
Ei au, in acest sens, mare nevoie nu doar de colaborarile cu OPRA si producatorii de deseuri
ci, mai ales cu UAT-urile, atat in fundamentarea si dimensionarea activitatilor lor, cat si in
asigurarea de facilitati locale (de exemplu taxe reduse), dar si in functionarea lor (informari
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reciproce, consultare in dezvoltarea de proiecte si programe de interes local si/sau judetean,
etc)


Institutii ale statului care au ca scop protejarea mediului, a sanatatii populatiei:
- Garda de Mediu, care are, printre altele, si rolul de a urmări si controla
implementarea reglementărilor privind gestionarea deseurilor si de a aplica sanctiuni
contraventionale pentru încălcarea prevederilor actelor normative în domeniul
managementului deseurilor;
- Agentia pentru protectia mediului, care urmăreste si coordonează gradul de
îndeplinire a obiectivelor din Strategia natională de gestionare a deseurilor,
colaborând cu autoritătile locale în vederea implementării planurilor judetene de
gestionare a deseurilor are ca principale nevoi :
o Prezentarea unor cereri de autorizare cat mai bine corelate cu datele privind
deseurile din fiecare judet, cu planurile de dezvoltare privind salubrizarea in
general si SIMDS in special
o O raportare corecta, completa si la timp a datelor de la toti operatorii si UATuri.
Implinirea acestor nevoi are nevoie de o reconsiderare a modului de colaborare, a
relatiilor si bazelor de date comune intre APM si ADI (prin intermediul acestora cu
UAT-urile componente)
- Agentia de Dezvoltare Regionala are inters special in cunoastrea actuala si reala a
situatiei privind deseurile si de planurile de dezvoltare stabilite in cadrul ADI. .
Aceasta devine posibila prin reasezarea relatiilor cu ADI pe o noua baza, colaborativa.
- Directia de sănătate publică, care urmăreste respectarea conditiilor igienico-sanitare
prevăzute de reglementările legale în domeniul sănătătii publice are interesul unui
sistem curat de salubrizare, cu impact redus asupra sanatatii, atat pe termen scurt, cat
si pe termen lung (avand efect asupra cheltuielilor cu sanatatea viitoare).
- Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Publice de gospodărie
comunală – ANRSC – care are rolul de a urmari piata serviciilor publice de
gospodărie comunală pentru integrarea cxu piata comunitară, promovarea concurentei
si a unei privatizări controlate pe piata serviciilor publice comunitare.
ANRSC are interesul de a furniza in mod competent capacitatile sale de consultanta si
suport tehnic, economic si financiar pentru autorizarea, avizarea si inregistrarea
diferitilor operatori, ca si pentru stabilirea unor tarife corelate la nivelul intregii tari.,
in concordanta cu costurile reale intrunite.
- ANRE, pentru implementarea programelor de eficienta energetica
- Inspectoratul Teritorial de Munca, pentru crearea de locuri de munca, utilizarea
fortei de munca disponibilizate, cresterea pregatirii profesionale si organizarea
programelor de pregatire continua, precum si pentru evidentierea indeplinirii
cresterilor programate ale veniturilor.

2.4. Relatia proiectului cu politicile publice relevante
Realizarea Proiectului de fata este parte a realizarii politicii privind Gestionarea Deseurilor in
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Judetul Arad, fiind parte integranta a exploatarii Sistemului Integrat de Management al Deseurilor in
Judetul Arad.
Realizarea proiectului de fata are legatura indisolubila cu politicile de sanatate publica, dat
fiind impactul major pe care o colectare si tratare necorespunzatoare a deseurilor o are asupra
sanatatii cetatenilor, atat in ceea ce priveste salubrizarea, cat si efectele generate de exploatarea
statiilor de tratare si de eliminare levigat, (gaze de sera, poluanti complecsi in caz de incendii, etc.)
O legatura intrinseca exista in legatura cu politicile generale de mediu, de reducere a
impactului si de sustenabilitate. Operatorii trebuie sa aiba in vedere cunoasterea tuturor cailor prin
care activitatea lor genereaza impact asupra mediului si resurselor si sa reduca prin managementul lor
impactul generat. Proiectul nu poate fi dezvoltat decat in stransa colaborare cu APM Arad, inclusiv
prin crearea unui nou cadru, unitar, de autorizare si monitorizare a agentilor economici si
UAT-urilor, din punct de vedere al aplicarii noului Sistem de salubrizare (care include, asa
cum s- a aratat si SIMDS)
Realizarea proiectului are legatura cu politicile de venituri ale angajatilor, cu asigurarea de
locuri de munca si cu combaterea saraciei. Operatorii trebuie sa isi acordeze politicile salariale si de
pregatire a fortei de munca in conformitate cu programele guvernamentale privind cresterea
veniturilor salariale. In acelasi timp, Operatorii trebuie sa prevada efectele automatizarilor si
reducerilor de cerere/input asupra asigurarii de locuri de munca, sa comunice din timp modificarile
intrevazute si justificate corespunzator catre AC in legatura cu armonizarea politicilor generale ale
acestoara.
Proiectul are, prin structurarea tarifelor aplicate, legatura directa cu politicile UAT privind
taxele si contributiile. Operatorii sunt obligati sa asigure o cat mai ridicata predictibilitate si
stabilitate a tarifelor, prin considerarea realista si corecta a riscurilor, prin promovarea de tarife
sustenabile, prin oferte corecte si complete.
Principalii indicatori de impact ai proiectului asupra acestor politici sunt cei privind performanta si
calitatea proiectului SIMDS luand in considerare impactul integrarii SRR Arad, realizata anterior
.
Procesele consecutive de colectare separata, recuperare si valorificare si de reciclare
sunt in fapt, o imagine in oglinda a activitatilor consecutive de exploatare de resurse, productie,
comercializare (distributie). Prin noua viziune de economie circulara acest lucru devine
evident. Gradul de respect si valoarea sociala si economica a activitatilor din domeniul
managementului deseurilor trebuie sa fie acelasi cu cel acordat activitatilor de productie de
bunuri si distribuire a acestora, iar mijloacele folosite, in oglinda. Aceasta include echivalenta
intre continua promovare (reclama) a produselor cu constientizarea valorilor pe care un
management sanatos al deseurilor le implica, echivalenta politicilor de piata, finantare si
marketing.

3. FEZABILITATEA TEHNICA A PROIECTULUI
3.1. Informatii tehnice generale
a. Date monitorizate care rezulta din SF si AF
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Fezabilitatea tehnica a proiectului decurge atat din Studiul de Fezabilitate intocmit pentru
infiintarea SIMDS Arad cat si pe datele disponibile referitoare la conceptul de proiectare, dotarea ,
functionarea anterioara si starea actuala (fizica si morala) a infrastructurii existente.
SRR Arad reprezinta o investitie care obtine beneficii din vanzarea de materiale recuperate
reciclabile (Money for Money), dar este si o activitate tipica de Value for Money, valoarea ei
constand in protectia mediului si a sanatatii pe timpul transportului de deseuri, reducerea de emisii de
carbon (prin grupare) si de eficienta a transportului (prin plasarea ei convenabila realizandu- se
economii fata de cazul transportului direct la destinatia finala a deseurilor (transport grupat in
containere fata de transport individual cu autogunoiere). De asemenea, reprezinta o cale de reducere
a impactului asupra mediului prin modul de constructie al SRR si de operare pe baza celor mai bune
tehnici disponibile.
Inputulstatiei este dat de deseuri reciclabile colectate pe trei fluxuri: material fibros
(Hartie/Carton), amestec plastic/metal si sticla.
Metoda folosita in cazul in care cantitatile de deseuri reciclabile depasesc capacitatea
nominala
Desi , conform datelor existente privind generarea de deseuri reciclabile este putin probabil sa
se intample asa, in cazul in care cantitatile de deseuri reciclabile (colectate separat din Zonele 1, 2 si
5) depaseste capacitatea nominala pentru trei schimburi calculata, Concesionarul va avea optiunea de
a propune Autoritatii Contractante un plan de investitii suplimentare. Acestea nu sunt luate in
considerare in prezentul Studiu de fundamentare, dar Contractul va prevedea procedura prin care
astfel de investitii (suplimentare, de marire a capacitatii) sunt propuse, aprobate, implementate,
receptionate si puse in functiune.

b. Date monitorizate care decurg din proiectarea si executia SRR Arad
In cadrul Contractului de Concesiune incheiat in anul 2004 intre Municipiul Arad si
S.C.POLARISM.HOLDINGS.R.L. si al actelor aditionale care au fost semnate pana la incetarea
Contractului, survenita in luna mai 2018, a fost realizata proiectarea si executia SRR (statie de
sortare)Arad. Proiectarea si executia au facut facute de catre SC Gama Plus SRL, iar executia a
apartinut SC Ecosogem SRL Bucuresti.
(i)

Amplasament si date generale privind asigurarea utilitatilor.

SRR Aradesteamplasatainjud. ARAD, pe Centura Nord-zona CET F.N.intravilan,
avandosuprafatade10.000,00m2.
Detalii suplimentare se gasesc in Anexa 1[Proiect PUD SRR Arad]
Amplasarea SRRin Municipiul Arad este prezentata in Anexa 2 [Plan de Situatie SRR Arad].
Asigurarea utilitatilor este facuta in intregime in amplasament, proiectantul si executantul
asigurand nivelul si calitatea acestora. O descriere si valoarea acestora este data, sintetic, in Anexa
1[Proiect PUD SRR Arad]
Planul de amplasare al echipamentelor cu montaj in Hala de Sortare SRR Arad este prezentat
in Anexa 3 [Plan de Amplasare SRR Arad].
Contract 48178/27.06.2018: Servicii de asistenta in domeniulachizitiilorpentruatribuireaContractului de Delegare a Activitatii de
Sortare a DeseurilorReciclabile, inclusivoperareaStatiei de Sortare Arad, activitate care face parte din ProiectulSistem de M anagement
Integrat al DeseurilorSolide ARAD.
Pag. 31

Valoarea initiala, receptionata a Statiei este de 1,5 mil EURO 2007, asa cum ea este
continuta in documentele Municipiului ARAD.
Valoarea in acest moment a statiei (incluzand echipamentele preluate separat) este de
4,081,464.71 lei (875,850.80 Euro 2018, respectiv Euro 2007 – 1 Euro 2007 = 1.1667 ) si corespunde
datelor din Anexa 4 [Extras_HCLM_Arad_Preluare_Bunuri_Retur_SRR]
In urma inspectiei proprii, asistate de reprezentanti ai CLM Arad si Polaris Holding, si ai
Consultantului, avand in vedere faptul ca statia/echipamentele au o vechime de 11 ani
(echipamentele fiind la nivelul casarii ori cu termenul de casare expirat (pentru echipamente fara
montaj – incarcator), in baza preturilor curente pe piata echipamentelor uzate , propune executarea
unei noi evaluari. Potrivit preturilor de piata, respectiv a experientei indelungate, de peste 25 de ani
in vanzarea de echipamente similare, consultantul a propus ca, pentru calculul amortizarii bunurilor
concesionate (asa cum sunt) de catre Municipiul Arad, sa nu se depaseasca valoarea de piata de 36%
din valoarea initiala. Amortizarea calculata de Concesionar va corespunde unei redevente fixe al
carei beneficiar final este Municipiul Arad si are o valoare fixa de 40394,17 Euro/an, respectiv
188,576.14 Lei/an.
Statia a avut Autorizatie de Functionare in baza [Autorizatiei de mediu]14, prezentata in
Anexa 5.Aceasta a expirat in anul 2018, nemaifiind reinnoita.Actualizarea ei, in numele AC si
transferul se vor executa de catre viitorul Concesionar, tariful care este propus conform Studiului de
Fundamentare incluzand aceste costuri la Cheltuieli cu taxele si asigurarile
(ii)

Descriere tehnica a statiei asa cum a fost construita.

In baza documentatiei de proiectare si executie pusa la dispozitie de catre AC, in tabelul de
mai jos se prezinta obiectele existente in cadrul statiei, adaugandu- se valorile cuprinse in Autorizatia
de Functionare..
Tabel 6 – Specificatia obiectelor de investitii din SRR Arad conform Proiectului PUD si Autorizatiei
de Functionare
Categorii de lucrari din PUD

1

1.1
1.2
1.3
2

14

Amenajarea construcţiilor existente. Aceste
obiective se vor expertiza şi se vor reabilita
astfel încât să corespundă cerinţelor şi
standardelor actuale de funcţionare
hala existentă se va folosi ca magazie
materiale
rezervorul de apă de incendiu se va folosi tot ca
şirezervor de apa de incendiu.
Cabina poarta P1
Constructii noi
staţie de sortare a deşeurilor;
atelier mecanic
sediu administrativ _P+1_
cabină poartă _P2 si 2
cântar
groapă dezinsecţie sanitar veterinară
platformă baloţi P.E.T.

Date
PUD

corespunzatoare

Date receptie, cuprinse in
Autorizatia de Mediu

543.39 m2

543 m2

99.12m2/210 m3

99m2

15.03m2

15m2

1373.00m2
300 m2
96 m2
9 m2
55.50 m2
86.10 m2
398.36 m2

938 m2
458 m2
132 m2
9 m2
55 m2
86 m2
398 m2

Autorizatie de mediu nr. 10123/30.05.2013, emisa de APM Arad
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platformă depozitare aparatură electrocasnică
Sopron spalare autovehicule*
Deznisipator
Separator grasimi
Rezervor
vidanjabil
(ape
menajere/tehnologice)
Rezervor depozitare CaCl2*
statie de pompare ape pluviale
platformă containere
platformă parcare autoturisme
platformă garaje maşini
căi de circulaţie
acces incintă
împrejmuiri
spaţii verzi
racorduri la reţelele tehnico – edilitare şi reţele
de incintă
sistematizarea verticală a terenului
platforma carosabilă cu locurile de parcare şi
racordul la drumul public existent
trotuare de incintă
amenajarea spaţiilor verzi

3
4
5
6

625.70 m2

625 m2
35

100 m2
216.09 m2

216 m2

9042.97
7139.74

1377 m2

1377 m2

Autorizatia stipuleaza ca “ pentru activitatea desfasurata la punctul de lucru, societatea detine
urmatoarele utilaje si instalatii :
- Statie de sortare specifica pentru deseurile urbane nepericuloase care asigura colectarea
selectiva a urmatoarelor tipuri de deseuri : PET, HDPE, LDPE, hartie-carton, deseuri metalice
feroase si metale neferoase si are o capacitate proiectata de 4500 t/luna (54000 t/an n.n.)
- Presa automata pentru balotarea deseurilor reciclabile colectate din statia de sortare
- Desfacator de saci
- Aparat de spalare sub presiunesi incalzire pentru apa.
- Atelierul mecanic (dotarea este detaliata in Autorizatie si nu se prezinta aici.
-

-

-

Cu privire la utilitati, Autorizatia preia din PT urmatoarele date :
Alimentarea cu apa se face de la reteaua de apa potabila din zona a municipiului, fiind
folosita la igienizarea incintei si in scop igienico sanitar, consum 6.25 m3/zi
Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare sunt colectatesunt colectate intr- un
bazin vidanjabil betonat cu capacitatea de 25 m3
Apele uzate proventie de la igienizarea halei si a statiei de sortare sunt trecute printr- un
sistem de preepurare compus dintr-un separator de grasimi prevazut cu filtru de retinere,
decantor, de unde, cu ajutorul unei pompe submersibile sunt colectate intr-un bazin vidanjabil
betonat cu capacitatea de 10 m3.
Apele uzate de la spalarea autovehiculelor sunt preepurate intr-un separator de produse
petroliere cu capacitatea de preepurare de 1,5 l/s si sunt colectate intr-un bazin vidanjabil cu
capacitatea de 20 m3
Apele pluviale prevenite de pe platforma de descarcare a deseurilor din vehicule si
alimentarea statiei de sortare sunt colectate in rigole de captare, dirijate catre un sistem de
preepurare compus dintr-un separator de grasimi si sunt deversate in bazinul vidanjabil
betonat cu capactiatea de 25 m3, impreuna cu apele uzate menajere.
Apele pluviale rezultate de pe platformele betonate ale incintei sunt dirijate catre zonele verzi
prin pantele de inclinare ale acestorasau prin rigole de colectarecatre bazinul de colectare de
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40 m3, dupa o preepurare prealabila intr-un sistem compus din decanto/deznisipator si
separator de hidrocarburi.
-

Incalzirea este asigurata, in conformitate cu Autorizatia si cu PT, astfel :
Incalzirea spatiului administrativ si prepararea apei calde menajere se face cu 4 centrale
termice proprii două avand o putere de 60 kW/statie si doua avand o putere de 40 kW
Incalzirea statiei de sortare se face cu doua termosuflante, care functioneaza cu combustibil
motorina , avand consum de 800 l/luna in perioada rece

Alimentarea cu energie electrica este realizată, conform Memoriului Tehnic la PT 15 printrun Post de Transfromare (PT), avand o celulă de 6kV pentru racord radial subteran, o celula pentru
transformator si un transformator 6 kV/0.4 kVavand puterea aparenta de 630 kVA. Sursa de
alimentare cu energie electrica este CET Arad. Punctul de masura se afla pe reteaua de joasă
tensiune(la iesirea din transformator). Puterea instalata este de 400 kW, pentru o putere simultan
absorbita de 300 kW. Alimentarea se face pe doua bucle diferite, la un timp de intrerupere programat
pentru manevre de 10 min si un timp de realimentare in caz de avarie de 30 min.
Datele de constructie din autorizatia de functionare 16 nu corespund in totalitate cu cele din
PUD elaborat, ceea ce inseamna faptul ca prin Proiectul tehnic s-au adus modificari față de cele din
PUD.
Capacitatea statiei, (flux unic de deseuri in amestec la intrare, daca se ia in considerare
capacitatea proiectata a statiei, de 9 t/h. calculata la un numar de 312 zile pe an (6 zile lucratoare pe
saptamana), in 2 schimburi, corespunde la o cantitate anuala (la intrare) de 39087 t/an, respectiv circa
31270 t/an la iesire.
In calculele de integrare in SIMDS din Studiul de Fezabilitate (Anexa 6
[Rezumat_SF_Arad])17, (rezumat al studiului de fezabilitate mentionat) , cantitatile reciclate (la iesire
deci), pentru sistemul care functiona inainte de implementarea investitiilor POS Mediu, erau estimate
la valoarea de 22200 t/an (deseuri in amestec). Cantitatile repartizate SRR Arad la sfarsitul perioadei
de implementare a SIMDS sunt prevazute a fi de 44728 t/an (doar deseuri reciclabile)
Confuzia se accentueaza daca se compara datele de mai sus cu cele din PUD referitoare la cantitatile
la iesirea statiei (pentru lucrul in 2 schimburi, cu 65 de persoane), care sunt, in total, doar de 6846
t/an (la iesire).
Lipsa unor cantitati la intrare clare, fara echivoc, la inceputul perioadei de implementare a
POS Mediu, la sfarsitul acesteia si raportate la capacitatea nominala proiectata a statiei a impus
recalcularea acestora, ca si a valorii componentelorstatiei, actualizate .
Recalcularea de verificare este necesară si daca se ia in considerare modul de operare al
Statiei, care este prezentat in Proiectul Statiei, elaborat inainte de implementarea Proiectului POS
Mediu.. Corespunzator celor prezentate, rezulta ca :
“Celedouaposibilitati tehnologicedeselectaresirecuperareadeseurilor sunt:
- colectareanedifentiatasisortarea pecomponenteinstatiadesortare;
- colectareadiferentiata lasursasisortareapetipuridematerialereciclabileinstatia de
sortare.
15

MemoriutehnicAlimentare cu energieelectrica SC Polaris Holding SRL, proiectant SC Bring Consult SRL
Autorizatie de mediu nr. 10123/30.05.2013, emisa de APM Arad
17
AnexaRezumat al Studiului de Fezabilitatepentru SIMDS Arad
16
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Aplicarea celordoua tehnologiitinandcontdefactoriideinfluentaenumerati,vorfi
abordate simultan.

(iii)

Descrierea Statiei. Mod de operare. Date privind necesarul de personal si fluxul de
materiale

In cadrul vizitei din amplasament din luna iulie 2018, facuta de reprezentanti ai
concesionarului anterior, ai ADI, Primăriei Municipiului Arad si ai Consultantului s- a verificat,
in teren, constructia si modul de operare trecut al Statiei (inainte de implementarea Proiectului
POS Mediu 2007-2013). Pe baza datelor culese a fost elaborat un calcul de verificare a
capacitatii statiei, a modului de operare, a necesarului de personal de sortare si al fluxului de
materiale, de la intrarea in statie si pana la depozitarea intermediara a balotilor cu materiale
reciclabile recuperate in vederea reciclarii/valorificarii.
Statia de Sortare (Recuperare materiale reciclabile) a fost construita in baza Hotararii
aprobarii PUD 18 Datele initiale privind proiectarea si executarea statiei se gasesc in Proiectul
executat de SC Gamma Plus SRL (subcontractant SC Bring Consult SRL 19).
Planul de situatie al statiei corespunde celui prezentat in PUD si este prezentat in Anexa 2
[Plan de Situatie]. Se observa coincidenta obiectelor prezentate in PUD cu cele din teren.
Planul de amplasare al echipamentelor cu montaj este prezentat in Anexa 3 [Plan de amplasare al
SRR Arad].
Analiza acestui plan arata ca statia a fost proiectata pentru a putea procesa, alternativ :
a) Deseuri municipale colectate in amestec;
b) Deseuri reciclabile colectate separat pe un singur flux
c) Deseuri reciclabile colectate separat pe doua fluxuri (Harite/Carton si Plastic/Metal), cel
de al treilea flux prevazut in Aplicatia de Finantare (sticla) urmand a fi depozitat
intermediar si transferat unor operatori specializati si autorizati pentru reciclarea
deseurilor din sticla.
Se are in vedere, in cadrul prezentului studiu de fundamentare, ca, potrivit obligatiilor
asumate prin Aplicatia de finantare si corespunzator prevederilor legale privind deseurile (Legea
211/2011 a deseurilor, actualizata si modificata) , optiunea de recuperare a materialelor din deseuri
este cea descrisa la punctul c) de mai sus.
Descrierea modului de operare din Autorizatia de Mediu poate fi respectata. Operatiile
prevazute sunt:
a) Cantarirea masei de deseuri colectate (de operatorii de colectare din zona 1, respectiv
transferate (de operatorul statiilor de transfer din Zona 2 si Zona 5)
b) Descarcarea deseurilor pe platforma betonata;
c) Sortarea manuala a deseurilor reciclabile pe linia de sortare;
d) Deșeurile (reciclabile) sortate in cadrul statiei de sortare (hartie, PET, LDPE, HDPE) sunt
colectate direct de pe statie si balotate cu ajutorul presei automate. Balotii sunt stocati pe
platforma de beton de langa statia de sortare pana la preluarea lor si transportul acestora la
societatile de valorificare autorizate;
18

Hotarare 195/10.07.2006 privindaprobarea PUD ”Statie de sortare a deseurilor-Arad zona CET”, beneficiar SC Polaris
Holding SRL
19
Hotarare nr 165/24.04.2018 privindmodificarea
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e) Deseurile reciclabile care necesita balotare (metale neferoase, doze de aluminiu ) sunt
colectate direct de pe line in containere, de unde sunt ridicate, transportate si predate centrelor
de valorificare autorizate;
f) Deseurile metalice feroase sunt colectate la capatul benzii rulante cu ajutorul unui dispozitiv
magnetic si stocate in containere metalice de unde sunt ridicate, transportate si predate
centrelor de valorificare autorizate;
g) Deseurile nereciclabile ramase dupa selectia deseurilor reciclabile) sunt colectate la capatul
benzii in containere de 25-30 m3 si sunt transportate la depozitul de deseuri nepericuloase de
la Arad.
h) Cantarirea categoriilor de materiale reciclabile si inregistrarea masei de deseuri sortate;
i) Cantarirea deseurilor nereciclabile
j) Transportul deseurilor nereciclabile la depozitul de deseuri solide nepericuloase
k) Spalarea autovehiculelor proprii
l) Realizarea de reparatii curente la autovehiculele proprii.
Enumerarea operatiunilor de mai sus este conforma cu inregistrarea acestora in Autorizatia de
Functionare. Se observa ca sunt cuprinse doar activitatile principale, celelalte activitati,
indispensabile functionarii statiei in conditiile regelementarilor legale urmand a fi executate si
descrise de operator, in conformitate cu prevederile legale si potrivir propriului management
(inspectia deseurilor la intrare, extragerea preliminara a deseurilor voluminoase si neconforme care
ajung accidental la statie, verificarea calitatii materialelor recuperate, marketingul si vanzarea
acestora, tratarea neconformitatilor, intretinerea curenta si reparatiile accidentale si curente la
echipamente, remedierile prevazute de lege pentru constructii si instalatii, intretinerea acestora,
proiectarea, executia si receptia investitiilor necesare, activitatile legate de protectia mediului,
asigurarea calitatii, SSM, activitatile de constientizare, managementul general si specific al
activitatii, interventia in caz de forta majora sau in situatii speciale, etc, tratarea reclamatiilor,
realizarea masuratorilor de compozitie si raportarea lor, etc).
Principalii parametri corespunzatori specificatiilor tehnice puse la dispozitie de AC 20 sunt
prezentate in Anexa 8 [Specificatii tehnice ale echipamentelor din Statia de sortare], exclusiv
Masina de balotat automata].Specificatia tehnica a masinii de balotat este furnizata de firma
producatoare (ORMIC/Italia} furnizata de ALTEN SRL. Ea este prezentata in Anexa 7
[Specificatie si descriere masina de balotat ORMIC 80x 80 55T) 21. Se verifica in teren datele din
specificatia pentru echipamentul de desfacere a sacilor, produs de JP-Tech Italia si cea a liniilor
furnizate de posibilul furnizor de echipamente identice ALTEN srl, dupa un proiect JP-tech/Italia.
Evaluarea si verificarea capacitatii de lucru a statiei s-a facut prin calcul folosind o
metodologie confirmata si aplicata pe scara larga 22. Datele au fost verificate folosind alte lucrari de
specialitate privitoare la dimensionarea si analiza costurilor cu statiile de sortare 23,24.
Au fost luate in considerare inclusiv modele de evaluare, calcul si estimare automate (Excel) 25.
20

Anexa 3 [Specificatiitehnice ale echipamentelor din statia de sortare Arad]
Anexa 4 [Specificatiitehnicepentrumasina de balotat ORMIC 80x80 55T.
22
Suba Nishtala, Research Triangle Institute, Eric Solano-Mora, North Carolina State University, Description of the Material
Recovery Facilities Process model. Design, cost and life-Cycle Inventory. October 1, 1997
23
Dubanowitz, A. 2000. Design of a Materials Recovery Facility (MRF) for Processing the Recyclable Materials of New York City’s
Municipal Solid Waste. Department of Earth and Environmental Engineering, Fu Foundation School of Engineering and Applied
Science. New York: Columbia University
24
Materials Recovery Facilities.MRF's comparison of efficiency and quality, issued by The Dougherty Grouip LLC on behalf of
WRAP, september 2006.
25
DSM Environmental Services, Ascotney, Vermon, EPIC MRF MODEL FOR ASSESSING MRF OPERATIONS AND COSTS,
2000
21
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Corelarea datelor s-a facut, pe baza experientei indelungate a Consultantului in proiectarea si
furnizarea de echipamente, folosind principiile si indicatiile de utilizare ale firmelor Bollegraaf,
Vauche, BHS – Bulk handling systems, Machinex, Marathon Equipment. De asemenea s- au folosit
pentru comparatie statii avand scop similar realizate in cadrul SIMDS Mures, SIMDS Arges, SIMDS
Caras-Severin, SIMDS Sibiu, cu care Consultantul a fost in contact direct.
Bazele evaluarii si recalcularii o constituie factorii de baza care se iau in considerare pentru
proiectarea si calculul de cost si emisii pentru Statii de recuperare a materialelor, respectiv :
- Optiunea de colectare folosita in cadrul SIMDS (numarul de fluxuri ale sistemului de
colectare separata) – doua fluxuri la intrare (hartie/carton, respectiv Plastic/metal, fluxul de
sticla nefiind supus sortarii)
- Compozitia deseurilor la intrare (estimata in conformitate cu datele din PNGD 2014-2020).
- Indicele de contaminare la intrare maxim admisibil – 25%- si indicele minim de precizie a
sortarii, 5% (randamentul sortarii, pentru fiecare tip de material recuperat)
- Optiunea de sortare (tipurile de materiale reciclabile care se sorteaza din fluxurile prezente la
intrare) – cel putin cinci tipuri de materiale recuperate separate pe flux.
- Configuratia liniei de sortare existente (conforma cu datele prezentate mai sus)
- Viteza de sortare, pe tipuri de materiale, pentru materialele recuperate (datele prezentate in
modelul de calcul folosit au fost actualizate ptorivit celor mai solide si fundamentate date din
literatura 26 , 27, 28
- Analiza timpilor de sortare si a productivitatii operatorilor manuali, pe tipuri de deseuri 29
Deoarece exista doua fluxuri separate la intrare, care se proceseaza pe linia de sortare
(Hartie/Carton, respectiv Plastic/Metal), acestea se introduc in sarje pe linia de sortare, separat
(pentru a nu contrazice optiunea de colectare). Aceasta metoda este necesara datorita existentei unei
singure linii. In declaratiile de presa ale concesionarului anterior se mentioneaza ca “statia va fi
extinsa, la nevoie cu o noua linie de sortare”.
Avand in vedere atat densitatile diferite ale materialelor pe cele doua fluxuri, dimensiunile
medii ale deseurilor, ca si vitezele orare diferite de sortare ale operatorilor de sortare/sortatorilor,
duratele de lucru zilnice nu vor avea valori egale, ci se vor folosi durate diferite/sarja.
Pentru determinarea capacitatii liniei, au fost folosite compozitiile de deseuri determinate,
prin extinderea pe tipuri de materiale colectate din materialele in amestec continute in fiecare dintre
cele doua fluxuri in parte a compozitiei generale prezentate in PNGD 2014-2020.
Avand in vedere ca se urmareste determinarea capacitatii maxime, s-a folosit in calcul un
program de lucru pe trei schimburi a cate 8 h/schimb, pentru o functionare a liniei timp de 6 zile pe
saptamana, 52 saptamani pe an. Pentru personalul care deserveste operatiunile de manipulare se
foloseste un timp de 32% din timpul de lucru al sortatorilor.
S-a utilizat un coeficient de utilizare al timpului de lucru de 0.87, ceea ce duce la un timp de
lucru efectiv pe un schimb de 6,94 h din totalul de 8 h al schimbului.
Pentru personalul de conducere si auxiliar, s-a considerat un timp de lucru dimensionat la 48
de saptamani, cate 5 ore pe zi
26

Waste Care Corporation, https://www.wastecare.com/Products-Services/Balers/aboutbalers.htm
Volume-to-Weight Conversion Factors U.S. Environmental Protection Agency Office of Resource Conservation and Recovery
April 2016 , https://www.epa.gov/sites/production/files/201604/documents/volume_to_weight_conversion_factors_memorandum_04192016_508fnl.pdf
28
Maggie Caldwell | January 16, 2015, How To Calculate the Weight of Your Recyclable Commodities,
http://www.federalinternational.com/blog/topic/weight-of-recyclables
29
Michael D. Jones, RRT Design and Constructiuon Corporation, Melville, New York, Time and Motion Analyzes of Manual Sorting
Procedures at material Recovery Facilities,
27
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Rezultatele calculului, pentru fiecare flux de deseuri la intrare si pentru materialele
determinate ca materiale vandabile sortate, de calitate, sunt prezentate in tabelele urmatoare :
Tabel 7 - Date privind procesarea deseurilor din fluxul hartie-carton
HARTIE SI CARTON - FLUX 1
deseuri
industriale

hartie
muiata
si
nereciclabile
(deseu)

Recup
4

Recup 5

Cap banda

32.20%

13.33%

17.65%

2027

3339

1383

5.742

6.497

10.703

0.239

0.271

Total intrat
in statie,
pe flux 1 la
contaminare 25%

25.00%

100.00%

125.00%

1831

3457

10372

13829

4.432

5.868

11.081

33.242

44.323

0.446

0.185

0.244

0.462

1.385

1.847

0.35

0.30

0.30

0.30

1.47

0.61

0.81

Carton
ondulat

Hartie
amestec

Recup 1

Recup 2

Recup 3

17.27%

19.55%

t/an

1791

t/zi la 100% intrare
t/h la 100% generat

Recuperat (% din intrare)

Hartie
de
calitate

Total
hartie si
carton,
net

Hartie
de ziar

Numar de schimburi [sch/zi]
Numar de ore pe schimb
[h/sch]
Numar de ore efective pe
schimb [hef/sch]
Numar total de ore pe zi
[h/zi]

3

cant pe sortator t/[sort/h]

0.35

cant medie pe sortator/h
Numar de sortatori pe
schimb pe ora [n/h}

0.32
0.68

0.77

cant medie pe sortator/h
randament
sortare
Nr de ore pe zi lucrate
[hef/zi]

0.20

0.20

0.99

0.99

0.99

0.99

0.99

4.70

4.70

4.70

4.70

4.70

t/zi sortate

1.21

1.37

2.25

0.93

1.24

nr sortatori

3.46

3.91

7.52

3.11

4.12

Nr sortatori/tpz
n/(t*zi)
Lungime transp pt deseu i,
[m]

0.60

0.60

0.70

0.70

0.70

4.21

4.77

9.16

3.79

cantitate balotata

t/zi

5.684

6.432

10.596

greutate balot

t/balot

0.374

0.401

Numar baloti

baloti/zi

15.195

Volum balot

m3

Densitate balot
densitate medie
balot

8
6.96
20.88

4.33

Total
sortatori

22.12

5.02

Lun
gime
totala

26.96

4.388

5.809

Total (iesire)

33.242

0.490

0.374

0.374

16.048

21.629

11.729

15.528

Total
baloti/zi

80.130

0.96

0.96

0.96

0.96

0.96

t/m3

0.390

0.418

0.510

0.390

0.390

t/m3

0.434
0.045

0.223

0.246

0.090

0.252
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Densitate in vrac [t.m3]
Densitate la descarcare
[t/m3]

0.315461

0.05567

0.278348

0.30772

0.1125

0.167103

Tabel 8 - Date privind procesarea deseurilor din fluxul Plastic/Metal

PLASTIC SI METAL - FLUX 2
Film

Butelii PET

Butelii
HDPE/PP

PTT

Aluminiu

Fier

color

Aer

transp si
albastru
Recup 1

Recup 2

Recup 3

Recup 4

Recup 5

Magnet

35.52%

15.64%

9.59%

21.07%

18.18%

50%

50%

100%

25%

125%

t/an

3528

1554

952

2092

1806

804

804

11539

3846

15386

t/zi la

11.308

4.979

3.052

6.707

5.787

2.576

2.576

36.985

12.328

49.314

t/h la

0.471

0.207

0.127

0.279

0.241

0.107

0.107

1.541

0.514

2.055

0.09

0.05

Cantitati, [% in flux]

Numar de schimburi

3

Numar de ore pe
schimb
Numar de ore
efective pe schimb
Numar de ore pe zi

8

cant pe sortator

0.09

0.09

0.09

0.12

Numar de ore pe zi
pentru flux 2
cant medie pe
sortator/h
Cantitati orare la nr
de ore repartizat pe
zi
randament sortare

16.18

0.66

1.52

16.18

0.70

0.31

0.19

0.41

0.36

0.16

0.99

0.99

0.99

0.90

0.90

0.99

Nr de schimburi/zi

3

3

3

3

3

3

Nr de ore pe zi
lucrate
t/zi sortate

16.18

16.18

16.18

16.18

16.18

16.18

0.69

0.30

0.19

0.37

0.32

0.16

nr sortatori

7.69

3.39

2.07

3.11

3.58

3.50

Nr sortatori/tpz

0.68

0.68

0.68

0.46

0.62

1.36

Total sortatori
PM/tpz
Lungime transp pt
deseu i, [m]
cantitate balotata
[t/zi]
greutate balot [t/m3]

0.68
9.37

4.13

2.53

3.79

4.36

11.195

4.930

3.021

6.036

0.490

0.198

0.198

Numar baloti/zi

22.851

24.846

Volum balot [m3]

0.96

Densitate balot
[t/m3]

0.510

Total
sortat
flux 2

Deseu
ultim

Total la
intrare
flux 2

Cap
banda

6.96
20.88

0.09

Total

23.34

4.27

Total

28.45

5.209

2.550

Total

33.273

0.210

0.192

0.167

15.228

28.684

27.073

15.270

Total

80.130

0.96

0.96

0.96

0.96

0.96

0.207

0.207

0.219

0.200

0.174
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densitate medie
balot [t/m3]
Densitate in
recipient [t/m3]
Densitate descarcat

0.284
0.025979

0.025979

0.025979

0.017443

0.017443

0.046391

0.024408

Corespunzator calculelor efectuate si prezentate in siteza in tabelele de mai sus, rezulta si
personalul statiei.
Personalul considerat pentru functionarea statiei in cadrul prezentului Studiu de
Fundamentare este cel din tabelul de mai jos:
Tabel 9– Personal prevazut pentru functionarea la capacitatea nominala a Statiei Arad
Descriere
Manager unitate
Manager adjun ct de unitate
Sef de schimb
Muncitor calificat
Personal administrativ/asistent
manager
Muncitori calificati
Soferi/mecanici echipament
manevrare
Muncitori necalificati
Sortatori la banda

Salariu net lunar
€/luna
€/luna
€/luna
€/luna
€/luna

TOTAL

946
0
1387
1796

Persoane
nr
nr
nr
nr
nr

1
0
2
3

504
1418 nr

1
3

€/luna
€/luna

2207
1020 nr
22076 nr

4
3
65

€/luna

31354 nr

82

€/luna
€/luna

nr

Pe linie nu se sorteaza decat deseurile reciclabile din fluxurile Plastic-Metal si Hartie-carton,
colectate si aduse la statie separat. Sticla adusa separat se depoziteaza temporar in containere
metalice specifice, deschise, avand capacitatea de 25-30 m3 si se ridica de procesatori de sticla
autorizati.
Cei 65 sortatori (valoare rotunjita minima) pot procesa, potrivit tabelului de mai sus o
cantitate totala la intrare de 29215 t/an (3.9 t/h la 3 schimburi sau 93.6 t/zi), din care :
a) Corespunzator fluxului 1 (hartie-carton): 44.3 t/zi
b) Corespunzator fluxului 2 (Plastic-Metal): 49.3 t/zi
Admitand un indice de contaminare la intrare de 25% si o precizie de sortare de 5%, respectiv
o pierdere in deseu ultim de 1% (randament 99%), rezulta ca. la iesire se obtin 37 t/zi deseuri sortate
din fluxul 2 si 33.2 t/zi materiale recuperate pe 5 sorturi din fluxul hartie-carton, adica un total de
70.2 t/zi.
Corespunzator, s-ar obtine pe an circa 21911 t/an (excluzand sticla) deseuri reciclabile de
catre operatori autorizati, pe 11 sorturi (inclusiv metal feros), la care se adauga fluxul de sticla.
Sticla nu se sorteaza in statie. Ea va fi livrata prin grija la receptie a Concesionarului de a
asigura cele mai bune conditii de comercializare catre reciclatori de sticla. Valoarea maxima generata
(conform estimarii) in aria de activitate pentru fluxul de sticla este de 4326 t/an
Cantitatea de desu ultim care ar urma sa fie transportata la Depozitul de deseuri este de maximum
7300 t/an (circa 23 tone/zi). Eliminarea oricarei cantitati care depaseste valoarea indicelui de
contaminare stabilit anual si prezentata in tabelul de mai jos
Numarul de baloti care este realizat de masina de balotare rezulta a fi cca 200 baloti/zi
Datele de mai sus stau la baza calculului tarifelor specifice orare si pe tona.
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(iv)

Bunuri de retur

Bunurile de retur corespund specificatiei si valorilor descrise in paragraful Descrierea
tehnica a Statiei SRR Arad asa cum a fost construita, corespunzator starii de uzura fizice si
morale actuale.
Pentru constatarea si evaluarile proprii, AC va organiza cel putin o vizita cu Operatorii
Economici interesati sa participe la procedura de atribuire, organizata pe o durata si intr-o
perioada care va fi facuta cunoscuta de catre AC in urma consultarii transparente cu
Operatorii interesati. Rezultatele fiecarei vizite in teren vor fi facute cunoscute tuturor
Operatorilor interesati.
Valorile echipamentelor (cu montaj si fara montaj) sunt prezentate mai jos, corespunzator
Propunerii facute de Consultant si prezentate mai jos :
Tabel 10 – Valorile intrunite in obiectivul SRR Arad, pe categorii (valori initiale actualizate)
Descriere

Valoare initiala,
Euro, fara TVA

Valoare
actualizata,
EURO, fara
TVA

Echipamente cu montaj
Benzi transportoare
Transportor incarcare desfacator de saci

23164

Transportor alimentare sita
Banda de sortare

42208

Platforma metalica cabina de sortare,(inclusiv jgheaburi,
despartitoare, usi descarcare)
Dulap de comanda si automatizare
Transportor cu banda si lanturi ascendant (alimentare presa
de balotare)
Transportor cu banda sub sita
Transportor evacuare fractie mica sita
Transportor evacuare metal
Transportor evacuare metal neferos
Transportor evacuare deseu ultim
Transportor evacuare buncare
Total benzi

23600
42400
30000
37956
10000
10000
10000
10000
10000
5000
254327

Echipamente de lucru
Instalatie cantarire
Desfacator de saci

20000
77250

Sita separare

59514

Structura metalica sita

10534
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Separator magnetic cu magnet permanent, inclusiv structura
metalica de sustinere)
33137

Presa de balotare

140455

Total echipamente de lucru

340891

Total echipamente cu montaj

595218

119044

Echipamente fara montaj
Echipament manevrare (2FL)
Altele (containere, etc)

90000
25000

Total echipamente fara montaj

115000

11500

TOTAL ECHIPAMENTE

710218

130544

CONSTRUCTII SI INSTALATII

900000

504000

1610218

634544

Total

In baza valorii evaluarii de mai sus, se fixeaza mai departe valoarea uzurii morale si fizice
urmatoare, avand in vedere ca echipamentele, dupa reparatiile necesare, ar mai putea fi folosite 10
ani, echipamentele fara montaj inca 8 ani, iar constructiile inca 14 ani. Duratele au fost stabilite
avand in vedere ca se vor efectua, dupa reparatii capitale (investitii care cad in seama viitorului
Operator), activitati de intretinere corespunzatoare ca valoare gradului de uzura.
(v)

Folosirea bunurilor proprii

Corespunzator ofertei sale, in vederea realizarii unor optimizari, Concesionarul va putea
utiliza si bunuri proprii.
Utilizarea de bunuri proprii va fi facuta doar pe baza unei modificari aprobate de AC, care sa
aiba in vedere o optimizare.
O optimizare va fi valida daca vor fi indeplitie una sau ambele conditii de mai jos:
(vi)

Va reduce costurile de exploatare sau intretinere;

(vii)

Va mari eficienta exploatarii (masurata in venituri suplimentare din vanzari)

Modificarea survenita ca urmare a modificarii intruneste conditiile privind modificarea
Contractului din Legea 100/2016.
Conditiile de prezentare si folosire a bunurilor proprii se vor stabili in cadrul Caietului de
sarcini. In acelasi document se vor preciza si conditiile de neindeplinire a obligatiilor asumate
privind Bunurile Proprii.
Costurile legate de modificarea Autorizatiei de Functionare si de exploatare a acestor bunuri
si Autorizatiei de gospodarire a apelor sunt exclusiv pe seama Concesionarului.
(vii)

Cheltuieli de dotare suplimentare, cu plata continuta in tarif
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a) Completarea si unificarea sistemului informatic.
Pentru functionarea SRR sunt necesare, in vederea asigurarii functionalitatii si
interoperabilitatii comunicarii de date, rapoarte, statistici din amplasamentul si spre amplasamentul
SRR la si de la sediul AC, in vederea monitorizarii, comunicarii si raportarii, Concesionarul va avea
obligatia de a efectua cheltuielile (acestea fiind cuprinse in tariful maxim propus) pentru completarea
sistemului de achizitie, concentrare inregistrare/arhivare si transmitere de date din teren, date zilnice
– jurnalul activitatii zilnice, rapoarte si date ale sistemelor SCADA date in exploatare, alte
comunicari si rapoarte.
Se va avea in vedere instalarea la sediul AC a unui terminal inteligent capabil sa comunice cu
serverul care va fi utilizat, instalat si configurat in amplasament. Instruirea personalului AC si
intretinerea software si hardware a sistemului terminal instalat la sediul sau (calculator, imprimanta,
scaner) cad in seama Concesionarului. Bunurile procurate si instalate vor fi bunuri de preluare.
Inlocuirea lor (la expirarea duratei de viata) va fi facuta de AC.
3.2. Standarde de performanta tehnica si specificatii tehnice de calitate
Concesionarul poate sa asigure fezabilitatea activitatilor doar in conditiile asigurarii calitatii
necesare atat pentru deseurile intrate in unitate (inputuri) cat si asupra materialelor procesate. De
aceea, in Planul de Calitate pe care il va elabora in Perioada de Mobilizare, va avea obligatia sa faca
o analiza a tuturor standardelor si sa intocmeasca pe baza acestora proceduri clare si precise,
formulare si cuprinsuri de raportari concludente si simple pentru:
(i)
Calitatea solicitata de la Operatorii activitatilor din SRR pentru deseurile colectate
separate si acceptate in Statie.
(ii)
Calitatea fiecarui tip de material recuperat in vederea reciclarii, (pe tipuri de hartie,
carton, plastic, metal feros si neferos si sticla), astfel incat acesta sa fie usor de recunoscut
de reciclatori/valorificatori sisa permita o valorificare cat mai inalta (pret de vanzare
ridicat).
Nu exista standarde de calitate privind materialele la intrare. (deseuri reciclabile colectate
separat si transportate separat la SRRdin categoria deseurilor menajere si a celor similare).
Calitatea deseurilor receptionate (din care nu trebuie sa faca parte deseuri periculoase (si nici
deseuri periculoase din deseurile menajere si similare) va fi stabilita de concesionar in baza
indicatorilor de performanta minim impusi pentru indicele de contaminare, de deviere si de capturare
definiti.
Concesionarul va elabora o lista de deseuri acceptate in SRR, in Perioada de Mobilizare, pe
care o va aduce la cunostinta tuturor persoanelor fizice si juridice si AAPL din Aria de
Activitate.Lista trebuie sa aiba avizul AC, pentru conformitate cu programul de reciclare anual.
Procedurile de receptie si calitatea receptiei sunt in responsabilitatea integrala a Concesionarului.
Calitatea materialelor recuperate in vederea reciclarii propriu-zise va corespunde indicatorilor
de precizie a sortarii, prezentati in Caietul de Sarcini. Oricum nu se va depasi limita de maximum 5%
contaminanti nelegati pe baza caruia a fost elaborat prezentul Studiu de Fundamentare. Calitatea
preciziei sortarii, precum si contaminarea legata maxima va fi stabilit de Concesionar in baza
Contractelor/Comenzilor de comercializare a materialelor recuperate in vederea reciclarii.
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Pentru masurarea compozitiei deseurilor se va folosi Standardul SR13493/2004 –
[Caracterizarea deseurilor. .... Compozitia deseurilor], urmarindu- se revizuirea acestuia
De asemenea , se va asigura conformarea la standardul EN 14899:2005 – Characterisation of
Waste. Sampling of Waste materials.
In raportarile sale, Operatorul se va baza pe Decizia Comisiei 2011/753/UE de stabilire a
normelor şi a metodelor de calcul pentru verificarea respectării obiectivelor fixate la articolul 11
alineatul (2) din Directiva2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului , tinand seama de
hotararea luata ca in Romania sa se foloseasca metoda 4. Operatorul va urmari evolutia privind
dezvoltarea acestei metode, in vederea conformarii.
De asemenea, vor fi folosite toate prevederile aplicabile din Standardul CEN-EN:13440 – Rate of
recycling. Definition and method of calculation .
Pentru asigurarea calitatii materialelor recuperate in vederea reciclarii, Concesionarul va
folosi minimum urmatoarele standarde si norme :
(i) Pentru calitatea materialelor plastice reciclate ,
a. standardul ISO 15270:20078 – Plastics-Guidelines for the recovery and recycling of
plastic waste
b. standardul ASTM D 7200 , Standard Guide for Waste reduction, Ressource recovery
and use of recycled Polymeric materials and products.
c. normele si cerintele stabilite cu clientii, in baza unor specificatii detaliate
(ii) Pentru calitatea materialelor fibroase recuperate (hartie si carton, se vor aplica prevederile
standarduluiSR-EN 643:2013 European List of Standard Grades of Paper and Board for
Recycling
(iii) Pentru calitatea materialului recuperat din deseurile neferoase din aluminiu se va face
referire la propunerea tehnica a Joint Research Centre din cadrul CE, End-of-Waste criteria
for Aluminium and aluminium Alloy Scrap (Lenka Mouchova si peter Eder).
Calitatea managementului operational va fi urmarita pe baza unui Plan de Executie a
Activitatii, pregatit de Concesionar si aprobat de Concedent. Baza elaborarii planului il constituie
cerintele Concedentului din Caietul de Sarcini al Concesiunii. Planul va fi o detaliere a unui Plan
Preliminar de Executie a Activitatii, care va fi prezentat, ca si cerinta de calificare, de catre fiecare
ofertant participant la procedura de concesionare. In scopul elaborarii Planului Preliminar
deEexecutie si a detalierii lui in Perioada de Mobilizare, fiecare Ofertant va tine seama Manualele de
Utilizare si de Operare ale Echipamentelor întocmit de concesionar și avizat de AC.
Standardele privind intretinerea si reparatia echipamentelor si a constructiilor decurg din
Manualul de operare, din Cartea tehnica a Constructiei si din instructiunile de intretinere continute in
acestea.
In vederea asigurarii calitatii activitatii sale si, mai cu seama, a trasabilitatii deseurilor si a
materialelor/combustibililor/consumabilelor folosite, este necesara demonstrarea de catre fiecare
ofertant a existentei unui Sistem de Asigurare a Calitatii care sa raspunda cerintelor din Standarul
Contract 48178/27.06.2018: Servicii de asistenta in domeniulachizitiilorpentruatribuireaContractului de Delegare a Activitatii de
Sortare a DeseurilorReciclabile, inclusivoperareaStatiei de Sortare Arad, activitate care face parte din ProiectulSistem de M anagement
Integrat al DeseurilorSolide ARAD.
Pag. 44

ISO 9001/2015 sau celor dintr-un standard echivalent.. Toate cheltuielile in legatura cu utilizarea
Sistemului de Asigurare a Calitatii apartin Concesionarului, ca si toate consecintele care ar putea
surveni ca urmare a neaplicarii corecte a Sistemului de Asigurare a Calitatii. AC isi rezerva dreptul
ca, mai cu seama in ceea ce priveste aplicarea cerintelor de documentare, raportare si trasabilitate din
Planul de Asigurare a Calitatii, sa aplice penalitati, in functie de gravitatea si/sau frecventa
incalcarilor.
In vederea asigurarii protectiei mediului, este necesara demonstrarea de catre fiecare ofertant
a existentei unui Sistem de Management al Mediului care sa raspunda cerintelor din Standarul ISO
14001/2015 sau celor dintr- un standard echivalent.. Toate cheltuieleile aferente protectiei Mediului
vor fi suportate de Concesionar, ca si raspunderea pentru incalcarea oricaror legi, norme,
reglementari si/sau proceduri legale.
Concedentul are dreptul de a aplica penalitati in cazul incalcarilor in domeniul protectiei
mediului, independent de faptul ca autoritati cu raspundere in domeniu constata sau nu contraventii,
aplica sau nu aplica amenzi.
Operatorul Economic concesionar va trebui sa demonstreze ca are in exploatare un sistem de
management al deseurilor proprii, rezultate din procesele care caracterizeaza activitatea sa
(Sortare/Recuperarea materialelor reciclabile). In conformitate cu legislatia in vigoare, va trebui sa
demonstreze ca gestiunea deseurilor din propria activitate este realizata sub planificarea, controlul si
monitorizarea unui Manager de mediu calificat corespunzator.

Standardele corespunzatoare tuturor combustibililor, consumabilelor, si materialelor folosite
pe parcursul activitatii trebuie sa corespunda sisa fie demonstrate ca fiind conforme cerintelor
legislatiei privind calitatea, in vigoare pe intreaga durata a Concesiunii. Cheltuielile privind
asigurarea conformitatii sunt in sarcina exclusivă a Concesionarului, consecintele neconformarii
materialelor la cerintele de calitate, specificatii si/sau norme fiind in responsabilitatea exclusivă a
Concesionarului.
In Caietul de sarcini, in sectiune separata, se vor prezenta cerintele privind standardele de
calitate a activitatii pe care Concesionarul va trebui sa le respecte.
3.3. Starea tehnica actuala a facilitatilor existente
Facilitatile tehnice au un grad de uzura ridicat si diferit de la un echipament la altul. Termenul
de inlocuire programat este depasit de 3 ani pentru echipamentele fara montaj (incarcator frontal si
containere pentru depozitare intermediara si transport) iar la sfarsitul anului 2019 (octombrie) se
implineste durata initiala programata de viata pentru echipamen tele cu montaj.
Asa cum s-a prezentat anterior insa (evaluarea Consiliului Local Arad din 2018 si evaluarea
facuta de Consultant cu prilejul vizitei in teren) demonstreaza ca echipamentele sunt intr-o stare stare
buna de functionare, cu exceptia desfacatorului de saci, a masinii de balotat si a dulapurilor de
automatizare.Avand in vedere defectiunile prezentate, Consultantul considera ca, in momentul
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evaluarii care urmeaza a avea loc la expirarea duratei de viata (in anul 2019, avand in vedere si
scurgerea a inca 2 ani de la receptia bunurilor de retur), valoarea de piata nu va depasi 36% din
valoarea initiala)Pe baza defectiunilor constatate, ca si a consultarilor cu furnizorii de echipamente
pentru proiectul de constructie, Consultantul a estimat valoarea prevazuta la investitii pentru reparatii
generale (inlocuiri/remedieri/reparatii/adaptari)
Predarea stației se face în baza unui Proces-verbal de predare-primire.Dupa executia
remedierilor si executarea investitiilor propuse de catre Operatorul caruia i se atribuie Contractul
(executia se face in perioada de Mobilizare), se vor executa testari in vederea semnarii Procesul
Verbal de Constatare a functionării Statiei intre Concedent si Concesionar.
Procedura de testare si formularele folosite, ca si procedura de constatarevor fi cuprinse in
caietul de sarcini.
Dupa constatareade catre Concedent a remedierilor si investitiilor si predarea-primirea de
catre Concesionar a acestora, Concesionarul raspunde de intretinerea si reparatiile accidentale si
curente. Executarea reparatiilor curente, este in sarcina Concesionarului, contravaloarea acestora
fiind inclusa in tariful care va fi platit Concesionarului
Asigurarea pieselor de schimb, este in sarcina Concesionarului, cheltuielile aferente acestora
fiind incluse in tarif si platite Concesionarului in cadrul tarifului.

De doua ori pe parcursul Contractului, o data la jumatatea acestuia si o data cu cel putin un an
inainte de data incetarii contractului la termen, Concesionarul va prezenta o Situatie asupra Starii
Activelor, in care va prezenta toate remedierile/inlocuirile pe care le considera necesare in vederea
asigurarii functionarii bunurilor concesionate (bunuri de retur si bunuri de preluare) la parametri
corespunzatori nivelului lor de uzura programat.
In general, toate cheltuielile legate de intretinerea, asigurarea cu piese de schimb si inlocuirea
pieselor defecte, cu reparatiile curente si cu remedierile apartin Concesionarului.

Bunurile date in exploatare ca bunuri de retur (Bunurile de retur si bunurile de preluare
rezultate in urma investitiilor din programul de investitii prezentat in oferta vor fi returnate (la
incetarea Contractului) Concedentului, in integralitatea lor si conform cu gradul lor de uzura
rezonabil determinat.. Niciun bun dat in exploatare nu va putea fi indepartat de pe amplasment, pe
toata durata Contractului.
Procedura de predare-primire la finalul contractului va fi reglementata prin Planul de tranzitie
pe care Concesionarul trebuie sail prezinte in Perioada de Mobilizare si care va fi aprobat de AC.
Obligatiile principale a Concesionarului inPerioada de Tranzitie vor fi detaliate in caietul de sarcini.
3.4. Manuale de Operare si Intretinere.
Manualele de Operare si Intretinere aferente Proiectului care nu sunt puse la dispozitie de
AC, ori daca se constata ca acestea nu sunt complete, vor fi procurate de catre Concesionar sau vor fi
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întocmite de acesta și avizate de AC.
3.5. Utilitati disponibile si necesare.
Retelele de utilitati necesare exploatarii sunt prezente in conformitate cu Proiectul executat
(Proiect PUD al Statiei de Sortare Arad).
3.6. Investitii necesare pentru reparatii, remedieri, modernizari si pentru conformare
In urma evaluarii in teren, rezulta ca sunt necesare urmatoarele investitii minime:
- Reparatii generale la instalatiile si echipamentele existente
- Asigurarea conditiilor pentru conformare la noile cerinte de calitate, mediu si securitate a
muncii , precum si de protectie la incendii
Planul de investitii este cel propus mai jos:
.
Tabel 11 – Obiecte prevazute pentru planul de investitii din perioada de mobilizare
Descriere
Valoare
Observatii/Motivare
estimata
[Euro, fara
TVA]
Necesar echipamente noi
Cabina de sortare

72000

Buncar linii de presare

15000

Invelire CE pentru Sita Rotativa, alte
dotari CE

10000

Perforator PET escamotabil

31842

Structura metalica de acces si
mantenanta Perforator PET
Extractor cu aer pentru folii plastic, pentru
prima pozitie a benzii

5000
56567

Reparatie generala utilaje vechi, 15%

106533

Utilaj de manevrare

60000

TOTAL ECHIPAMENTE
echipamente

350442

Este necesara pentru conformarea legala privind
conditiile de munca si protectia mediului (economii
de energie prin conditionarea aerului si incalzire in
spatiul cabinei, in loc de spatiul intregii hale
Este necesar pentru a putea introduce perforatorul
pentru butelii, incluzand mecanismul automat
hidraulic de extragere/introducere a acestuia,
functie de necesitati
Absolut necesara, pentru conformarea la
reglementarile CE privind echipamentele
Necesar pentru asigurarea unei compactari
ridicate a balotilor de butelii (PET si HDPE/PP), in
vederea reducerii costurilor de depozitare
intermediara si de transport.
Platforma cu scari pentru accesul in zona
superioara a masinii de balotat automate
Investitia este necesara pentru a crea num arul de
posturi de lucru curespunzator cu programul de
reciclare reclamat de piata (numarul de materiale
sortate)
Valoarea de 15% raportata la valoarea
eechipamen telor este considerata suficienta de
Consultant avand in vedere stadiul de uzura

Este necesara inlocuirea utilajului existent la
intrare, (incarcator frontal), care are durata
de voiata depasita.

Contract 48178/27.06.2018: Servicii de asistenta in domeniulachizitiilorpentruatribuireaContractului de Delegare a Activitatii de
Sortare a DeseurilorReciclabile, inclusivoperareaStatiei de Sortare Arad, activitate care face parte din ProiectulSistem de M anagement
Integrat al DeseurilorSolide ARAD.
Pag. 47

Necesar auxiliare
Perdea de aer usi hala, cu rezistente
electrice

20000

Grup ventilatie/climatizare/incalzire
cabine de sortare

10000

Dotare sistem de tratare apa

17000

TOTAL CONDITIONARE
ZONA LUCRU
TOTAL INVESTITII
Alte investitii

47000

Necesar pentru a putea pastra o temeperatura
sub nivelul celei exterioare in perioada de
iarna/vara si pentru a evita curentii de aer.
Necesar pentru conditionarea si incalzirea aerului
in cabina de sortare, asigurandu- se necesarul de
schimbari ale volumului de are prescris in
reglementarile privitoare la incinte inchise cu
mediu viciat.
Este necesara refacerea platformelor de scurgere,
sifoanelor, canalizatiilor, precum si o tratare
separata a apei menajere/apei tehnologice
contaminate, pentru indeplinirea normelor de
receptie la statia de tratare a apelor uzate.

397442
30% in plus E necesara luarea in considerare a acestei

marje, deoarece nu a putut fi facuta o
evaluare completa, putand exista defectiuni
ascunse precum si conditii de autorizare noi,
implicand modificari importante (de exemplu
protectia la foc)

Planul de investitii propus cuprinde valori estimate. Pe baza analizei sale, participantii la
procedura care depun oferte pot cuprinde in planul lor de investitii si alte elemente si vor introduce
valori rezultate din oferte actualizate. Specificatiile tehnice vor fi adaugate in oferta, corespunzator
fiecarui element introdus si cotat. Toate investitiile (inclusiv cele rezultate pentru reparatii generale
vor avea garantie de cel putin 24luni de zile de la receptia corespunzatoare, iar pentru asigurarea
intretinerii, vor fi semnate contracte de service pe o perioada de cal putin 3 ani cu furnizorii).
Avand in vedere faptul ca, prin activitatea sa, un Concesionar realizeaza o recuperare
mai rapida a investitiilor decat cea corespunzatoare duratei de amortizare determinate in
conformitate cu prevederile legale, bunurile rezultate in urma investitiei facute vor fi predate,
la expirarea Duratei Contractului ca bunuri de retur, libere de orice sarcini, in mod gratuit si
în stare de funcționare.
3.7. Consideratii privind personalul
Proiectul SIMDS (POS Mediu 2007-2013) nu contine obligatii din punct de vedere social ale
Concedentului in ceea ce priveste integrarea Statiei de Sortare Arad in SIMDS.
Drept urmare, Concesionarul va asigura un personal minim de 82de persoane in cazul
functionarii la capacitatea Statiei, asa cum a fost aceasta determinata si prezentata in capitolul
Descrierea Statiei. Mod de operare de mai sus
Se are in vedere ca intrarea in functiune a statiei se face progresiv (corelat cu un program
considerat realist de atingere a indicatorilor de performanta privind devierea de la eliminare si
capturarea deseurilor reciclabile asa cum acestia sunt impusi prin prevederile Legii 211/2011 cu
modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr 249/2005 a deseurilor de ambalaje, cu
modificarile si completarile ulterioare ca urmare a modificarilor aduse Directivelor Europene in
domeniu recent (30 mai anul curent). De aceea, in oferta sa, fiecare Operator participant isi va
descrie, corelat cu programul si structura deseurilor prezentate in Caietul de Sarcini si in prezentul
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Studiu de Fundamentare, propriul grafic de incadrare si calificare al fortei de munca. Planul si
programul fortei de munca va fi detaliat in perioada de mobilizare.
Personalul Cheie minim va fi descris in cuprinsul Caietului de sarcini, incluzand
cerintele specifice privind calificarea, abilitatile si competentele, pentru fiecare pozitie in parte.
Managementul vanzarilor va fi organizat si se va desfasura prin intermediul
structurilor organizatorice existente in cadrul organigramei sale (costuri indirecte) si/sau prin
intermediari (costuri cu servicii externe).
3.8. Arie de activitate, cererea activitatii, beneficiari ai materialelor procesate
(i)
Aria de activitate de pe care sunt furnizate deseuri reciclabile colectate separat
La Statia SRR Arad vor fi transportate urmatoarele tipuri de deseuri reciclabile colectate
separat si transportate separat:
(i)
Deseuri reciclabile colectate separat din Zona 1ARAD, pe trei fluxuri (un flux de deseuri
fibroase- hartie si carton, un flux de deseuri de metal/plastic si un flux de deseuri din
sticla). Operatorul delegat al SIMDS care transporta aceste deseuri este RETIM
ECOLOGIC SERVICE SA, cu sediul in Timisoara, Str. Oituz nr. 3/A. Timis, avand
numarul de inmatriculare J35/56/1997, CUI 9112229.
In caietul de sarcini se va prezenta programul de lucru al acestui operator.
(ii)
Deseuri reciclabile colectate separat din Zona 2 a SIMDS Arad, pe trei fluxuri (un flux de
deseuri fibroase- hartie si carton, un flux de deseuri de metal/plastic si un flux de deseuri
din sticla). Operatorul delegat al SIMDS care transporta aceste deseuri esteGRUP
SALUBRIZARE URBANĂ S.A,.
(iii)
Deseuri reciclabile colectate separat din Zona 5 ARAD, pe trei fluxuri (un flux de deseuri
fibroase- hartie si carton, un flux de deseuri de metal/plastic si un flux de deseuri din
sticla).Operatorul este acelasi care opereaza statia de transfer din Zona 2, adica tot
GRUP SALUBRIZARE URBANĂ S.A,. cu mențiunea că GSU va transporta în Stațiile
de Transfer Bîrzava și Chișineu Criș, operate de S.C. FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA
S.R.L.
(iv)
Deseurile reciclabile colectate si/sau transportate separat de cei doi operatori vor proveni
atat din sectorul rezidential si multifamilial (deseuri menajere), cat si de la unitati
comerciale, din industrie si de la institutii (potrivit separarii evidentei, raportarii si tarifarii
celor doua sursa prezentate impuse prin modificarile din ordonanta 74/2018 intrata in
vigoare la 19 iulie 2018
(v)
Deseuri reciclabile provenind de la terti. Prin terti se intelege orice colector
autorizat/inregistrat, incluzand colectorii avizati in prealabil de catre ADI SIGD
Aradpotrivit legii, careîsi desfasoara activitatea de colectare separata de deseuri
reciclabile, independenti ori apartinand unei scheme de Repsonsabilitate Extinsa a
Producatorului. Concesionarul va prelua comenzi de la Terti ori va semna Contracte cu
orice tert doar daca acesta prezinta avizul ADI pentru cantitatile pentru care doreste
procesarea in SRR. Este interzis Concesionarului sa proceseze deseuri de la terti daca
acestia nu au solicitat si primit avizul ADI SIGD. Orice incalcare a acestei interdictii se
penalizeaza pe loc cu o penalitate in valoare de 6000 de lei/eveniment.
Deseurile reciclabile colectate si/sau transportate separat de cei doi operatori vor proveni atat
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din sectorul rezidential si multifamilial (deseuri menajere), cat si de la unitati comerciale, din
industrie si de la institutii (potrivit separarii evidentei, raportarii si tarifarii celor doua sursa
prezentate impuse prin modificarile din ordonanta 74/2018 intrata in vigoare la 19 iulie 2018).
Tariful va fi acelasi cu cel aplicat Operatorilor legati. Obligatiile Concesionarului catre
Concedent vor avea aceeasi forma si continut cu cel stabilit prin Contractul cu Concedentul.
(ii)

Destinatia deseurilor procesate in statie si a propriilor deseuri rezultate din
activitatea Concesionarului.

Materialele recuperate prin sortare vor fi depozitate temporar pe platforma special construita,
in vederea receptiei si livrarii lor catre reciclatori autorizati (ori alti comercianti autorizati. Lista
acestora, impreuna cu cantitatile preluate, pretul de vanzare, conditia de pret si conditiile comerciale
vor fi intretinute la zi de catre Concesionar. Datele de sinteza vor fi prezentate in fiecare Raport lunar
atasat fiecarei situatii de plata prezentata de catre Concesionar catre ADI SIGD, in vederea
certificarii acesteia la plata, de catre CLM Arad.
Deseurile ultime rezultate din sortare (refuzul de sortare), precum si deseurile rezultate din
activitatea proprie ca deseu ultim vor fi transportate de catre Concesionar la depozitul de deșeuri
Nepericuloase din ARAD, Soseaua Centura Nord. administrat de, cu sediul in Arad, , Nr reg Com.
J2/648/2002, CUI 14822567, atribut fiscal R. S.C. FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA S.R.L. ,
Șoseaua Centura Nord FN
(iii)

Cererea pentru activitatea de sortare si resurse estimate (intrari)

Eficienta utilizarii investitiilor realizate in infrastructura specifica economiei ciclice in statii
pentru recuperarea materialelor din deseurile colectate separat in vederea reciclarii depinde pe de o
parte de cererea potentialilor clienti (operatori autorizati conform legii pentru reciclarea diferitelor
tipuri de materiale sortate corespunzator) si de cererea operatorilor de reciclare/valorificare, care
realizeaza profit din activitatea de reciclare. Cunoasterea pietei pentru materialele reciclate (ca tip de
materiale cerute, calitate solicitata (grad de contaminare) ca si a cantitatilor posibil a fi vandute este
fundamentala si permite dimensionarea statiei din punct de vedere al iesirii.
Pe de alta parte, eficienta unei SRR depinde fundamental de resursele pe care un Operator le
gaseste in deseurile colectate separat si in calitatea acestora (caracterizata prin indicele de
contaminare) sau care ii sunt aduse (prin infiintarea SIMDS de Operatorii specifici, licentiati aflati in
Contracte cu SIMDS (cazul in studiu).
Asa cum s-a aratat in cadrul capitolului 1.1.2, aliniatul (iii), analiza datelor de raportare a
deseurilor pentru perioada 2010-2014, folosita in elaborarea noului PNGD20, arata o scadere
importanta in ceea ce priveste cantitatile raportate si estimate care se genereaza. Aceasta se traduce
intr-o cerere mai mica fata de cea determinata anteiror, pentru activitatea de sortare.
De asemenea, contextul descris in capitolul 1.2 , incepand de la Pag 4, arata nesiguranta in
ceea ce priveste determinarea si calculul mai exact al cererii. Riscul este insemnat. Necorelarea si
lipsa de coordonare a tuturor categoriilor de Operatori de Colectare care isi desfasoara activitatea
legal de catre ADI SIGD duce la perpetuarea acestui risc. Orice scadere a cererii pune in pericol
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veniturile Operatorului SRR, care inregistreaza pierderi insemnate.

Corespunzator datelor raportate, prin comparatie cu datele similare din SF/AC, se constata o
scadere de cca 35%-40% a cererii fata de cererea estimata initial (functie de categoria si tipul
deseurilor), de care se tine seama in ceea ce priveste analiza fezabilitatii tehnice si economice.
3.9. Evaluarea cantitatilor si compozitiei deseurilor la intrarea in statie. Populatie deservita.
Programul de separare.
(i)

Evaluarea cantitatilor la intrare in cadrul SIMDS Arad

Pentru evaluarea cantitatilor la intrarea in statie, Consultantul a folosit urmatoarele surse de date :
a) Cantitatile de deseuri (previziuni) generate si colectate in Judetul Arad, corespunzator datelor
furnizate in Anexa 5.1.3.1 la Aplicatia de Finantare prezentata ca Anexa 9 [previziuni
asupra cantitatilor generate si colectate in jud. Arad – 2010-AF] la prezentul Studiu de
fundamentare;
b) Cantitatile de deseuri din ambalaje (previziuni) furnizate in Anexa 5.1. 5 la Aplicatia de
Finantare, prezentata ca Anexa 10 [Cantitati de ambalaje in deseuri-jud Arad-2010-AF] la
prezentul Studiu de Fundamentare.
c) Cantitatile masurate si cele prevazute in Planul National de Gestiune a deseurilor, intrat in
vigoare in decembrie 2017 si publicat in Monitorul Oficial in ianuarie 2018.
d) Cantitatile raportate pana in 2016 la Agentia pentru Protectia Mediului, furnizate in cadrul
Rapoartelor anuale privind starea mediului pentru anii 2014, 2015 si 2016.
e) Compozitia deseurilor, pe categorii si tipuri de deseuri reciclabile (hartie, carton, plastic,
sticla, metale feroase si metale neferoase) masurata si prezentata in Planul National de
Gestiune a Deseurilor 2014-2020 incluzand previziunile din Strategie
f) Datele privind compozitia deseurilor din Rapoartele anuala ale APM Arad, corespunzatoare
raportarilor efectuate in conformitate cu legislatia specifica, pe baza raportarilor prevazute de
legislatia aplicabila;
g) Date furnizate de masuratori de compozitie cat mai recente;
h) Date din baza de date a Consultantului (vizand proportia de ambalaje in total deseuri plastic),
privind compozitia pe sorturile supuse activitatii din statie pentru recuperare,
Datele referitoare la cantitatile si compozitia la nivel national in PNGD au fost transpuse
la nivelul judetului Arad prin raportarea populatiei judetului la populatia totala a Romaniei. Se
considera ca aceasta aproximare nu induce erori insemnate, avand in vedere gradul de aproximare
general folosit la nivel national.
Datele referitoare la intrarile in statia de sortare Arad s- au obtinut prin interpolare liniara,
avand in vedere raportul intre populatia zonelor deservite (Zona 1, Zona 2 si Zona 5) si populatia
totala a Judetului Arad.
In aproximari s-au folosit previziunile privind modificarea cantitatilor generate si a
compozitiei acestora asumate de PNGD 2014-2020. De asemenea, s-au avut in vedere datele istorice
si previziunile existente cu privire la evolutia populatiei, furnizate de statisticile publicate de
Institutul n ational de Statistica.
Din Anexa 9 s- au extras datele pentru perioada 2012-2016, care sunt prezentate in tabelul de mai jos
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Tabel 13 – Cantitatile de deseuri generate in judetul Arad, corespunzator Aplicatiei de
Finantare:
2007

2011

2012

2013

2014

2015

2016

83732

119442

120157

120857

121540

122205

122851

46130

50471

50874

50874

52522

52105

52522

1330

1695

1708

1708

1764

1750

1764

3356

4108

4141

4174

4208

4241

4275

15000

15486

15610

15735

9118

9191

9264

deseuri menajere necolectate
deseuri menajere generate

32055
181603

0
191202

0
192490

0
193348

0
189152

0
189492

0
190676

fara strad, piete, parcuri-gradini

129862

169913

171031

171731

174062

174310

175373

Deseuri menajere colectate in
amestec si separat
Deseuri asimilabile din comnert,
industire, institutii colectate in
amestec si separat
Deseuri colectate din gradini si
parcuri
Deseuri colectate din piete
Deseuri stradale colectate

In tabelul 14 de mai jos, se prezinta cantitatile masurate /raportate care stau la baza PNGD
2014-2020, interpolate pentru judetul Arad, corespunzator proportiei polulatiei judetului in populatia
totala a Romaniei.
Tabel 14 – Cantitatile de deseuri generate in judetul Arad conform PNGD 2014-2020
2014

Deșeuri menajere colectate în amestec
șiseparat
Deșeuri similare colectate în amestec și
separat
Deșeuri din grădini și parcuri, din care

2015

2016

76872

77440

77087

19325

19360

19272

1502

2086

2086

Deșeuri din piețe, din care

1160

1538

1538

Deșeuri stradale

7303

7215

7215

0
106163

1
107640

2
107199

Deseuri necolectate
Total deseuri generate si colectate

Cantitatile raportate de catre ANP Arad pentru perioada 2012-2016 sunt concentrate in tabelul de mai
jos
Tabel 15 – Date privind deseurile publicate in Rapoartele Anuale ale ANP Arad.
Tipuri principale de deşeuri municipale

Anul

2012
1.Deşeuri menajere şi asimilabile
colectate total (a+b),din care:

2013

2014

2015

2016

87588.79

85151.91

85185.49

81240.15

82824.09

70.24

70.13

69.88

68.07

67.2

a. în amestec(total)- a.1+a.2

86945.11

85081.13

82,658

80,082.44

81564.47

a.1. de la populaţie

60973.35

59,499

60612.07

57,691,093

58337.01

a.2. de la agenţi economici

25971.76

25,582

22,045,932

22,391,346

23227.46

643.68

70.78

2,527

1157.71

1259.62

429.05

19.3

1,386,343

464.89

513.31

% din Total deşeuri municipale colectate

b.selectiv (total)
b.1.hârtie-carton
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b.2.sticlă

0

0

0

0

17.91

b.3.plastic

213.63

49.95

1,134,432

683.36

695.85

b.4.metale

1

0.53

0.41

9.46

32.55

b.5.lemn

0

0

0

0

0

b.6 biodegradabil

0

0

2.3

0

0

b.7 voluminoase

0

1

0

0

0

b.8 inerte

0

0

0

0

0

b.9.altele

0

0

4

0

0

34930.51

33566.36

34997.33

33258.65

34291.68

28.01

27.65

28.71

27.87

27.82

a.deşeuri din grădini şi parcuri

179.43

792.56

170.2

632.94

55.13

b.deşeuri din pieţe

258.67

368

56

0

67.5

c.deşeuri stradale

34492.41

32405.8

34,771,133

32625.71

34169.05

2173.81

2695.15

1716.87

4847.42

6133.93

1.75

2.22

1.41

4.06

4.98

124693.11

121413.42

121899.69

119,346,219

123249.7

5672.83

5432

720,802

1615.05

949.73

130365.94

126845.42

122620.49

120961.27

124199.43

2.Deşeuri din servicii municipale (total)
% din Total deşeuri municipale colectate

3.Deşeuri din construcţii şi demolări
% din Total deşeuri municipale colectate
4.TOTAL deşeuri municipale
colectate(1+2+3)
5.TOTAL deşeuri generate si necolectate
6.TOTAL DEŞEURI MUNICIPALE
GENERATE(4+5)

fara stradale, dar cu recicl colect de
colectori profesionali
104338.46
94619.60
101633.80
98753.64
106132.66
Sursa: Ancheta statistică pentru anii 2012-2016, chestionarele GD-Mun introduse de operatorii economicii în aplicația
Statistica Deșeurilor dezvoltată în cadrul proiectului SIM. Datele nu sunt validate de către ANPM. Ancheta statistică
aferentă anului 2017 este în curs de colectare a datelor.

Din comparatia cantitatilor prezentate mai sus, rezulta ca prognozele din Aplicatia de
Finantare se dovedesc a fi fost in mare masura supraestimate.
In acelasi timp, exista o corelare foarte buna intre deseurile prezentate in PNGD 2014-2020 si
datele raportate de catre APM pentru perioada 2014-2016.
Ca urmare, s-au folosit datele din PNGD, ajustate la nivelul celor raportate de APM anual.
In urma efectuarii calculelor succesive, rezulta urmatoarele date priviund cantitatile pentru
Zonele pe care Statia de Sortare le deserveste. S- au folosit estimarile de crestere din PNGD (care
determina si investitiile de completare care se vor face pentru perioada 2014-2020 prin POIM Mediuproiecte noi.
Tabel 16.– Cantitati estimate pentru functionarea Statiei de Sortare Arad
Total deseuri generate ARAD
(fara deseuri stradale)
Total deseuri generate Z1,2 5
Total reciclabile Z1, 2, 5
Hartie si carton

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

104869

102765

102486

100284

98992

97707

95501

89643
28441

87845
28026

87709
28198

85825
27742

84823
27472

83637
27223

81664
26712

10372

10320

10453

10381

10401

10398

10365
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Plastic

9932

9574

9317

8962

8700

8426

8078

Metal

1607

1733

2043

2153

2277

2393

2480

Sticla

4326

4238

4229

4061

3934

3803

3639

2204
21911

2160
21627

2156
21813

2186
21496

2159
21378

2203
21217

2150
20922

flux 1 - H/C

10372

10320

10453

10381

10401

10398

10365

flux 2 - P/M

11539

11307

11360

11115

10977

10818

10558

Lemn
De sortat, fara sticla si lemn

Comparand cu calculele efectuate la nivel de maximum pentru statia de sortare, exista o
corespondenta intre cantitatile prevazute a fi colectate separat si transportate separat la Statia de
Sortare Arad si cantitatile prevazute (pe baza PNGD si a raportarilor APM) a fi generate in Judetul
Arad.
In reprezentare grafica, se obtine urmatoarea diagrama in care prezentarea deseurilor
continute in doua din cele trei fluxuri colectate separat (exceptie face stica, colectata in amestec,
separat in acest moment, conform Aplicatiei de Finantare)
Fig. 2 – Compozitia deseurilor la intrarea in SRR Arad
Compozitia deseurilor la intrarea in statie
6.13%

Carton ondulat

6.94%

Hartie amestec

25.00%

Hartie de calitate
11.43%
4.73%

2.75%

2.75%

6.27%

6.18%
7.16%

12.08%
5.32%

3.26%

Hartie ziar

Deseu ind. Hartie
folii
Pet transp/abst
PET color
Butelii HDPE/PP
PTT
Aluminiu
Fier
Deseu ultim

Detalierea din figura de mai sus a fost facuta cu scopul de a evidentia acele materiale posibil a
fi sortate utilizand SRR Arad care se pot gasi cu cea mai mare probabilitate in tipurile de
materiale recuperate solicitate de piata acestor materiale.
(ii)

Prognoza multianuala a cantitatilor procesate si livrate

Pornind de la indicatorii de performanta stabiliti in urma ultimilor modificari
legislativeobligatorii, s-a dezvoltat o schema de crestere a indicatorilor, de la an la an, astfel incat sa
se poata atinge, inca din anul 2022 indicatorul de 50% reciclare care era programat initial pentru
anul 2022 (50%, conform derogarii de doi ani acordate României pentru indeplinirea indicatorului
general european de 50% pana in 2020)
Schema propusa are la baza marimi obiective si masurabile, care indeplinesc si rolul de
indicatori de monitorizare a performantei, prezentati mai jos .
Contract 48178/27.06.2018: Servicii de asistenta in domeniulachizitiilorpentruatribuireaContractului de Delegare a Activitatii de
Sortare a DeseurilorReciclabile, inclusivoperareaStatiei de Sortare Arad, activitate care face parte din ProiectulSistem de M anagement
Integrat al DeseurilorSolide ARAD.
Pag. 54

Datorita erorilor de separare ale utilizatorilor (mai mari la inceput si scazand odata cu
informarea si educarea lor, dar si cu impactul pozitiv al reciclarii – controlului tarifelor) o parte din
deseurile reciclabile ajung in alte fluxuri, respectiv in cea mai mare masura in fluxul de deseuri
reziduale de la colectarea separata si mult mai putin in fluxul de deseuri biologice. Raportul intre
cantitatea de deseuri colectata in pubelele/containerele destinate colectarii separate si cantitatea totala
colectata se defineste un indice de deviere de la eliminarea directa prin depozitare.
Din aceleasi motive, dar si datorita contaminarii legate de deseurile reciclabile (resturi de
produs, praf, mal, elemente atasate care nu fac parte din programul de reciclare), deseurile colectate
si aduse la statia de sortare vor contine si un nivel de contaminare atasat. Daca deseurile
nereciclabile contaminante pot fi indepartate la sortare, cele atasate vor fi transferate catre reciclatori.
Se defineste un indice de contaminare ca fiind dat de raportul intre diferenta intre cantitatile
intrate in statie si cantitatile extrase dintre materialele reciclabile si cantitatile intrate in satie (sau mai
simplu, intre cantitatile de deseu ultim indepartate din statie si cele intrate in statie. Indicele de
contaminare are valori cuprinse de obicei intre 20 si 30%. Se propune ca, initial , sa se adopte un
indice de contaminare de 25% care sa fie scazut progresiv, odata cu trecerea anilor, pana la valoarea
de 15%, considerata realizabila.
Se defineste un indice de capturare raportul intre greutatea materialelor recuperate in
vederea reciclarii si transferate/vandute operatorilor de reciclare in conformitate cu specificatiile
acestora privind calitatea si compozitia materialelor recuperate la intrarea in reciclare si greutatea
totala a materialelor (masurata), in toate unitatile de tratare, inclusiv depozit de materiale reciclabile,
inclusiv greutatea materialelor transferate pentrureciclare.
Se defineste un indice de precizie a sortarii raportul intre cantitatile care vor fi indepartate
de reciclatorul subsecvent (din alte deseuri decat cele din fluxul considerat). Se propune considerarea
acestui indice la valoarea de 5% , realizabila, cu obligatia de a fi redus la minimum posibil. Deseurile
legate (descrise anterior) vor fi indepartate de reciclator prin procesare (de exemplu prin spalare), iar
suma acestor deseuri cu deseurile transferate ca urmare a respectarii preciziei de sortare vor constitui
indicele maxim de contaminare inscris in specificatia comerciala si tehnica a deseurillor schimbate
intre statia de sortare si reciclatori/OPREA.
Directiva 2018/851 din 30 mai 2018 clarifica termenul de cantitate de deseuri reciclata care
va fi luata in considerare in raportari, precum si modul ei de determinare. Se elimina confuziile
anterioare generate de intre reciclarea propriu-zisa, capturare, deviere, etc. utilizati diferit in statele
europene, cu deosebire in terminolodia WRAP (Anglia).
Astfel, directiva prevede, la art. 12 al Directivei 2018/851 din 30 mai 2018 (articolul inca nu
e transpus in legislatia romaneasca dar urmeaza sa fie transpus in scurta vreme.) se introduce in
Directiva deseurilor 2008/2018 art 11a (corespunzator Art. 17 din Legea 211/2011 la ar faptul ca :
Alin 1 lit. c) :
„ greutatea deseurilor municipale reciclate se calculeaza ca greutate a deseurilor care, dupa ce au
fost supuse tuturor operatiunilor necesare de verificare, sortare si altor operatiuni preliminare
pentru eliminarea materialelor uzate care nu sunt vizate de reprelucrarea ulterioara si pentru
asigurarea unei inalte calitati a reciclarii, indrea in operatiunile de reciclare in care deseurile sunt,
de fapt, reprelucrate in produse, materiale ori substante.”
In sensul alneatului (1) litera c) , greutatea deseurilor municipale reciclate se masoara in momentul
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in care deseurile intra in operatiunea de reciclare.
Prin derogare de la primul paragraf, cantitatile deseurilor municipale reciclate pot fi cantarite la
finalul unei operatiuni de sortare cu conditia ca:
(a) Deseurile rezultate sa fie reciclate ulterior;
(b) Greutatea materialelor sau substantelor care sunt eliminate prin operatiunile ulterioare
inainte de operatiunea de reciclare nefiind reciclate ulterior, sa fie inclusa in greutatea
totala a deseurilor raportate ca reciclate.
(3) Statele membre constituie un sistem eficace de control al calitatii si de trasabilitate a deseurilor
municipale pentru asigurarea indeplinirii conditiilor prevazute la alineatul (1) litera c) de la
prezentul articol si la alineatul (2) de la prezentul articol. Pentru a se garanta fiabilitatea si
exactitatea datelor acumulate referitoare la deseurile reciclate, sistemul poate consta in
registrele electronice infiintate in temeiul articolului 35 alineatul (4(, in specificatii tehnice
pentru cerintele de calitate aplicabile deseurilor sortate sau in ratele medii ale pierderilor de
deseuri sortate pentru diferite tipuri de deseuri si, respectiv, practicile de gestionare a
deseurilor. Ratele medii ale pierderilor se utilizeaza numai in cazul in care nu pot fi obtinute
date fiabile si se calculeaza pe baza regulilor de calcul prevazute in actele delegate adoptate in
temeiul alineatului (10) de la prezntul articol
Clarificarile sunt esentiale, intrucat pe baza lor se va efectua raportarea in cadrul fiecarui
SIMDS si mai departe, raportarea nationala si cea catre Comisia Europeana.
Cantarirea la sfarsitul operatiei de sortare tine seama de precizia sortarii (care este, in general
admisa de operatorii de reciclare la cumparare), insemnand ca se cantareste nu doar cantitatea de
material reciclabil propriu-zis (care intra in procesul de reciclare) , ci si contaminarea reziduala. Din
practica (studiul efectuat pe specificatii de cumparare ale recilatorilor, rezulta ca acestia admit
procente de 8-12% contaminare reziduala. Pentru precizia sortarii in SRR se va impune, tinand
seama si de eventualele erori, o precizie a sortarii de 95% (insemnand ca o cantitate de deseu ulterior
de 5% din masa cantarita la sfarisutl sortarii este transferata reciclatorilor.
Raportul intre cantitatea totala de deseuri transferata catre operatorul de reciclare/OPREA si
cantitatea totala de deseuri reciclabile (cele transferate plus cele eliminate (direct si din deseurile
ultime de la statiile sistemului-inclusiv cea de sortare) reprezinta baza de calcul a indicelui de
capturare.
Potrivit acestor definitii, s-a alcatuit schema de progres de mai jos, in care se dau principalii
indicatori, conform prezentarii lor de mai sus:
Tabel 18 – Progresiaindicilor principali de performanta aplicabili exploatarii SRR Arad
Indicator/an
Contaminare acceptata la intrarea in sortare
Precizie sortare

1

2

3

4

5

6

7

25.00%

23.00%

21.50%

20.50%

20.25%

20.10%

20.00%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Eliminare (diferenta a-b)

20.00%

18.00%

16.50%

15.50%

15.25%

15.10%

15.00%

Reciclare

25.00%

32.00%

39.00%

45.00%

51.00%

56.00%

60.00%

Contaminanti legati

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

Capturare (intrare in sortare)

33.00%

41.54%

49.98%

57.17%

64.66%

70.90%

75.90%

Deviere *

o

57.10% 65.64% 74.08% 81.27% 88.76% 95.00% 100.00%
Indicatorul de deviere nu se aplica la sortare, ci doar la colectare. El este prezentat informativ

Reprezentarea grafica este prezentata mai jos :
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Procent de material la intrare fata
de capacitate, in [t/am]

Fig. 3 – Progresia indicilor principali de performanta aplicabili SRR Arad
Progresia indicatorilor privind sortarea
120.00%
Indice capturare

100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
1

2 de exploatare,
3
4 incapand
5 cu 2019
6
Anul

7

Corespunzator programarii propuse privind tipurile de materiale recuperate care corespund in
acest moment cererii reciclatorilor si pentru care se poate obtine un pret corespunzator la vanzare,
proportional cu efortul depus, cantitatile anuale sunt cele prezentate in tabelele care urmeaza
(organizate pe cele doua fluxuri de intrare, exceptand sticla):
Tabel 19 – Cantitati care parcurg procesul de recuperare materiale reciclabile in SRR Arad
HARTIE SI CARTON - FLUX 1
Hartie de
ziar

Recup 1

Carton
ondulat

Recup 2

Hartie
amestec

Recup 3

Hartie de
calitate

Recup 4

deseuri
industriale

Recup 5

hartie muiata
si
nereciclabile
(deseu)

Total hartie
si carton,
net

Total intrat
in statie, pe
flux
(inclusiv
contaminare
de 25%

Cap banda

17.27%

19.55%

32.20%

13.33%

17.65%

25.00%

100.00%

125.00%

1791

2027

3339

1383

1831

3457

10372

13829

5.742

6.497

10.703

4.432

5.868

11.081

33.242

44.323

1791

2027

3339

1383

1831

3457

10372

13829

631

714

1175

487

644

913

3651

4564

814

921

1516

628

831

1034

4710

5744

997

1128

1858

769

1019

1140

5771

6911

1154

1306

2151

891

1179

1225

6681

7906

1309

1481

2440

1010

1338

1364

7578

8941

1438

1627

2680

1110

1469

1481

8324

9805

1541

1744

2873

1190

1575

1574

8922

10496
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PLASTIC SI METAL - FLUX 2
Butelii PET
Film

Butelii
HDPE/
PP

PTT

Alumin
iu

Fier

Recup
5

Magne
t

transp
si
albastru

color

Aer

Recup 1

Recup
2

Recup
3

Recup
4

35.52%

15.64%

9.59%

21.07%

18.18%

50%

50%

30.57%

13.46%

8.25%

18.13%

15.65%

6.97%

6.97%

Total
plastic

100.00
%

Total
Metal

100%

Total
plastic
si
metal

100%

Cap
banda

Total
intrat in
statie,fl
ux 2,
incl
contami
-nare
25%

25%

125%

Deseu
ultim

100%

3528

1554

952

2092

1806

804

804

9932

1607

11539

3846

15386

11.308

4.979

3.052

6.707

5.787

2.576

2.576

31.833

5.152

36.985

12.328

49.314

3528

1554

952

2092

1806

804

804

9932

1607

11539

3846

15386

1242

547

335

737

636

283

283

3496

566

4062

1015

5077

1602

706

432

950

820

365

365

4510

730

5240

1150

6391

1963

864

530

1164

1005

447

447

5526

894

6421

1269

7690

2273

1001

613

1348

1163

518

518

6398

1035

7433

1363

8796

2578

1135

696

1529

1319

587

587

7256

1174

8431

1517

9948

2832

1247

764

1679

1449

645

645

7971

1290

9262

1647

10909

3035

1336

819

1800

1553

691

691

8543

1383

9926

1752

11678

Sintetizand, pe total reciclabile, rezulta datele care se vor folosi la calculul economic si financiar de
mai jos:
Tabel 20 – Sinteza valorilor pentru cantitatile din SRR folosite in analiza economica si
financiara
Descriere/An
1
2
3
4
5
6
7

Reciclabile fara sticla

Sticla

Deseu ultim

intrare in SS

iesire din ss

9641

7713

1428

1928

12135

9950

1797

2184

14601

12192

2162

2409

16703

14114

2473

2589

18889

16008

2797

2881

20714

17586

3067

3128

22174

18848

3283

3326

Programarea evolutiei indicelui de capturare a avut in vedere atingerea progresiva a
tintelor si obiectivelor ridicate (impuse legal prin prevederile OUG 74/2018) cu situatia
curenta, de la care se pleaca, evidentiata atat in datele anterioare ale utilizarii SRR Arad, cat si
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din Proiectul (faza PUD) de care Consultantul a luat cunostinta prin cercetare. Se poate
afirma, avand in vedere si discutiile cu reprezentantii Polaris Holding SRL (concesionarul
anterior) ca nivelul la care s au situat cantitatile la intrare in anul 2017 (ultimul an de
functionare, dar si din raportarile oficiale cuprinse in Raportul asupra Starii Mediului al APM
Arad, este de aproximativ 7000 t/anul 2017). In 2018 SRR si-a incetat activitatea.
Sorturile de separare (cinci pentru fluxul H/C si sase pentru cel P/M, exceptand metalul feros,
care se separa automat, prin sistemul electromagnetic prevazut sunt descrise in tabelele de mai sus
Populatia deservita de Statia de Sortare ARAD corespunde aranjamentului institutional din
Aplicatia de Finantare.
(iii)

Utilizatorii deserviti de SRR Arad in cadrul SIMDS.

Statia de Sortare ARAD deserveste populatia UAT-urilor incadrate in Zonele 1, 2 si 5 ale
Sistemului Integrat ARAD, populatia totala deservita fiind prezentata in tabelul urmator :
Tabel 21 – Populatia deservita de SRR Arad
Populatie
estimata

An 1

An 2

An3

An 4

An 5

339467

336525

333334

329893

326203

Urban

210372

207652

204686

201475

198019

Rural

128058

127601

127117

126605

126065

TOTAL SS Arad

Evolutia populatiei este un factor determinant. Numarul si structura grupurilor de locuitori
reprezinta si baza dupa care institutiile, comerciantii si afacerile industriale isi orienteaza investitiile
si se poate aprecia faptul ca, in aproape toate cazurile exista o cvasi-proportionalitate intre cantitatile
de deseuri menajere si cele comerciale.
Estimarea variatiei numarului de locuitori se bazeaza pe datele recensamantului din anul
2012, evolutiile publicate pentru perioada 2012-prezent si previziunilor la nivel national publicate in
progrnozele nationale.
Statia de Sortare Arad deserveste si utilizatori non-casnici, colectarea deseurilor de la acestia
facandu-se fie de catre Operatorii legati (prin contracte de delegare), fie de catre alti operatori
profesionali autorizati/inregistrati. Si pentru unii, si pentru altii, in cazul unui tarif competitiv, o
Statie de Sortare este eficienta pentru asigurarea calitatii necesare la vanzare a materialelor
recuperate.
(iv)

Factori de eficientizare a exploatarii SRR :
Pe langa aspectele tehnice, cele programatice, organizatorice si de planificare sunt factori
esentiali de exploatare eficienta. Cei mai importanti, care impun o conlucrare activa a partilor
contractante sunt:
a) Conlucrarea intre AC si Concesionar privind determinarea pietei reale, populata de operatori
profesionali de reciclare. Concesionarul, ca urmare a experientei sale si a retelei deja stablite
cu reciclatori cunoaste specificatiile solicitate, tipurile de materiale cerute si preturile de piata
generale si ale pietei apropiate. El stapaneste conditiile de livrare, conditiile de plata si modul
de intocmire specifica a contractelor.
b) ADI, care participa in procesul de avizare in baza legii, are o perspectiva imediata asupra
noilor tendinte ale pietei si planificarii de viitor a acesteia, in interiorul Judetului Arad. Are de
asemenea posibilitatea de a interveni in programarea dezvoltarii pietei proxime prin mijloace
financiare atractive pentru investitori.
Contract 48178/27.06.2018: Servicii de asistenta in domeniulachizitiilorpentruatribuireaContractului de Delegare a Activitatii de
Sortare a DeseurilorReciclabile, inclusivoperareaStatiei de Sortare Arad, activitate care face parte din ProiectulSistem de M anagement
Integrat al DeseurilorSolide ARAD.
Pag. 59

c) Programul anual de reciclare in care atat AC, cat si Concesionarul, in colaborare cu
Operatorii din cadrul SIMDS si cu participarea celorlalti Operatori (nelegati) prin care se
stabilesc sorturile de materiale reciclabile care vor fi colectate separat, cat si sorturile
rezultate in urma activitatii de sortare propriu-zisa (care determina utilizarea eficienta,
programata a capacitatii statiei si organizarea muncii, cu efect direct asupra tarifelor si
preturilor).
d) Programul este corelat in cazul SRR Arad cu echipamentele si constructia statiei, care permite
o despartire a unui flux de intrare in cel mult 6 sorturi de materiale (fier-automat, 4 sorturi
procesare manual si inca un post de sortare cu iesire pe banda (folosit, de exemplu, in cazul
fluxului de iesire pentru aluminiu din ambalaje)
In cazul aparitiei necesitatii obtinerii unui numar de sorturi superior, ca si in cazul cresterii
cantitatilor la intrare, va fi necesara dezvoltarea statiei. In conformitate cu modelul de statie
proiectat, aceasta se realizeaza cu cele mai mici costuri prin plasarea in paralel a unor benzi
de sortare (ca in Anexa 11[Concept de dezvoltare al SRRArad] dezvoltarea in caz de
necesitate a capacitatii existente) unde se prezinta conceptul statiilor de sortare din care face
parte statia SRR Arad, concept dezvoltat de firma JP-Tech din Italia)
e) Calitatea muncii Operatorului in ceea ce priveste receptia deseurilor (avand in vedere ca
receptia unor cantitati cu contaminare mare duce la cresterea abrupta a costurilor (prin
depozitare temporara, transportul lor la eliminare si acoperirea costurilor de eliminare
(“plimbarea” deseurilor prin statie fata de transportul lor direct la alte unitati (depozit sau
statii de tratare subsecvente).
De aceea, indicele de contaminare a deseurilor la intrare, considerate pentru fiecare flux
colectat separat devine un indicator de performanta. Se pleaca, in primul an, de la o valoare a
indicelui de contaminare de 25% (corespunzator calculelor de dimensionare din PNGD) si se
vor impune valori progresive mai mici, pe masura ce activitatea Operatorilor de colectare
separata se imbunatateste iar gradul de participare al utilizatorului la asigurarea unei
contaminari scazute creste. Pentru anul al doilea se prevede o reducere la 20%, pentru anul al
treilea la 18%, pentru anul al patrilea 16%, pentru anul al cincilea atingandu- se o valoare
peste care este putin probabil sa se asigure colectarea “pura”, de 15%
f) Precizia sortarii (respectiv gradul de puritate al fiecarui sort de material procesat).
3.10.

Piata materialelor recuperate si reciclate.
Asa cum s-a aratat, se recomanda ca marketingul si vanzarea materialelor
reciclabilerecuperate sa fie atribuita Concesionarului.
De aceea, ofertantii vor trebui sa dovedeasca, in cadrul procedurii de atribuire ca au
cunostinte solide depre piata materialelor din obiectul contractului, inclusiv privind potentialii
clienti, preturi, variatii, pentru a putea sa exploateze corespunzator infrastructura si activitatile
concesionate. Lor li se va cere sa demonstreze (prin contracte anterioare, facturi, scrisori ale
clientilor, extrase de cont, etc.) acest lucru. Datele prezentate pentru sustinerea capacitatii de
marketing si vanzare vor trebui sa fie verificabile de catre AC, daca aceasta considera necesara o
verificare suplimentara.
In tabelul 22 de mai jos se prezinta preturile de vanzare considerate la momentul elaborarii
SF si AF. Datele sunt neactuale, piata suferind variatii si modificari substantiale
Tabel 22 – Preturi de vanzare pentru diferitele materiale recuperate, conform SF al
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SIMDSArad
Hârtie/Carton
Plastic
Metal
Sticlă
Refuz
Pret compozit

20
60
120
20
0
37

€/t
€/t
€/t
€/t
€/t

Pretul compozit este calculat ca medie ponderata cu cantitatile din fiecare deseu reciclabil in
total deseuri aduse la SRR Pretul compozit este foarte mic fata de preturile practicate in prezent.
Pentru a determina fezabilitatea economica , Consultantul a cercetat piata acestor materiale.
Au fost studiate tarifele Societatilor care preiau responabilitatea reciclarii deseurilor din ambalaje,
infiintate potrivit legii 249/2015 . Mai jos se prezinta o sinteza actuală(2017) a acestor tarife.
Din analiza in timp si pe tipuri de materiale reciclate a preturilor (care sunt cele mai mici pe
piata, datorita modului specific de lucru si contractare al societatilor de preluare a responsabilitatii),
se observa ca se poate obtine cu usurinta un preț compozit de 60 Euro/t.

Recomandari
VFM

www.ecosmartunion.ro

http://www.green
points.ro/

http://www.nexte
corec.ro/

€/t
20

Lei/t
92

120
120

€/t

540
540

Lei/t

149
173

€/t

670
777

Lei/t

clienti
€/t
169
178

Lei/t
760
800

€/t
178
250

800

€/t
150
150

Lei/t
675
675

€/t
133
178

Lei/t
600
800

€/t
178
169

Lei/t
800
760

€/t
189
167

Lei/t
850
750

€/t
399
179

Lei/t
1796

€/t
133

600

Lei/t

Tip material

Lei/t

colector
autoriz

http://fepra.ro/

http://www.financ
iarrecycling.com/

www.ecopim.ro

www.sotagrup21.
ro

www.ecologic3r.r
o

www.ecoromamb
alaje.ro

Tabel 23 – evolutia preturilor in 2017, potrivit OPRA, in Romania

210

945

1125

806

200

900

Sticla

280

1260

149
149

182

671
671

820

200
200
200

900
900
900

PET

820

182

1035

230

820

182

1125

250

PE

PVC

PP
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440

1980

182

820

149

671

200

900

300

1350

78

350

141

636

169

760

182

820

122

550

156

700

169

760

167

750

149

671

200

900

PS

131

588

78

350

116

520

102

460

122

550

102

459

111

500

117

525

111

500

149

671

156

700

Altele – plastic

91
920

158

409
4141

711
84
111
84

380
500
380

111
122
141

500
550
636

133
156
156

600
700
700

133
311
156

600
1400
700

122
167
122

550
750
550

122
178
106

550
800
475

122
166
140

745
630

550

178
156

100

800
700

450

250
139

129

1125
626

581

156
200
222

156

900
100
0

Otel

700

Ambalaje din carton pentru
lapte si suc

700

Hartie-carton

AL
Lemn

Date aplicabile si pe piata romaneasca (avand in vedere exportul important de material
recuperate din prezent) sunt publicate, in mod regulat de catre WRAP (Waste and Ressources
Application Programme – UK).
In tabelele de mai jos se prezinta evolutiile pietelor specifice pentru materialelecare fac
obiectul SRR.
(i)
Preturi materiale recuperate fibroase (hartie si carton)
Preturi la inceputul anului 2017:
Ziare si reviste
Hartie menajera, amestec
Carton ondulat, menajer
Multigrad
Hartie velina
Hartie alba

95-105
65-85
80-115
155-165
130-140
250-280

£/t
£/t
£/t
£/t
£/t
£/t

Fig. 4 - Evolutia pietei pentru materiale recuperate Hartie/Carton, 2010 - 2017

(ii)

Preturi material plastice
PET transparent

130-165

£/t
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Butelii amestecate
HDPE natur
LDPE

95-120
360-380
300-355

£/t
£/t
£/t

Fig. 5 - Evolutia pietei pentru materiale plastice de uz general pentru ambalaje in perioada
2010 - 2017

(iii)

Sticla
transparenta
bruna
verde
Amestec

10 - 15
5-10
5-10
5-20

£/t
£/t
£/t
£/t

Fig. 6 – Evolutia pietei pentru deseurile din sticla de ambalare in perioada 2010-2017

(iv)

Ambalaje metalice
Baloti aluminiu
Otel
Amestec

750 - 1000
40 - 110
35 - 100

£/t
£/t
£/t

Fig. 7 – Evolutia preturilor pentru Aluminiu si Otel recuperat, in perioada 2010-2017

Contract 48178/27.06.2018: Servicii de asistenta in domeniulachizitiilorpentruatribuireaContractului de Delegare a Activitatii de
Sortare a DeseurilorReciclabile, inclusivoperareaStatiei de Sortare Arad, activitate care face parte din ProiectulSistem de M anagement
Integrat al DeseurilorSolide ARAD.
Pag. 63

Pentru materiale plastice a fost cercetata si piata prezentata saptamanal de www.
plasticker.de, iar rezultatele sunt foarte asemanatoare. In plus, preturile pentru PET si Polietilena sunt
deja preturi de bursa, avand cotatii specifice in Bursa de la Londra.
In plus fata de cele prezentate, Consultantul a luat in considerare evolutiile recente, din anul
2018. Piata este in oscilatie si nehotarare, intr- un proces decizional important privind capacitatile de
procesare si tehnologiicle folosite, cu mare accent pe capacitati de masa, automate.
Tabel 24 – Preturi actualizate potrivit indicilor OPRA pentru anul 2018
Nume operator

ECO – X S.A.
SOTA GRUP 21 S.A.
ECOLOGIC 3R S.A.
ECOPIM RECYCLING S.A.
ROM PACK MANAGEMENT S.A.
NEXT ECO RECYCLING S.A.
FEPRA International S.A.
FEPRA International S.A.
ECOROM AMBALAJE S.A.
FINANCIAR RECYCLING S.A.
GreenPoint Management S.A.
ECOSMART UNION S.A.
CLEAN RECYCLE S.A.

Tip deseu sortat
Sticla

PET

Alt
plastic

Hartie/
Carton

Otel

Aluminiu

Lemn

600
649
580

750
749
695

550
549
550

400
449
425

450
499
500

800
799
700

400
449
450

540
515

700
695

500
540

410
390

400
440

700
715

400
390

500
520
550
450
480

650
800
660
660
660

500
550
510
350
490

350
375
420
380
350

450
450
400
380
390

700
800
750
500
850

400
400
400
380
370

515
480
493

700
655
708

550
450
483

415
350
378

460
370
393

685
670
728

395
360
383

GREEN RESOURCES MANAGEMENT S.A.
Ecologic 3R Ambalaje S.A.
RECICLAD'OR SA
ECO SYNERGY SA
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508

708

498

398

418

728

398

ECO AMB PROVIDER SA

470

660

450

360

365

670

350

GFC AMBALAJE SA

475

505

410

315

315

850

310

450
649
520

505
800
685

350
550
496

315
449
385

315
500
418

500
850
728

310
450
390

Valoare minima
Valoarfe maxima
Valoare medie

Pentru materialele plastice care au devenit centrul atentiei economiei circulare (datorita
complexitatii reciclarii lor, marii varietati de materiale existente si evolutiei pietei) piata este, cu toata
dezorganizarea temporara indusa de interzicerea importurilor de deseuri de catre Republica Chineza,
favorabila, in special in cazul Romaniei (mari importator de ambalaje si materiale pentru
confectionarea ambalajelor). Un exemplu, valabil pentru anul 2018 este dat mai jos, pentru
materialele plastice de uz general, in special pentru ambalaje (date din urmarirea bursei de catre
VFM Service SRL) :

Tabel 25 – Preturi 2018 pentru materiale plastice recuperate din deseuri
Preturi materiale plastice reciclate de uz (bursa VFM Service SRL)
comun
Data: 12.10.2018, 08:13:14
B
Balotat
Preturi data in Euro/kg

M

Maruntit

Luna Anul

G

Granulat

PE-LD
B

M

PE-HD
G

B

M

PET
G

B

PP

PS

M

G

B

M

G

B

M

G

Oct

2018

0.23

0.58

0.78

0.57

0.9

0.18

0.39

0.67

1.05

0.13

0.56

0.8

Sept

2018

0.21

0.58

0.78

0.59

0.86

0.11

0.34

0.63

1.13

0.14

0.59

0.8

Aug

2018

0.19

0.55

0.77

0.57

0.85

0.12

0.33

0.64

1.11

0.15

0.6

0.84

Iul

2018

0.2

0.55

0.8

0.58

0.93

0.18

0.34

0.64

1.02

0.14

0.54

0.89

Iun

2018

0.18

0.64

0.77

0.56

0.88

0.16

0.32

0.64

0.95

0.18

0.53

0.85

Mai

2018

0.27

0.61

0.74

0.58

0.84

0.22

0.34

0.6

0.9

0.21

0.53

0.86

Apr

2018

0.27

0.58

0.76

0.59

0.84

0.2

0.33

0.54

0.99

0.25

0.53

0.9

Mart

2018

0.24

0.66

0.78

0.59

0.93

0.17

0.32

0.58

0.96

0.2

0.55

0.8

Febr

2018

0.23

0.61

0.83

0.53

0.85

0.15

0.33

0.62

1.02

0.19

0.57

0.96

Ian

2018

0.24

0.55

0.79

0.54

0.75

0.11

0.34

0.6

0.9

0.22

0.57

0.88

Dec

2017

0.25

0.57

0.8

0.55

0.84

0.15

0.39

0.56

0.79

0.18

0.53

0.82

Noi

2017

0.23

0.55

0.69

0.55

0.84

0.17

0.34

0.59

0.83

0.19

0.51

0.83

Oct

2017

0.2

0.63

0.74

0.56

0.87

0.16

0.31

0.59

0.92

0.21

0.52

0.8

Sept

2017

0.23

0.67

0.77

0.6

0.93

0.17

0.33

0.63

0.84

0.2

0.53

0.79

Aug

2017

0.26

0.57

0.75

0.57

0.88

0.17

0.33

0.6

0.81

0.26

0.55

0.8

Iul

2017

0.27

0.63

0.8

0.57

0.92

0.18

0.39

0.61

0.94

0.23

0.56

0.83

Iun

2017

0.25

0.49

0.78

0.57

0.88

0.18

0.34

0.6

0.98

0.26

0.53

0.86

Mai

2017

0.29

0.49

0.8

0.59

0.93

0.18

0.32

0.62

0.96

0.22

0.52

0.8
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Apr

2017

0.27

0.48

0.84

0.59

0.95

0.19

0.36

0.61

0.86

0.24

0.52

0.78

Mart

2017

0.27

0.46

0.74

0.62

0.93

0.2

0.35

0.62

0.94

0.32

0.55

0.77

Febr

2017

0.25

0.51

0.73

0.61

0.95

0.16

0.36

0.6

0.88

0.33

0.53

0.74

Ian

2017

0.2

0.55

0.72

0.62

0.92

0.13

0.3

0.63

0.88

0.29

0.53

0.73

Dec

2016

0.22

0.57

0.78

0.59

0.82

0.18

0.31

0.65

0.88

0.29

0.5

0.76

Noi

2016

0.24

0.62

0.8

0.57

0.84

0.19

0.31

0.65

0.88

0.26

0.52

0.75

Valoare
minima
Valoare
maxima
Valoare medie

0.228

0.586

0.774

0.567

0.859

0.16

0.343

0.609

0.971

0.182

0.551

0.853

0.244

0.558

0.771

0.587

0.898

0.173

0.335

0.617

0.903

0.253

0.532

0.789

0.236

0.572

0.773

0.577

0.879

0.167

0.339

0.613

0.937

0.217

0.541

0.821

Se asteapta ca, in urma recentelor modificari introduse in Legea Ambalajelor, in Legea
deseurilor si a apropiatei modificari legislative privind autorizarea , responsabilitatile si functionarea
OPREA, aflata in dezbatere publica, volumul de date si precizia preturilor de referinta ale OPREA sa
se diversifice si sa devina mai exacte.
Oricum, chiar fara a diferentia sorturile divizate de reciclabile, datele din tabelul de mai
sus confirma faptul ca un pret minim de vanzare pe piata (agreat , pentru toate reciclabilele),
de 60 Euro/teste fezabil. Cu atat mai mult cu cat volatilitatea pietei se va stinge, iar cererea va
deveni importanta, avand in vedere indicatorii de atins cuprinsi in legislatia actualizata, potrivit
principiilor economiei circulare.
Pretul de vanzare de 60 Euro pe tona esteintrodus (ca pret minim) in calculele
economice si financiare din prezentul studiu.
Pe baza celor prezentate se poate considera, pentru calculul economic si determinarea unor
venituri din vanzare minimale, ca pretul compozit care se poate obtine poate fi acceptat ca fiind 60
Euro/t. In acest sens va fi prezentat si calculul de fezabilitate economica.

4. FEZABILITATEA ECONOMICA A CONCESIUNII
4.1. Costurile si veniturile previzionate pe durata ciclului de viata al proiectului
Pentru anul 2018, cand costurile cu forta de munca medii in activitatea de gestiune a
deseurilor sunt, asa cum comunica INS, la nivelul de 2906 lei/salariat/luna, Cursul de schimb folosit
pentru comparatii luat in considerare este de 4.65 lei/euro. Pentru evaluarea modificarilor de valoare
intre anii 2018 si 2007 (anul punerii in functiune s-a folosit formula 1Euro 2007 = 1.1667 Euro
2018).
4.2. Estimarea costurilor unitare, pe elemente de calcul
Odata fixate fromulele de calcul si valorile pentru anul 2013 (anul de prognoza pentru
intrarea in functiune a SIMDS Arad), Consultantul a recalculat, pe baza estimarilor preturilor de cost
unitare din SF, noi preturi de cost unitare pentru anii 2017-2024.
Nu se mai pot folosi preturile unitare din SF, datorita urmatoarelor considerente:
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a. Costurile cu forta de munca pe total economie, dar si pe ramura de tratare a deseurilor, au
evoluat cu totul diferit fata de inflatie. A avut si are loc o crestere pronuntata a costurilor cu
forta de munca in perioada 2017 – prezent si pentru anii urmatori, mult mai mare decat
inflatia.
b. Inflatia a avut o cu totul alta evolutie decat cea luata in considerare in cadrul SF. Indicele de
Pret de Cost este diferit ca valoare generala si valoare pentru bunuri nealimentare. Ori tocmai
variatia IPC pentru bunuri nealimentare este aplicabila pentru piese de schimb, de exemplu.
c. Costurile cu combustibilul si energia au evoluat , in general, foarte apropiat de variatia IPC.
De aceea, pentru estimarea costurilor unitare si, pe aceasta baza, pentru estimarea valorilor
totale pe elemente de cost, Consultantul a luat ca date initiale datele prevazute pentru anul 2013,
actualizarea facundu se astfel ;
- Pentru costurile cu personalul, utilizandu se graficul de crestere si previziunile INS si
ale legislatiei pentru perioada 2013-2023
- Pentru costurile cu consumabilele, combustibilii si energia, a fost luata in consideratie
evolutia IPC total;
- Pentru costurile de intretinere a fost luata in calcul variatia IPC pentru bunuri
nealimentare
Evolutia factorilor de actualizare luata in considerare este prezentata, grafic, mai jos
a) Pentru evolutia IPC total si a IPC pentru produse nealimentare:
Se considera diferenta intre cei doi indici deoarece indicele pentru produse nealimentare are o
influenta directa, separata de evolutia veniturilor personalului, reflectata in costul serviciilor
(intretinere in primul rand, dar si servicii de mediu, contabile, de publicitate, care au un rol important
in ramura deseurilor. IPC general reflecta in mare masura evolutia salariilor, combustibililor, pieselor
de schimb, etc)
Fig. 7 – Evolutia IPC pe perioada considerata.
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Sursa : INS pana in 2016.
Estimarile BNR pentru perioada 2017-2022

b) Pentru costurile cu forta de munca, au fost luate in calcul valorile rezultate din Programul
de Guvernare al Guvernului Romaniei (datele prevad o crestere a veniturilor nete din salarii) .
Datele pana in 2017 sunt preluate din statistica INS, datele din 2017 – 2022 sunt estimate pe
baza Programului de Guvernare.
Au fost analizate diferentele existente (relativ mari) intre veniturile medii realizate pe total
economie si cele din ramura deseuri. Ultimele sunt ramase in urma (in principal datorita
productivitatii si neadaptarii veniturilor din aceasta ramura la costurile reale si la valoarea pentru bani
(ultima, calculata prin efectele benefice asupra sanatatii, educatiei, turismului, etc)
Fata de previziunile din studiile de fezabilitate realizate pentru infiintarea si functionarea
SIMDS, exista o crestere substantiala (aproape o dublare). Acest fapt arata rezervele existente pentru
cresterea calitatii serviciilor de salubrizare (incluzand serviciile de management al deseurilor
menajere si similare care caracterizeaza SIMDS) pentru masuri de crestere a productivitatii muncii
pe ramura si a calitatii acestor servicii la nivelul ventiurilor efectiv platite in prezent.

Fig. 8 - Evolutia venitului net pe economie si pe ramura deseuri
3500

Evolutia venitului mediu net
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0
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Fig. 9 – Costul total al fortei de munca pe salariat direct
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Sursa : INS.
Datele sunt completate pentru perioada 2017-2021 pe baza Programului de Guvernare iar pentru anul 2022 s- a aplicat o estimare
polinomiala de gradul 2

4.3. Costul Comparativ de Referinta (CCR)
In vederea estimarii influentelor alegerii procedurii de concesionare, se considera ca si Cost
Comparativ de referinta costul total determinat prin insumarea costurilor proprii pentru fiecare
element de calcul al costului. Premisa de baza a proiectului de referinta (de concesionare a
activitatilor si exploatarii infrastructurii SRR)
este aceea ca AC deţine în totalitate şi
responsabilitatea operarii şi întreţinerii proiectului si ca are mandatele corespunzatoare pentru
utilizarea infrastructurii Municipiului Arad.
CCR este calculat aici, prin actualizarea datelor luate in considerare in cadrul SF si AF, in
baza cantitatilor care asigura utilizarea la capacitate nominala a infrastructurii care se da in
concesiune.
Recalcularea CCR este mai necesara in cazul de fata, al integrarii in SIMDS a unor elemente
de infrastructura realizate anterior.
Rezultatele calculului sunt prezentate in tabelul de mai jos :
a) Evidentierea costurilor si veniturilor anuale, si ale sumelor datorate catre Municipiul
Arad(redeventa).
Elementele luate in calcul sunt descrise mai jos. :
Costuri de operare si intretinere, Co:
Cf
- Valoarea costurilor fixe, exclusiv pe cele alocate profitului
Cv
- Valoarea costurilor variabile, excluzand contravaloarea profitului alocat activitatii
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Cdu - Costurile de eliminare prin depozitare a deseului ultim rezultat din procesare,
incluzand costul depozitarii propriu-zise, determinat de produsul intre tariful de depozitare
aplicabil si cantitatea de deseu ultim incredintata pentru eliminare si contravaloarea platii
taxei de mediu , ca produs intre taxa de mediu pe anul respectiv (30 lei/t in 2018 si 80 lei/t
incepand din 2019) si cantitatea de deseu ultim incredintata pentru eliminare.
Venituri din exploatarea activitatii :
Vcr
- Venituri din comercializarea reciclabilelor recuperate. totale de reciclabile. Pretul de
piata unitar pentru reciclabile este un pret compozit si reprezinta valoarea medie ponderata a
pretului de vanzare pe tona de material recuperat, ponderarea facandu-se in raport de preturile
unitare pentru fiecare material in parte si cantitatile corespunzatoare pretului respectiv.
Beneficiu din activitate, inainte de plata Redeventei catre Municipiul Arad(acesta
include profitul rezonabil pentru procesare de 8%) si include redeventa fixa care se
plateste proprietarului infrastructuriiMunicipiul Arad ca si contravaloare a uzurii fizice
si morale a bunurilor de retur, pe durata estimata de viata de 12 ani, Bb
Bb = Vcr-[(Cv+Cf) + Cdu]
Costurile fixe includ sumele platite ca redeventa catre Municipiul Arad. Redeventa datorata
catre Municipiul Aradeste minima si corespunde sumelor necesare acoperirii de catre
proprietarul infrastructurii a deprecierii anuale a bunurilor sale. Valoarea este fixa si este de
calculată conform capitolului 5.2.3. Redevența.
Costurile fixe includ si Amortizarea investitiilor Concesionarului
Concesionarul isi are propria politica contabila. Aceasta va trebui facuta cunoscuta
AC in perioada de mobilizare, constituind bazele unui parteneriat solid si corect.
Regula este ca un Concesionar doreste sa isi recupereze investitiile intr-un termen
mult mai mic decat cel determinat pe baza duratei de viata alese in cadrul intervalului stipulat
prin legisslatia contabila si fiscala regulatoare. El aplica, in general, o politica bazata pe
amortizarea accelerata, lucru care ii permite sa returneze, la inchiererea Contractului, bunurile
de preluare realizate ca investitii initiale drept bunuri de retur, libere de orice obligatie si cu
titlu gratuit.
Ca atare, AC nu poate impune realizarea unei anumite politici contabile in
fundamentarea tarifelor /preturilor, ci poate doar sa o cunoasca ulterior, potrivit aplicarii
principiului transparentei.
Beneficiu net , dupa plata obligatiei catre Municipiul Arad
Bn = Bb
Nu exista o diferenta intre beneficul brut si cel net, intrucat nu exista alte obligatii de plata
catre AC.
b) Determinarea costului unitar de referinta
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Determinarea costului unitar de referinta se face pentru cazul cel mai avantajos al functionarii
statiei, in structura sa initiala remediata si cu investitiile necesare pentru remediere si conformare,
minime propuse.
La baza determinarii costului primar unitar de referinta stau costurile anuale si veniturile
anuale calculate pentru cazul cel mai favorabil (functionarea la capacitatea nominala, in care
proportia costurilor fixe este astfel determinata incat sa fie acoperite inputuri (cantitati la intrare)mai
scazute, cu pana la 30%. Practic, costurile fixe sunt stabilite cu exceptia celor aferente redeventei si
amortizarii investitiilor, la un nivel de 30% al inputului.
In procesele caracterizate de procesarea deseurilor, legatura intre veniturile muncitorilor
directi (sortatori) si veniturile realizate de acestia este mult mai vizibila decat in restul proceselor de
productie.
La sortare, costul unitar cu forta de munca este determinat direct din raportul intre venitul
orar al sortatorului si cantitatea pe care aceste o poate sorta (pentru fiecare tip de material cerut de
piata, respectiv obtinut ca iesire separata in urma procesului (sort de material recuperat). Acest cost
este obtinut prin studiul atent al miscarilor sortatorilor, rezultand o cantitate orara medie pe care un
sortator o poate sorta manual.
Ca urmare, formula de calcul al costului primar este simpla, respectiv:

Cusi = Vos/Qosi

, unde:

Cusi - reprezinta costul unitar pentru materialul i de la iesirea benzii care va fi introdus ca
element de calcul in tariful de procesare , atribuit sortatorului (muncitor direct productiv)
inlei/t (Euro/t)

Vos -

reprezinta venitul orar pe care Concesionarul il plateste fiecarui sortator , in
lei/sortator/ora (euro/sortator/ora)

Qosi - reprezinta cantitatea orara pentru materialul(din materialele programate a fi
recuperate la iesirea din statie si ulterior vandute pe piata, in t/h/sortator

Prin folosirea mediei ponderate a Cusi si a proportiei fiecarui material in fluxul de iesire se
poate obtine un element de cost fundamental pentru dimensionarea tarifului de procesare (tariful
activitatii , in care nu se considera venituri obtinute din vanzare, sau tarif intern)
Se remarca imediat ca acest element de tarif este invariabil cu cantitatea. El depinde doar de
productivitatea operatorului si de nivelul salarizarii.
Acest element de tarif este fundamental pentru dimensionarea intregului tarif de procesare.
Pe baza costului cu forta de munca direct productiva se construieste costul cu personalul
auxiliar si de conducere, se aplica taxele si contributiile pe munca, se dimensioneaza majoritatea
elementelor de cost.
Nu se insista mai mult aici, intrucat formarea ulterioara a tarifului este binecunoscuta in
intreaga literatura si este in fond, cea folosita de ANRSC pentru fundamentarea tarifelor pentru
activitatile de salubrizare.
Folosind aceasta baza, Consultantul a construit, prin calcul aplicat, tariful propus.
Pentru determinarea tarifului, in cazul in care se considera si vanzarea catre operatori de
reciclare a materialelor recuperate, costul net se calculeaza in conformitate cu prevederile din Anexa
4 a OUG 74/2018 (Anexa 6 din Legea 249/2015, la punctul 1. si 2).
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In virtutea principiului matematic potrivit caruia insumarea trebuie sa se refere la termeni de
acelasi fel, exprimati in aceleasi unitati de masura si avand in vedere definitia tarifului ca si cost
unitar (valoare/cantitate materiala, repectiv Euro(lei) /t), semnificatia termenilor din OUG 74/2018
este urmatoarea ;
Tarif de gestionare a deseurilor – este in acest caz tariful de operare (fara considerarea
veniturilor) a activitatii de recuperare materialel reciclabile (sortare)
Costul net - este costul unitar net, respeciv tariful de exploatare (cu luarea in considerare a
veniturilor din vanzari) a activitatii de sortare.
Avand in vedere clarificarea de mai sus, relatia de legatura este :
unde :

Tes = Tos – Pv
Tes – tariful (costul net) de exploatare a activitatii de sortare;
Tos – tariful (costul net) de operare a activitatii de sortare (fara luarea in calcul a veniturilor)
Pv – pretul compozit de vanzare a materialelor recuperate pe piata.

Avand in vedere ca, in cadrul Contractului de fata se ia in considerare si vanzarea de catre
Concesionar, prin tarif se va intelege tariful de exploatare a activitatii de sortare (cu luarea in
considerare a veniturilor)
Tarifele prezentate in aplicatia de finantare nu apar a fi aplicabile si corect fundamentate.
Diferentele se datoreaza, dupa parerea Consultantului faptului ca se supraestimeaza capacitatea
statiei la intrare/iesire, asa cum s- a aratat, se subestimeaza veniturile muncitorilor directi sortatorilor.
De asemenea, veniturile estimate din vanzarea de reciclabile sunt subestimate (cca 37.2 Euro/t cand
preturile de vanzare (calculate ca medie ponderata a preturilor de vanzare pe tipuri de reciclabile cu
cantitatile din fiecare tip) sunt, in acest moment (estimarea se face in studiul de piata intocmit de
consultant pe baza preturilor nationale si internationale) de cca 60 Euro/t.
Nivelul tarifelor si preturilor utilizate in cadrul SF a fost prezentat in cadrul primului capitol.
Se reproduce aici tabelul, pentru comoditatea analizei:
Tabel 25 – Constructia si nivelul tarifului de pocesare, de vanzare si de exploatare din Studiul
de fezabilitate
Sorting Plants (Statii de sortare)
Arad (Z1, Z2, Z5) existing
(existenta)
Energy/Fuel (Enerfie/Combustibil)

Cons.
Estimate
79.658

Staff (personal)

Waste quantity (t/a) (Cantitate deseu)

25.973

39.581

46.922

3,1

121.391

3,1

175.593

3,7

118.738

4,6

180.946

4,6

387.421

8,3

Maintenance (intretinere)

127.376

4,9

45.997

1,2

45.997

1,0

Others (Altele

32.062

1,2

50.744

1,3

50.744

1,1

TOTAL O&M (tarif de procesare
Revenues from recycling (venituri din
vanzare reciclabile) – tarif de vanzare
TOTAL (O&M incl. revenues) tarif
de exploatare

357.834

13,8

399.078

10,1

659.755

14,1

-891.387

-34,3

-1.463.149

-37,0

-1.743.915

-37,2

-533.553

-20,5

-1.064.071

-26,9

-1.084.160

-23,1
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A fost necesara calcularea mai atenta a costurilor de operare si finantare (a investitiilor),
luandu-se in considerare si valoarea ridicata a tarifului de depunere la rampa (in care influenta
contributiei pentru depunerea la rampa introdusa prin modificarile succesive ale Ordonantei
196/2005 privind taxa de mediu sunt majore).
Consultantul atrage atentia asupra faptului ca valoarea acestei contributii a fost modificata
succesiv frecvent. Astfel, daca la inceputul anului, se prevedea o valoare pentru anul 2019 de 80 lei/t
iar incepand din 2020 de 120 lei/t, in urma intrarii in vigoare a Ordonantei 74/2018, contributia
pentru anul 2019 este de 30 lei/t, iar din 2020 este prevazuta o contributie de 80 lei/t.
Valoarea acestei contributii ar putea sa fie modificata in perioada contractuala. Supozitia se
bazeaza pe faptul ca implementarea tuturor masurilor cuprinse in OUG 74/2018 va necesita, de buna
seama ajustari ale contributiei mentionate.
In calculul costurilor si tarifelor a fost folosita metodologia generala din lucrarea [Suba
Nishtala, Research Triangle Institute, Eric Solano-Mora, North Carolina State University,
Description of the Material Recovery Facilities Process model. Design, cost and life-Cycle
Inventory. October 1, 1997], valorile fiind ajustate pe baza costurilor cu forta de munca medie pe
ramura (avand o modificare esentiala fata de datele luate in considerare in 2009-2010 la aprobarea
Aplicatiei de finantare, pe baza costurilor combustibililor si energiei care au suferit si ele mari
modificari, ale celorlalte consumabile (sarma de legat baloti, pneuri, apa, etc), dar si pe baza datelor
culese din ofertele trecute (pentru echipamentele vechi) si actuale (pentru investitii) ale
producatorilor de echipamente.
Ca urmare a calculelor efectuate se prezinta calculul tarifului de sortare si a costului net (tarif
de exploatare) prin considerarea pretului/tarifului de vanzare. Acesta a fost calculat prin raportare la
capacitatea nominala a statiei (corectata fata de datele din Aplicatia de Finantare), pe baza preturilor
la materialele reciclabile recuperate din deseuri.
A fost realizata, totodata impartirea (pe baza datelor din literatura tehnica si economica
bogata studiata de Consultant, dar si pe baza practicii altor statii de sortare similare Caras-Severin,
Tg Mures, Sibiu, Arges, Bacau).
Se ataseaza si un calcul al valorilor costurlor si veniturilor din vanzare, pentru cazul in care
statia lucreaza la capacitatea sa nominala (cca 29.000 t/an la intrare, fara sticla, la care se adauga
4300 t/an sticla).
Tariful este aplicabil pentru calculul costurilor si veniturilor, in legatura cu materialele
recuperate la iesire / vandabile, fara sticla. Se unifica astfel modul de calcul pentru activitati de
deseuri generatoare de venit (in care eficienta este legata de rezultatul veniturile reale obtinute
din exploatarea (incluzand vanzarile) activitatii. Se prefera aplicarea tarifului la cantitatile de
iesire din urmatoarele considerente:
a. Aplicarea tarifului la cantitatile intrate (care contin contaminare, deci deseu ultim, poate duce
la valori disporportionate in legatura cu calitatea si eficienta activitatii Operatorului. Prin
aplicarea tarifului la cantitatile intrate in statie este stimulata preluarea artificiala de deseuri
puternic contaminate (avand un continut de deseu ultim ridicat), lucru aflat in contradictie cu
respectarea de catre colectori a indicatorilor de contaminare aprobati.
b. Aplicarea tarifului la iesire face posibila plata de catre Operator a sumelor platite la depozit
pentru contaminari ale deseului la intrare mai mari decat cele admise (care nu vor mai fi
platite de utilizatori)
c. Aplicarea tarifelor la iesire permite controlul strict al autoritatilor cu privire la realizarea
indicatorilor de capturare si de reciclare, precum si al eficientei activitatilor de marketing si
vanzare. Acest lucru este esential in conditiile noi impuse prin OUG 74/2018 si in principal a
urmatoarelor conditii:
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(i)

Separarea in ceea ce priveste raportarea intre deseurile din ambalaje din comert si
industrie (secundare, tertiare sau primare) folosite pentru uz propriu de deseurile din
ambalaje menajere si similare acestora
(ii)
Noile reglementari in legatura cu aplicarea schemelor de responsabilitate extinsa a
producatorilor de ambalaje si a activitatilor OPREA.
(iii)
Prevederile noi privind calculul pe tipuri de deseuri reciclabile a tarifelor
(iv)
Extinderea libertatii comerciale a concesionarilor de a actiona pe o piata libera, prin
selectia celor mai avantajoase solutii intre vanzarea catre operatori autorizati de
reciclare/valorificare a materialelor recuperate sau prin acceptarea unor contracte cu
OPREA, in baza tarifelor controlate ale acestora (selectia facandu-se in baza unor
studii de oportunitate detaliate).
Mai jos se prezinta rezultatele calculelor,
Tabel 26 : Tariful si veniturile de procesare, de vanzare si de exploatare aplicabil SRR Arad, la
capacitatea nominala a SRR
Transformarea din tarife in valori (venituri , respectiv cheltuieli) se face pentru cantitatea
nominala considerata la iesire (sorturi de hartie, carton, plastic, metale ) si sticla transferata la
vanzare direct, repectiv 21911 t/an + 4326 t/an, asa cum rezulta din cantitatile estimate de mai sus.
Tarif

Valoare [Euro/an]

% fix

%
variabil

[Euro/t]

1. Cheltuieli materiale

56.72%

43.28%

16.81

energie si combustibil

35%

65%

3.18

24247.43

45333.67

69581.10

combustibil si lubrifianti vehicule

33%

67%

2.09

15145.51

30749.98

45895.49

combustibil incalzire

45%

55%

0.49

4821.26

5892.65

10713.91

Descriere element

fixa

variabila

totala
368389.82

energie electrica tehnologica

33%

67%

0.59

4280.66

8691.04

12971.70

materii prime si consumabile

34.45%

65.55%

4.75

35817.12

68161.94

103979.06

apa potabila

33%

67%

0.06

441.18

895.73

1336.91

vidanjare

45%

55%

0.57

5640.10

6893.46

12533.56

costuri cu sarma

33%

67%

3.50

25306.12

51379.09

76685.21

costuri cu cauciucurile

33%

67%

0.31

2260.52

4589.55

6850.07

alte consumabile

33%

67%

0.3

2169.19

4404.11

6573.30

40%

60%

2.94

25735.67

38603.50

64339.17

reparatii

40%

60%

2.53

22164.36

33246.54

55410.90

piese de schimb

40%

60%

0.41

3571.31

5356.96

8928.27

reparatii, intretinere si piese de schimb

echipament de lucru si de protectie a muncii
Redeventa (depreciere anuala a bucurilor
concesionate)
amortizarea investitiei proprii

40%

60%

0.08

701.15

1051.73

1752.88

100%

0%

1.84

40394.17

0.00

40394.17

100%

0%

2.25

49341.86

0.00

49341.86

cheltuieli cu protectia mediului

100%

0%

0.68

14899.48

0.00

14899.48

alte servicii executate de terti

85%

15%

0.75

11722.38

4710.86

16433.25

cheltuieli cu sistemul SSM si de calitate

60%

40%

0.15

1971.99

1314.66

3286.65

cheltuieli de informare si constientizare

70%

30%

0.35

5368.19

2300.65

7668.85

cheltuieli cu sistemul informatic si de comunicare

80%

20%

0.25

4382.20

1095.55

5477.75

alte cheltuieli materiale

50.00%

50.00%

0.35

3834.42

3834.42

7668.85

2. Cheltuieli cu munca vie

35.22%

64.78%

22.03

169959.58

312641.70

482601.28
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costul cu personalul, fara costuri suplimentare

35.22%

64.78%

13.77

106224.74

195401.06

301625.80

costul cu personalul de management,15%

50.00%

50.00%

1.80

19671.25

19671.25

39342.50

costul cu personalul direct productiv

33.00%

67.00%

11.97

86553.49

175729.81

262283.31

costul cu sortatorii

33.00%

67.00%

9.34

67511.09

137067.98

204579.07

costul cu personal desfacere

33.00%

67.00%

0.59

4239.93

8608.35

12848.28

costul cu personal manevrare

33.00%

67.00%

1.09

7866.93

15972.24

23839.17

costul cu personal balotare

33.00%

67.00%

0.96

6935.54

14081.25

21016.79

35.22%

64.78%

8.26

63734.84

117240.64

180975.48

costuri indirecte

35%

65%

1.38

10622.47

19540.11

30162.58

Total 1

0.44

0.56

40.22

180582.06

332181.81

881153.68

3. Taxe, licente, autorizatii, 1.5%

100%

0.00%

0.27

5915.97

0.00

5915.97

4. Cheltuieli cu inchirierea de echipamente

0%

0.00%

0.00

0.00

0.00

0.00

5. Cheltuieli cu depunerea in rampa

15%

85.00%

4.02

13218.91

74907.13

88126.04

costurile suplimentare cu forta de munca, 37.5%

6. Alte costuri

30%

70%

0.50

3286.65

7668.85

10955.50

A. Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+5+6)

41.77%

58.23%

45.01

203003.58

414757.79

986151.19

B. Cheltuieli financiare

100.00%

0.00%

0.16

3576.98

0.00

3576.98

I. Cheltuieli totale (A+B)

41.98%

58.02%

45.17

206580.56

414757.79

989728.16

100%

0%

4.02

354357.10

0.00

88115.37

II. Profit 10%

0.00

III. Cota de dezvoltare
IV. Cheltuieli legate de sortare

46.55%

53.45%

V. Venituri din vanzari, la 37 Euro/t (ca in SF (pret de vanzare din SF)
VI. Compensatie acordata de beneficiar pt pretul din SF (IV-V)
VII. Pret de vanzare estimat pe piata (Euro/t)

49.03

0.00
557360.68

414757.79

1074266.55

37

970768.97

12.03

-103497.59

60

1574219.95

VIII. Profit/pierdere suplimentara totala (Euro/t)

499953.39

IX. Redeventa suplimentara (50% din profitul suplimentar)

249976.70

Raportarea la intrare se face pentru cantitatea la iesire multiplicata cu suma (100% +Ic%) unde Ic%
reprezinta indicele maxim de contaminare luat in discutie (25%)
Se observa faptul ca valoarea costurilor de operare a statiei nu este acoperita, in cazul in care
se considera pretul de vanzare din Aplicatia de finantare. Rezulta o valoare specifica estimata de
12.03 euro/t care trebuie platita de utilizatori (operatorii care predau deșeuri reciclabile în SRR)
pentru atigerea rentabilitatii nule.
In cazul in care pretul de vanzare este mai mic de 40.94 Euro/tona, cu justificarea detaliata a
Concesionarului, Concedentul va majora tariful utilizand reglementarile legale privind
fundamentarea, actualizarea si modificarea tarifelor.
Vanzarea materialelor reciclabile recuperate apartine Concesionarului, care este obligat sa
raporteze asupra activitatii sale de marketing si vanzari. Concesionarul va avea, de asemenea,
obligatia de a acorda asistenta tehnica gratuita Concedentului pentru elaborarea studiului de
oportunitate privind integrarea in schemele extinse de responsabilitate a producatorilor de ambalaje
in cazul in care nu exista suficienti operatori de reciclare/valorificare care sa ofere preturi de vanzare
eficiente ori costurile legate de transportul la distanta al materialelor recuperate fac preturile de
vanzare ineficiente. Conditiile se vor stabili prin caietul de sarcini si prin contract, in detaliu
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c) Balanta de venituri si cheltuieli
Din tabelul de mai sus rezulta si balanta de venituri si cheltuieli calculata pentru
productivitatea aleasa si costurile unitare asociate acesteia, dezvoltata in cazul cel mai favorabil.
Valorile corespund fiecarui an, diferentierea facandu-se doar prin aplicarea variatiei IPC, conform
prognozelor mai mult sau mai putin precise din prezent. Balanta se aplica asa cum s- a aratat, pentru
o cantitate, o calitate a deseurilor determinata si un program de reciclare estimat.
Aceasta balanta permite, impreuna cu costurile unitare prezentate, evaluarea cantitativa a
riscurilor de luat in considerare pentru decizia de delegare prin concesiune a activitatii.
4.4. Matricea riscurilor pentru costul comparativ de referinta
In Anexa 12[Matricea Riscurilor]se prezinta analiza calitativa a riscurilor de exploatare, in
conformitate cu modelul dat in Anexa 2 la Legea 100/2016 a concesiunilor de Lucrari si a
Concesiunilior de servicii.
In cele ce urmeaza se analizeaza, pe baza datelor din matricea riscurilor, aspectele legate de cerere si
cele legate de oferta, pentru a cuantifica efectul acetor riscuri si a aprecia fezabilitatea proiectului
Se considera ca riscuri majore, a caror valoare trebuie cuantificata :
a. Riscul de cerere (a activitatii de sortare)
b. Riscul de input (cantitati incredintate pentru procesarea in SRR)
c. Riscul pietei (variatiilor preturilor de vanzare)inconsistentei datelor despre compozitia
materialului si al variatiei acestei compozitii (de receptie si control a calitatii la intrare)
d. Riscul utilizarii parametrilor tehnologici ai instalatiilor (risc de operare propriu-zisa a statiei)
si riscul de depasire a limitelor pentru deseul ultim
e. Riscul, in special pentru materialelerecuperate prin sortare in vederea reciclarii, (in stransa
legatura cu asigurarea calitatii si respectarea standardelor amintite)
Rezultatele economice si influenta in veniturile concesionarului sunt prezentate in cele ce urmeaza.
1.1. Cuantificarea financiara a riscurilor
In Art. 6, alin. (2) din Legea nr 100/2016 se stabileste criteriul potrivit caruia se apreciaza
transferul de la Concedent la Concesionar a unei parti semnificativa a riscului, respectiv :
“ Se considera ca o parte semnificativa a riscului de operare a fost transferata atunci cand
pierderea potentiala estimate de concesionar nu este una neglijabila”.
La Art 6, alin. 2 se defineste riscul de operare ca un risc indeplinind cumulative urmatoarele
conditii:
a) Este generat de evenimente care nu se afla sub controlul partilor
b) Implica expunerea la fluctuatiile pietei
c) Ca efect al asumarii riscului de operare concesionarului nu i se garanteaza, in conditii
normale de exploatare, recuperarea costurilor investitiilor efectuate si a costurilor in legatura
cu exploatarea lucrarilor sau a serviciilor.
La aliniatul (4) al aceluiasi Art. 6, se precizeaza in ce anume poate consta riscul de operare:
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a) Fie riscul de cerere – riscul privind cererea reala pentru lucrarile sau serviciile care fac
obiectul concesiunii de lucrari sau de servicii;
b) Fie riscul de oferta – riscul legat de furnizarea lucrarilor sau a serviciilor care fac obiectul
concesiunii de lucrari sau a concesiunilor de servicii, in special riscul ca furnizarea serviciului
nu va corespunde cererii. Riscul de oferta poate fi impartit in riscul de constructie si riscul
operational legat de disponibilitatea serviciilor atunci cand constructia si operarea constituie
cele doua mari faze ale contractului de concesiune.
c) fie ambele riscuri, de cerere si de oferta.
Fiind o concesiune de servicii, atentia va fi concentrata asupra aspectelor specifice furnizarii
de servicii, in mod specific la furnizarea activitatilor de sortare prin SRR Arad in cadrul SIMDS
a. Riscul de cerere
Asa cum s- a aratat la descrierea proiectului, activitatile din cadrul SRR sunt diferite, din
punct de vedere al posibilitatilor de valorificare a fructului operarii.
Activitatea de recuperare a materialelor pentru reciclare se poate autointretine, fructul
exploatarii (materialele recuperate) avand pe piata o valoare semnificativa.
Activitatea de recuperare a materialelor prezinta un risc ridicat, din cauza scaderii cantitatilor,
asa cum e evindentiata de raportarile din perioada 2010-2014, dar si datorita recuperarii de catre alti
colectori autorizati si/sau reciclatori, in general, datorita concurentei. Alocarea riscului cererii
Concesionarului in paralel cu alocarea riscului asigirarii inputului necesar, ii poate provoca acestuia
pierderi deloc neglijabile, asa cum se va arata in calculul de senzitivitate efectuat in cadrul studiului
si prezentat aici.
In prezent, cererea interna este relativ scazuta (daca se compara cu posibilitatile reale).
Numarul reciclatorilor este relativ scazut. Capacitatile de productie pentru reciclare sunt si ele
insuficiente pe plan national. In Anexa 13[Operatori autorizati pentru reciclare-jud. Arad] se
prezinta lista societatilor de reciclare din Jud Arad, iar in Anexa 14[Lista operatori reciclare in
vecinatatea jud. Arad] tabelul reciclatorilor din judetele invecinate. In plus, calitatea materialelor
recuperate solicitate de acestia este ridicata. De aceea, multi dintre cei care au capacitati de productie
mai mari isi asigura baza procesarii folosind materiale recuperate importate.
Practica prezenta, caracterizata prin activitatea aproape inexistenta de colectare separata
corecta si adaptata cererii a deseurilor reciclabile si de un numar mare de colectori autorizati si, mai
ales, informali (neautorizati) nu a permis fundamentarea unor investitii consistente pentru reciclare.
Exista presiuni importante de deturnare a reciclabilelor in scopul conversiei energetice a materialului.
Nu exista studii suficient de aprofundate privind cererea reciclatorilor. Intervalul de timp
alocat pentru intocmirea prezentului studiu de fundamentare si valoarea sa nu permit dezvoltarea
unui asemena studiu. De aceea nu se pot face aprecieri cantitative asupra nivelului cererii si al
satisfacerii acesteia. Urmaeza ca acest lucru sa fie facut in decursul activitatiipentru ajustarile
necesare.
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Se poate insa aprecia ca, la o cerere scazuta, Concesionarul va avea o problema legata de
asigurarea inputului necesar, mai ales in cazul in care colectarea separata poate oferi o cantitate mai
mare de deseuri decat poate asigura cererea. Operatorul va fi nevoit conform legislatiei sa primeasca
o cantitate suplimentara (legea prevede ca niciun deseu nu va putea fi eliminat fara o tratare, ori sa
colaboreze cu colectorii pentru gasirea de piete alternative). Este de la sine inteles ca aceasta va
presupune costuri suplimentare fata de activitatea curenta, care pot produce pierderi deloc neglijabile.
De asemenea, se poate presupune ca la o cerere mai mare, problema se pune invers, iar
operatorul va avea costuri suplimentare legate de asigurarea inputului necesar. Rezolvarea ar consta
in atragerea colectorilor profesionali si a celor informali, care ar presupune costuri de finantare a
activitatii acestora (acoperirea costurilor efectuate de acestia pentru colectare si solicitarea unei plati
in cazul conlucrarii). Din experienta ultimilor ani, se constata ca preturile solicitate pentru materiale
colectate in amestec de colectorii profesionali si/sau informali, preturile solicitate sunt ridicate la
nivelul preturilor platite la achizitie de reciclatori.
In acest ultim caz, al cresterii cererii , chiar in conditiile in care se va asigura inputul necesar,
Concesionarul poate avea probleme datorita depasirii capacitatii statiei. Pierderile nu sunt neglijabile,
Concesionarul fiind obligat sa realizeze investitii noi (si sa suporte costurile acestora
Se poate concluziona ca, in prezent, modificarile cererii, pentru toate componentele se afla in
afara controlului Concedentului dar Concesionarul are capacitati, competente si experienta necesare
pentru un control adecvat. Acesta fiind cazul, riscul este transferat Concesionarului, care suporta
orice impact (deloc neglijabil), cel putin pe durata perioadelor in care AC poate analiza si aproba
modificari ale Contractului (durata si tarife), la propunerea justificata a Concesionarului. Din
experienta, rezulta ca procesul de modificare, conform legii, este greoi si influentat de neincredere
reciproca.
Concedentul se obligasa analizeze, in functie de evolutia activitatii tariful. In primul an
datorita faptului ca, fiind un inceput de activitate, cantitatile conforme colectate separat pot fi mai
mici, de calitate mai scazuta, se poate plati un tarif superior, care sa regreseze pe masura cresterii
cantitatilor si calitatii materialului de la intrare, in conditii de piata favorabile. Pentru cantitati care
depasesc 50% din cantitatile generate, activitatea se poate intretine singura, asigurand, la cresterea
spre 70% a cantitatilor la intrare, un profit suplimentar Concesionarului.
Fara a deranja functionarea normala a SRR, Concedentul va aproba orice cerere justificata
tehnic si financiar de procurare a deseului de procesat de la Operatori din cadrul SIMDS Arad, sau
din afara acestuia, insa doar pe baza unei analize minutioase si a unor justificari detaliate.
Asa cum arata experientele anterioare ale AC, dar si cum prezinta rezultatele calculelor de
senzitivitate din acest studiu, atat cererea pentru activitatea SRR cat si cantitatile si calitatea de
deseuri la intrare reprezinta probleme extrem de importante, care poate genera pierderi insemnate
Concesionarului.
b. Riscul generat de variatia de input
In cazul unor cantitati mai mici de deseuri reciclabile la intrare, fata de cazul de referintasi
previziunile de utilizare a statiei rezonabil acordate cu estimarea cresterii inputului Concesionarul
inregistreaza pierderi. Acestea sunt determinate de costurile suplimentare pe care trebuie sa le
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suporte pentru fiecare tona care nu este procesata, la care se adauga pierderile de venit care ar fi
rezultat prin vanzare. Costurile de operare suplimentare la reducerea inputului se datoreaza proportiei
de costuri fixe introduse in calcul, obligatoriu de achitat, chiar in cazul extrem in care inputul este
nul.
O astfel de situatie (input nul) nu exista. Exista in schimb o cantitate minima care se poate lua
in considerarela elaborarea tarifului. Aceasta se bazeaza pe estimarea cantitatilor, avand in vedere
doua aspecte :
- Operatorul se va acomoda treptat cu resursele si piata, lucru normal si care trebuie
avut in vedere;
- Exista indicatori de performanta fixati prin prevederile legale in vigigoare si termene
limita de indeplinire a acestora.
Concedentul este constient de aceste constrangeri si, de aceea, repartizarea intre costuri fixe si
costuri variabile este facuta rational, astfel incat progresul activitatii sa fie realist, iar echilibrul
contractului sa fie estimat realist si asigurat de la inceput.
Acesta este motivul pentru care Consultantul a propus impartirea din tabelul 26 de mai sus
intre costurile fixe si cele variabile. Ele corespund planului propus de cantitati la intrare pentru
realizarea indicatorului de deviere impus de legislatie in conditiile unei contaminari limita
superioare, determinata anual si ale unei precizii a sortarii impuse determinate tot anual dar
considerate, din conditii de simplificare de 5% .
Estimarea impactului variatiei inputului in functie de cantitatile la intrare este efectuat in
raport de cantitatea nominala a statiei si de tariful calculat.

In figura de mai jos se prezinta costurile (fixe, variabile si totale functie de cantitatile procesate)
Fig . 11 – Costurile (variabile, fixe si totale la capacitate ale statiei), pentru tariful calculat.
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Pe baza datelor din tabelul aferent figurii de mai sus se calculeaza valorile unitare (prin
raportarea la input a costurilor). Rezulta graficul de mai jos :
Fig 12. Costuri unitare asociate capacitatii SRR ARAD
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Se observa faptul ca, la scaderea inputului, pierderile pe care le- ar suferi un concesionar care
primeste un tarif de procesare de 49.03 Euro/t devin extrem de importante.
Tabelar, zona cuprinsa intre 40% si 120% din capacitate/utilizare sunt prezentate valorile pe
baza carora au fost realizate curbele din figura 12
Tabel 28 – Tabel date pentru figura 12 – Costuri unitare asociate SRR Arad
Procent intrare (fata de intrari
nominale)
40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120%
Costuri unitare fixe asociate SRR
[€/t]
57
46
38
33
29
25
23
22
23
Costuri unitare variabile asociate
SRR [€/t]
26
26
26
26
26
26
26
26
26
Costuri unitare totale asociate SRR
[€/t]
83
72
64
59
55
52
49
48
49
Concret, pentru acoperirea costurilor, tariful de moperare, la o cantitate de 40% din cantitatea
nominala, ar fi de 83 [€/t] in loc de 49 [€/t]
Concluzia este ca, in cazul unui tarif fix calculat la capacitatea nominala, pierderile sunt
extrem de importante, ducand Concesionarul iremediabil la decizia rezilierii Contractului,
pentru limitarea pierderilor
De adaugat este faptul ca riscul de input apare, de cele mai multe ori, in cazul acestei
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activitati concomitent cu riscul de cerere
Mai este de adaugat ca riscul de input se accentueaza in cazul in care indicele de contaminare
la intrare, acceptat de operator este mare. Pe langa pierderile suferite ca urmare a scaderii imputului,
Operatorul este obligat sa plateasca costuri mari pentru eliminarea deseului ultim (costurile asociate
transportului la DDN/statie de tratare consecventa plus tariful la poarta pentru DDN/Statie de tratare
subsecventa plus, in cazul transportului la DDN pentru eliminare, contributia suplimentara pentru
nerealizarea indicatorilor de reciclare nationali.
c. Riscul de oferta (calitate si pret pentru materialele recuperate in vederea reciclarii)
S-a aratat mai sus importanta asigurarii unei oferte bazata pe materiale recuperate care sa
corespunda specificatiilor asteptate de clienti. De aceea, standardele prezentate in acest Studiu se vor
insera in Caietul de sarcini, asigurarea unor specificatii conforme micsorand in proportie foarte mare
riscul obtinerii unor preturi mici ori/de refuz al unor cantitati livrate.
Pentru a exprima cantitativ influenta acestui risc, Consultantul a analizat intersectia curbelor
de costuri cu curbele de venituri din vânzare, corespunzator variatiei cantitatii la intrare/iesire.
Mai jos se prezinta intersectia intre curba costurilor totale cu curba veniturilor, pentru trei
cazuri ; pret de vanzare de 37 €/t (pretul considerat in SF), 49 €/t (egal cu tariful de referinta) si 60 €/t
(pretul minim de vanzare luat in calcul).
Fig. 13 – Punctul de intersectie pentru beneficiu nul, pentru trei valori de vanzare
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Se observa ca, la tariful determinat ca tarif de operare de referinta, de 49.03 €/t (in conditiile
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luate in considerare pentru impartirea costurilor fixe si variabile), acesta acopera toate costurile (care
includ profitul de operare al concesionarului incepand de la 50% din cantitatile intrate in statie, iar la
pretul de vanzare de 49 €/t, la 70%. Pentru tariful considerat in SF nu se acopera niciodata costurile
actuale asociate procesarii. Pentru cantitati de 40% din cantitatea nominala, ar trebui sa se aplice un
pret de vanzare de 69.534 €/t.
Diferenta de cost suportata la 40% si un tarif de 60 Euro/t este de 157.422 Eur/an, ceea ce nu
reprezinta o valoare neglijabila
In termeni de costuri/tarife/preturi unitare, situatia se prezinta ca in figura de mai jos :
Fig. 14. Punctul de interectie pentru costurile unitare, in functie de preturile la vanzare
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Figura de mai sus reprezinta in fapt, acelasi lucru, cu referire la preturi unitare de
procesare/de vanzare
Se prezinta, in vederea consolidarii concluziei ca, prin semnarea Contractului, viitorul
Concesionar poate suferi pierderi deloc neglijabile, graficul realizat pentru beneficiul anual al
Operatorului.
Fig. 15 – Valoarea beneficiului anual realizat de Concesionar in functie de pretul de vanzare
obtinut pe piata.
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In concluzie, pe baza analizei facute cu privire la impactul asumarii riscurilor de cerere, input
si piata, se poate afirma ca delegarea prin concesiune este indicata, intrucat riscurile preluate de
catre Concesionar pot sa conduca la pierderi deloc neglijabile.
d. Riscul investitiilor facute pentru remedierea defectiunilor liniei si pentru conformare
Prin incheierea unui Contract de concesiune, Concedentul nu isi poate asuma niciun risc cu
privire la investitiile facute de concesionar astfel incat SRR sa functioneze conform si eficient.
Concluzia este evidenta, deoarece, odata cu efectuarea investitiilor aferente bunurilor primite in
concesiune, Concesionarul dovedeste ca este satisfacut de bunurile pe care le exploateaza pentru
realizarea Contractului.
In capitolul referitor la investitii, a fost propusa, pe baza evaluarii pe care consultantul a
facut-o, consultand intre timp si producatorii /furnizaorii echipamentelor existente, dar si preturile de
piata pentru echipamente similare ale altor furnizori/producatori o valoare minima estimata pentru
investitiile necesare.
Valoarea estimata de Concedent este o valoare care acopera costurile necesare repunerii in
functiune si reautorizarii statiei, astfel incat aceasta sa poata functiona pe toata durata Contractului.
S a tinut seama si de faptul ca, in perioada scursa de la prima punere in functiune, linia nu a
functionat la capacitatea proiectata, dupa cum reiese din datele comunicate de Concesionarul anterior
la APM Arad. Acest lucru justifica valoarea inca ridicata a statiei, precum si posibilitatea de
prelungire a duratei de viata pe durata concesionarii in discutie.
In Caietul de sarcini si in contract se va detalia modul de organizare a vizitelor in
amplasament ale operatorilor interesati de concesionare, pentru a isi putea definitiva modul de calcul
al valorii investitiei necesare si elementele care vor compune investitia.
Avandu-se in vedere modul de operare descris, tariful de referinta prezentat, inputul progresiv
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care este luat in considerare de la an la an, precum si limitarile impuse pentru gradul de contaminare
si gradul de precizie al sortarii, rezulta ca valoarea investitiei (asa cum va fi propusa de fiecare
ofertant in oferta sava determina direct, prin modul de amortizare propriu al fiecarui participant la
procedura, Durata Contractului. O valoarea a investitieimai mare va determina o marire a duratei
Contractului, functie de modul de organizare, experienta si capacitatea fiecarui ofertant. Raportul
intre valoarea investitiei si diferenta intre durata Contractului estimata de AC si durata totala a
contractului propusa de ofertant va reprezenta tocmai capacitatea Ofertantului de a recupera investitia
facuta. De aceea, raportul acesta poate si este recomandat sa fie un factor de evaluare.
Urmare a analizei intreprinse de Consultant in cadrul acestui studiu, durata de
prelungire a Contractuluiin baza unei investitii (justificate atent)poate fi cuprinsă între 0 si 24
de luni).

5. ANALIZA FINANCIARA
5.1. Determinarea raportului cost-beneficiu. Valoare actualizata neta si rata interna a
profitului.
In acest capitol, se face o analiza financiaraa Concesiunii, in urmatoarele conditii :
a) Se foloseste costul unitar de referinta determinat anterior in cadrul Studiului, pentru
capacitatea nominala (100%) a statiei de sortare.
b) Se intocmeste balanta de venituri si cheltuieli pe succesiunea mai multor ani, tinand seama de
progresia cantitatilor estimate a putea fi prezente la intrarea in statie (conform programului de
capturare din tabelul 18 de mai sus
c) Se considera indicele de contaminare variabil, asa cum s- a aratat si o precizie constanta a
sortarii de 95% (corespunzatoare la un rest de contaminare legata pentru fiecare sort iesit din
statie de 5%)
d) Se ia in considerare valoarea minima a investitiei Concesionarului, de la inceputul operarii,.
e) Se considera impactul rezultat al riscurilor, cuantificat corespunzator
Corespunzator acestor conditii, se obtin datele prezentate in tabelul de mai jos, care
reprezinta balanta de venituri si cheltuieli pentru o perioada de 7 ani incepand cu primul an de
operare, estimat a fi anul 2019.
Cantitatile introduse in tabel s-au determinat utilizand programul de evolutie a cantitatilor la
intrare, raportat la cantitatile nominale procesabile in structura actuala a statiei, calculate pe baza
evolutiei indicelui de capturare , in conditiile aplicarii indicilor de contaminare si a preciziei de
sortare programate (tabelul 18 de mai sus)
Tabel 29 – Rezultatele exploatarii pe o perioada de 7 ani, considerand investitiile
Concesionarului
Descriere/An
Reciclabile
intrare
fara sticla
in SS

Investitie
[€]

t/an
%
din
nom.

1

2

3

4

5

6

7

9641

12135

14601

16703

18889

20714

22174

44%

55%

67%

76%

86%

95%

101%
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iesire
din ss

t/an
t/an

7713

9950

12192

14114

16008

17586

18848

1428

1797

2162

2473

2797

3067

3283

Deseu ultim

t/an

1928

2184

2409

2589

2881

3128

3326

IPC General
Cost specific
operare

-

100

103.5

103

103

102.5

102.5

102

€/t

49.03

49.03

49.03

49.03

49.03

49.03

49.03

Sticla

Cost de operare fix
Cost de operare
variabil

€/an

(500059)

(500059)

(500059)

(500059)

(500059)

(500059)

(500059)

€/an

(202121)

(260763)

(319505)

(369872)

(419519)

(460863)

(493934)

Costuri de operare
Tarif de exploatare
(platit de utilizatori)

€/an

(702180)

(760822)

(819564)

(869931)

(919577)

(960921)

(993992)

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

82230.56 100477.64

116109.77

131636.80

144571.74

154918.93

Venituri din tarif
platit de Utilizatori
Pret de vanzare
reciclabile

€/t
€/an

63981.76

€/t

60

60

60

60

60

60

60

Venituri din vanzari

€/an

548415

704833

861237

995227

1128315

1239186

1327877

Venituri totale
Plata redeventa la
AC

€/an

612397

787064

961715

1111336

1259952

1383758

1482795

€/an

-40394

-40394

-40394

-40394

-40394

-40394

-40394

Benefici

€/an

(130177)

(14152)

101757

201011

299981

382442

448409

(123978)

(12836)

87901

165373

235043

285384

318676

(521420)

(534256)

(446355)

(280982)

(45940)

239445

558121

(397441.69)

Valoare actualizata
beneficii
Flux de
numerar

(397441.69)

Rata scontului
curenta

5%

Investitie + VAN

239445

RIR

13.77%

Din tabelul de mai sus rezulta ca, la un pret minim considerat de 60 €/t, este necesara o durata
a contractului mai mare pentru recuperarea investitiei. De aceea, pentru a se asigura o durata a
contractului rezonabila si pentru a se asigura o rata a rentabilitatii interne acceptabila/rezonabila
pentru Concesionar, utilizatorii vor trebui sa plateasca un tarif de exploatarede 7 €/t.
Tariful maxim pe care OperatorulConcesionarilvaoferiva fi mai mic sauegal 7 €/t,
valoareaoferitafiind factor de evaluare a ofertei

sale.

Un concesionar cu experienta poate sa ofere un tarif redus, prin aplicarea experientei
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.
Din tabel se poate deduce, in urma calculului valorii nete actualizate a beneficiului
obtinut in fiecare an, ca, dupa o perioada de 6 ani, valoarea devine pozitiva, iar rata interna de
rentabilitate calculata are o valoare extrem de atractiva.
5.2. Durata si valoarea contractului
5.2.1. Durata Contractului.
Analiza economico-financiara de mai sus, care tine seama de investitiile facute, de costurile
de procesare, ca si de veniturile obtinute din vanzare, permite determinarea valorii Contractului
precum si a duratei minime a acestuia.
Investitia propusa mai sus, in valoare de 397441.69 Euro este o valoare estimata minima. Nu
ar avea sens, in vederea asigurarii infrastructurii necesare, ca sa se solicite, ca si factor de evaluare ,
prezentarea unei valori mai mici a investitiei. In plus, Consultantul nu a avut obligatia de a calcula cu
precizie, in baza proiectului statiei existent, necesarul de lucrari pentru conformare, de exemplu
pentru conformarea la prevederile privind incendiile. Mai este posibila descoperirea, cu ocazia
preluarii de catre Concesionar, a unor defecte ascunse, care nu pot fi sesizata decat la functionarea in
sarcina. De aceea, Consultantul propune ca sa se accepte pentru valoarea investitei facuta de
Concesionar o marja superioara de 30% din valoarea minima estimata.
Pentru a se reface echilibrul (rata interna de rentabilitate echivalenta, este necesara
prelungirea contractului cu maximum 12 luni).
De aceea, consultantul propune ca un al doilea factor de evaluare, raportul intre valoarea
duratei din oferta si valoarea propusa in oferta a investitiei.Punctajul cel mai mare pentru
acest factor de evaluare se acorda ofertei pentru care valoarea acestui raport este cea mai mica.
Durata din oferta este mai mare sau egala cu 72 de luni (egalitatea corespunde unei valori a
investitiei din oferta egala cu valoarea minima estimata de AC) si cel mult egala cu 84 de luni .
Limitele sunt impuse de valoarea minima a investitiei estimata de catre AC si valoarea maxima
acceptata de AC in cazul investitiei din oferta(minimum 397441.59 Euro si maximum
572316.04 Euro).
Tabelul 30–Dependenta duratei contractului de valoarea investitiei
Specificatie

Beneficii

U/M

Investitie

€/an

-572316.041

Valoare actualizata
beneficii
Flux de
numerar
Rata scontului curenta

(572316.04)
5%

Anul de exploatare al SRR
1

2

3

4

5

6

7

(130177)

(14152)

101757

201011

299981

382442

448409

(123978)

(12836)

87901

165373

235043

285384

318676

(696294)

(709131)

(621229)

(455857)

(220814)

64570

383246

Investitie + VAN

64570

383246

RIR

6.96%

13.99%
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5.2.2. Valoarea estimata a contractului
Valoarea estimata a unui contract de concesiune se determina in conformitate cu prevederile
continute in Legea 100/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 867/2016 continand
normele metodologice de aplicare ale prevederilor din legea 100/2016 cu modificarile si completarile
ulterioare.
Astfel, potrivit Art. 12 aliniatul (1) din Legea 100/2016 :
“ Valoarea unei concesiuni de lucrari sau a unei concesiuni de servicii este cifra totala de afaceri a
concesionarului generata pe durata contractului, fara TVA, in schimbul lucrarilor si serviciilor care
fac biectul concesiunii, precum si pentru bunurile accesorii acestor lucrari si servicii;
In conformitate cu prevederile Art. 13din aceeasi lege 100/2016, :
Entitatea contractanta calculeaza valoarea estimata a concesiunii de lucrari sau a concesiunii de
servicii de lucrari sau a concesiunii de servicii utilizand o metoda obiectiva ce trebuie specificata in
documentatia de atribuire prin raportare, in special la urmatoarele :
a) Valoarea oricarei forme de optiune sau prelungire a duratei concesiunii de servicii sau a
concesiunii de servicii ;
b) Venitul din achitarea onorariilor si a amenzilor de catre utilizatorii lucrarilor/serviciilor, altele
decat cele colectate in numele autoritatii contractante.
c) Platile sau orice avantajele financiare, sub orice forma efectuate de catre entitatea
contractanta, sub orice forma, efectuate de catre entitatea contractanta sau de oricare entitate
publica in favoarea concesionarului, inclusiv compensatia pentru respectarea obligatiei de
serviciu public si subventiile publice de investitie;
d) Valoarea granturilor sau a oricaror avantaje financiare , sub orice forma, primite de la terti
pentru executarea concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii;
e) Venitul din vanzarea oricaror active care fac parte din concesiunea de lucrari sau de servicii,
cu respectarea prevederilor legale referitoare la regimul juridic al bunurilor proprietate
publica;
f) Valoarea tuturor bunurilor si serviciilor care sunt puse la dispozitia concesionarului de catre
entitatile contractante, cu conditia ca acestea sa fie necesare pentru executarea lucrarilor sau a
serviciilor;
g) Orice premiu sau plata acordata candidatilor/ofertantilor;
Punctele prevazute de articolul de mai sus al legii care nu se iau in considerare la calculul
valorii estimate, nefiind aplicabile in cazul la care se refera prezentul studiu sunt punctele a), d), e),
f) si g).
Pentru celelalte au fost calculate in capitolele anterioare valorile estimate.
Corespunzator punctului b) este considerata cifra de afaceri generata de vanzarea materialelor
reciclabile pe piata. A fost determinat pretul de vanzare obtenabil, la valoarea de 60Euro/t, ca pret de
vanzare de referinta. Ca urmare, veniturile realizate din vanzarea de reciclabile recuperate pentru
reciclare, pe durata de 5477213.62 €/6 ani (72 luni).Calculul se face prin insumarea valorilor din
randul “Beneficii” din tabelul 29 de mai sus
Corespunzator punctului c), s-a determinat ca utilizatorii urmeaza sa plateasca 7 Euro/t
(aplicabila cantitatilor de materiale recuperate vandute de Concesionar).
Din tabelul 29, insumand valorile de pe randul Venituri din tarif platit de Utilizatori rezulta
valoarea de 639008.26€/6 ani(72 luni)
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Corespunzator punctului f), Municipiul Aradpune la dispozitia Concesionarului infrastructura
si folosinta terenului pentru SRR Arad. Valoarea acesteia, rezultata din inventarul Municipiului este
de 875850.80€
Insumand cele trei valori de mai sus, rezulta ca valoarea estimata a investitiei este de
6992072.67 Euro.
Valoarea rezultata este superioara pragului prevazut in cadrul Legii 100/2016 privind
concesiunile, prevazut la Art. 11aliniatul (1), ceea ce impune aplicarea procedurilor de
atribuire prevazute de Legea 100/2016 privind concesiunile.
5.2.3. Redeventa
In cadrul acestui contract, pentru mentinerea suportabilitatii tarifului de catre utilizatori,
redeventa va avea valoarea minima determinata de acoperirea valorii anuale a deprecierii (uzurii
fizice si morale) infrastructurii concesionate, raportata la valoarea evaluata la momentul inceputului
contractului a acestei infrastructuri.
O redeventa superioara ar face ca tariful de operare sa creasca corespunzator acestei
redevente (valorea ei fiind inclusa in costurile fixe de catre concesionar). Profitul luat in calcul pentru
operare este scazut (8%), iar o participare a Municipiului Arad la acest profit ar diminua considerabil
amortizarea investitiilor facute de Concesionar.
In plus, Municipiul Aradnu considera necesara evaluarea unei participari la un venit
suplimentar care ar putea aparea in cazul in care pretul compozit de vanzare ar fi superior celui luat
in considerare (60 Euro/t), apreciind ca riscurile principale (cerere, input, piata, operare) sunt
preluate in totalitate de Concesionar.
Valoarea redevenței va fi calculată astfel:
Valoarea de amortizare calculată la luna decembrie a anului în curs x 12 luni pentru anul
următor.

6. ASPECTE REFERITOARE LA MEDIU
Prin exploatarea activitatii de sortare si a infrastructurii SRR Arad se inregistreaza efecte de
mediu importante, in concordanta cu cerintele Legislatiei si cu Planurile de gestiune a deseurilor
succesive. Activitatile sunt in centrul atentiei, fiind in legatura cu ultimele orientari de principiu si
reglementari legale privind economia circulara, nivelurile ambitioase de recilare a tuturor
ambalajelor, cu asigurarea de resurse sustenabile pe termen lung, cu impact asupra climei.
Pozitia in Piramida deseurilor a activitatilor din cadrul SRR ( nu este reprezentata activitatea de
transfer, care este intrinseca si al carei impact de mediu trebuie calculat in afara piramide)i, este
prezentata in figura de mai jos.
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a. Reducerea cu circa 18000 t/an a cantitatilor de deseuri generate care sunt eliminate
prin depozitare, prin recuperarea materialelor reciclabile si vanzarea lor pe piata in
vederea reciclarii.
b. Reducerea corespunzatoare cu masa de deseuri reciclabile recuperate a emisiilor
legate de productia de materii prime virgine;
c. Inchiderea eficienta si eficace a ramurii inversae a economiei ciclice;
d. Asigurarea sustenabilitatii unei sfere largi de productie, distributie si consum cu
eficienta in utilizarea resurselor si reciclare, ducand implicit la costuri reduse,
controlabile.

7. ASPECTE SOCIALE
Respectarea de catre AC a indicatorului de performanta sociala exprima valoarea proiectului.
Preluarea personalului proiectat pentru a utiliza noua investitie de catee Concesionar nu este
negociabila ci este un indicator transferat. Mai mult Concesionarul nu va putea sa reduca numarul
locurilor de munca proiectate pe toata perioada Concesiunii, fara a justifica in mod foarte solid ca
solutiile noi pot asigura o eficienta sensibil sporita si fara a se preocupa pentru asigurarea unor noi
locuri de munca, echivalente, pentru personalul care, foarte justificat, s-ar reduce. In scopul asigurarii
locurilor de munca precizate, Concesionarul este obligat sa asigure cantitatea de deseuri necesara
pentru utilizarea intregului personal.
Avand in vedere costurile sociale mari pentru crearea de locuri de munca, pastrarea acestora
asigura beneficii mari Judetului Arad.
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8. ASPECTE INSTITUTIONALE
8.1. Tipul Concesiunii
Concesiunea care se va realiza este o concesiune de servicii, avand ca obiect exploatarea
activitatilor conforme cu obiectul contractului din cadrul SIMDS Arad, incluzand concesionarea
SRR, componenta a SIMDS si a Sistemului de Salubrizare a Localitatilor in judetul Arad.
Motivatia este data de valoarea relativ mica a lucrarilor de investitii comparativ cu valoarea
contractului si faptul ca nu sunt prevazute decat lucrari minime, de remediere a unor instalatii. De
asemenea valoarea bunurilor care vor fi achizitionate (echipamente) este scazuta raportat la valoarea
estimata a contractului.
Mai jos se prezinta structura actuala care priveste contract de delegare prin concesiune a
activitatilor din cadrul SSTC. (concesiune de servicii)

Montajul prezentat in figura de mai sus corespunde cu Hotararile adoptate in cadrul ADI
SIGD Arad in perioada scursa de la constituirea sa si pana in prezent in baza montajului aprobat
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pentruimplementarea Proiectelor de Operationalizare a SIMDS (PNGD 2007-2013)

Schema preluata din PNGD

8.2. Structura juridica a Concesiunii
Dupa cum rezulta din figurile si prezentarea de mai sus, Concesiunea prevede ca Exploatarea
se va face in baza unui Contract de Concesiune incheiat intre AC, in acest caz ADI -SIGDsi UAT-uri
din zona 1,2 si 5 , in baza mandatului dat si cu folosirea infrastructurii proprii a Municipiului Arad si
Concesionar.Structura institutionala a fost detaliatain capitolele de introducere a prezentului Studiu.
Deoarece asa cum rezulta si din matricea Riscurilor si din analiza resurselor actuale ale ADI
pentru monitorizarea si coordonarea mai multor contracte de concesiune, deservind toate UAT-urile
reunite in ADI SIGD, coordonarea tuturor componentelor Concesiunii pentru realizarea indicatorilor
de performanta ai Proiectului SIMDS este o problema ampla si deosebit de complexa, incluzand
responsabilitati atat pentru eficientizarea structurilor existente, cat si pentru planificarea si executia
dezvoltarii lor. Totul, in stransa legatura si comunicare cu cetatenii judetului si punand la baza
optiunile acestora.

9. CONCLUZII
9.1. Fezabilitatea tehnica a Concesiunii
Fezabilitatea Concesiunii a fost demonstrata in capitolele de analiza si prezentare ca fiind pe
deplin posibila, in conditiile in care se vor face investitiile minime propuse pentru remedierea statiei
si asigurarea utilizarii ei pentru o perioada suplimentara de 10 ani, precum si pentru conformarea la
prevederile legale noi referitoare la securitatea muncii, protectia mediului si securitatea la incendii.
La nivelul actual, pentru o organizare corespunzatoare a lucrului in trei schimburi, cantitatile
de deseuri reciclabile estimate a fi generate, colectate separat de operatorii de colectare legati de
SIMDS si transportate in vederea recuperarii materialelor reciclabile la SRR pot fi procesate, fara
extinderi;
Starea actuala a statiei permite, odata cu efectuarea investitiilor propuse a fi executate de
Concesionar, o folosire conforma si eficienta a statiei pe toata durata Contractului.
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9.2. Specificatiile tehnice de calitate ale proiectului in raport cu obiectivele si cerintele
Autoritatii Contractante
Ca urmare a prezentarii tehnice facute de Consultant in capitolele Studiului de Fundamentare
(Fezabilitatea Tehnica) rezulta ca principalul avantaj al AC si al SIMDS ARAD oferit de
investitia in SRR care se va da in exploatare este acela de reducere cantității de deseuri eliminate
prin depozitare si de vanzare a unei cantitati de cc 17000 t/an de materiale reciclabile
recuperate.
Cerintele AC sunt cele formulate in SF, respectiv :

a.
b.
c.
d.
e.

f.

g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

1. Indicatori de performanta principali
Utilizarea cel putin la nivelul valorilor programate anual a SRR/SRM, in conditii de
continuitate si eficienta, cu realizarea unui indice de utilizare a fondului de timp anual de min
0,87.
Reducerea cantitatii de deseu ultim rezultat din sortare la maximul dat de indicii progresivi
de deseu ultim prezentati in cadrul Studiului de Fundamentare.
Asigurarea capacitatii de prelucrare a fluxurilor de deseuri solide municipale reciclabile
colectate separat din judetul Arad, daca situatia o va cere,
Numar minim de reclamatii si dispute cu Operatorul DDN privind calitatea materialului livrat
(compactibilitate, grad de tratare si maturare, etc), cu operatorii care aduc deserui reciclabile
la SRR.
Rezolvarea in cel mai scurt timp (precizat in caietul de sarcini) a reclamatiilor.
2. Alti indicatori de Performanta
Efectuarea de masuratori de compozitie si de masuratori pentru determinarea modului de
indeplinire a indicatorilor de performanta in conformitate cu standardele precizate in acest
Studiu de Fundamentare, la intervalele care se prezinta in Caietul de Sarcini, elaborarea de
recomandari pentru separarea la sursa in vederea cresterii eficientei SRR;
Cunoasterea si aplicarea tuturor standardelor de calitate prevazute a fi respectate de catre AC.
Asistenta tehnica acordata AC privind dezvoltarea in continuare a colectarii separate pentru
respectarea indicatorilor maximi de contaminare prevazuti in acest Studiu, pe baza
masuratorilor si rezultatelor exploatarii curente;
Respectarea in totalitate a cerintelor din Autorizatia Integrata de Mediu.
Repectarea tuturor cerintelor privind Protectia impotriva Incendiilor. Verificarea conformarii
la normele actuale privind protectia la foc si raportarea catre AC la sfarsitul perioadei de
Mobilizare a masurilor care ar trebui intreprinse pentru conformare.
Respectarea integrala a obligatiilor privind conditiile de munca, securitatea muncii si
sanatatea;
Prezentarea completa si la termen a tuturor Rapoartelor (zilnice, lunare, trimestriale, anuale, a
rapoartelor speciale privind Starea Activelor din SRR), pe baza cerintelor specifice din
Caietul de sarcini al Concesiunii;
Indeplinirea tuturor obligatiilor legale de raportare catre autoritati;
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n. Reactie imediata la reclamatiile utilizatorilor si Autoritatilor competente, urmata de
rezolvarea acestor reclamatii, in termenele si utilizand structura prezentate in caietul de
Sarcini al Concesiunii;
o. Acordarea de asistenta si efectuarea de cheltuieli suficiente pentru constientizarea
uitlizatorilor, pentru informarea si educarea lor, pentru cresterea nivelului calitativ al
deseurilor reciclabile colectate separat
p. Desfasurarea unei activitati de marketing si vanzari corespunzatoare, pentru obtinerea, in
conditiile respectarii standardelor privind materialele recuperate a unui pret compozit de
vanzare de min 60 Euro/t, cu considerarea valorilor din studiul de piata prezentat. Prezentarea
periodica (cu ocazia rapoartelor trimestriale) catre AC a starii pietei (evolutii trecute,
prezsente si viitoare, cu un orizont de minimum 6 luni.
q. Completarea Sistemului Informatic, in conditiile detaliate prin Caiet de Sarcini, cu
respectarea obligatiei din oferta de a asigura si procurarea si instalarea tuturor componentelor
necesare, asumate prin oferta, avand ca scop asigurarea monitorizarii zilnice de la distanta
statiei de catre AC, dar si procesarea si transmiterea in format convenit in perioada de
Mobilizare a tuturor datelor, rapoartelor, statisticilor culese prin sistemul SCADA pus la
dispozitie si remediat de Concesionar.
r. Aplicarea tuturor Planurilor si programelor pe care, pe baza ofertei sale, Concesionarul le va
detalia in perioada de Mobilizare si le va supune aprobarii AC inainte de data inceperii
Exploatarii (dupa max 84 de zile de la data intrarii in vigoare a Contractului. Planurile si
Programele se vor prezenta detaliat in CS, ca si continutul si modul lor de prezentare,
incluzand si termenele la care vor trebui realizate pe durata perioadei de Mobilizare.
s. Grija exemplara fata de infrastructura tehnico-edilitara a SRR Arad, repectarea prescriptiilor
de intretinere (incluzand folosirea doar a materialelor si componentelor recomandate de
producatori-constructor) in manualele de Operare si Intretinere si in Cartea Constructiei,
efectuarea reviziilor si reparatiilor curente in conformitate cu Planul de Intretinere, Reparatii
elaborate in Perioada de Mobilizare si raportarea tuturor intreruperilor/incidentelor in cel mai
scut timp.
t. Pregatirea unui Plan de tranzitie catre Operatorul subsecvent care se va aplica inainte de
incetarea Contractului (la termen sau inainte de termen, inclusiv in cazul rezilierii) si
aplicarea lui, incluzand remedierea activelor pana la un nivel rezonabil corespunzator cu
durata de utilizare inregistrata (verificarea de catre AC se va face utilizand servicii expert).
Indicatorii de performanta si valorile lor sunt prezentati in mod concentrat in Anexa 15
[Indicatori de performanta], in care se prezinta si penalitatile care vor fi suportate pentru
neincadrare.
9.3. Rezultatele evaluarii alternativelor de realizare a proiectului luat in considerare
Luand in considerarea structura Proiectului POS Mediu, se constata ca analiza oportunitatii
delegarii prin concesiune a fost efectuata si introdusa in Aplicatia de Finantare. Conform rezultatelor
acestei analize, forma de contract recomandata este cea de Contract de Delegare prin Concesiune.
Acest lucru este preluat si la nivelul Autoritatii de management POS Mediu, care a publicat forma de
Contract de delegare din anul 2015, elaborata in cadrul unui Contract cu Jaspers Romania, forma de
contract aplicabila Contractelor de Concesiune.
Prezentul Studiu de fundamentare, analizand riscurile principale prevazute in Legea 100/2016
privind concesuinile (Art 6) permite tragerea concluziei ca forma de contract de concesiune este
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conforma cu delegarea prin concesiune a activitatii SRR Arad.
Rezultatele obtinute permit luarea deciziei de delegare a activitatii de sortare si a exploatarii
SRR Arad, in baza unui Contract de Delegare prin Concesiune
9.4. Mecanismele de Plata
Mecanismul de plată care se va aplica este bazatpe tarife, incasate de catre Operatorii de
Colectare Separata si Transport Separat.
Tariful incasat de la fiecare utilizator este prevazut a contine atat valorile corespunzatoare
colectarii separate si transportului separat, cat si valorile corespunzatoare tuturor activitatilor
sistemului integrat subsecvente.
Astfel, in cazul Operatorului care deserveste Zona 1, tariful incasat contine atat valoarea
tarifului pentru colectare separata si transport separat reciclabile, cat si tariful de procesare a
deseurilor reciclabile in Statia de Sortare, precum si tariful de eliminare prin depozitare finala a
deseului ultim rezultat de la sortare la Depozitul conform Arad.
Este prevazut ca tariful sa fie incasatde la fiecare utilizator de catre Operatorul de
colectare.Dupa receptia deseurilor transportate la Statia de sortare, Operatorul de colectare va plati
Operatorului statiei de sortare tariful de exploatare pentru activitatea de sortare, in oferta
castigatoare tariful pentru SRR ESTE 81,53RON/Tsi mai mic de 7 Euro/t). Tariful de depunere la
rampa pentru deseurile ultime este inclus in calculul de fundamentare a tarifului de exploatare si cade
in raspunderea si riscul Concesionarului activitatii de sortare.
In cazul operatorului/operatorilor pentru zonele 2 si 5, in sistem este integrata si cate o statie
de transfer pentru fiecare zona. Operatorul de colectare va colecta tarifele de la utilizatori. Tariful
include toate elementele de cost necesare prestării serviciilor de salubrizare.(colectare și transport,
stația de transfer, stația de sortare și depozitare deșeuri ultime).
Din tariful colectat astfel, este prevazut ca operatorul de colectare sa plateasca, la receptia
deseurilor in statia de transfer, operatorului de transfer, atat suma pentru activitatea de transfer a
acestuia, precum si tarifele pentru activitatile de sortare si de depozitare a deseului ultim dupa
sortare. La receptia deseurilor la statia de sortare, Operatorul de transfer va plati, din sumele incasate,
tariful de exploatare pentru activitatea de sortare. Costurile de depunere la rampa a deseului ultim de
sortare nu se mai platesc, intrucat tariful de exploatare este determinat si pentru acoperirea acestor
costuri, riscul si raspunderea apartinand Operatorului de Sortare.
In concluzie, conform mecansismului de plata adoptat prin hotarari ale ADI SIGD in baza
mandatelor date de Primaria Arad si de celelalte UAT-uri din Zonele 1,2 si 5, Operatorul de CSTS al
Zonei 1 va colecta de la utilizatori si va plati Operatorului de sortare un tarif de exploatare avand
valoarea din oferta castigatorului rezultat din procesul de atribuire, mai mic de 7 Euro/t.
Similar se va proceda si in cazul Operatorului Statiilor de Transfer sin zonele 2 si 5, care va
colecta de la operatorul de CSTS asociat zonelor 2 si 5 tariful de exploatare al Statiei de Sortare.

10.CONDITII CONTRACTUALE
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Vor fi aplicate Conditiile Generale din modelul de Contract de delegare Jaspers, elaborat pentru
activitatile de management al deseurilor in anul 2015.
Conditiile generale vor fi completate/modificate atent/extinse/inlocuite in baza unor conditii Speciale
care vor avea ca subiect :
a) Introducerea datelor specifice activitatii de sortare in Statia de Sortare Arad (cantitati,
compozitie, mod de lucru, descriere activitate, bunuri de retur, bunuri de preluare /investitii,
durata si valoarea contractului, populatie deservita, indicatori de performanta aprobati de
beneficiar, datele partilor contractante, tarif de procesare, activitatea de marketing si vanzari
etc.)
b) Introducerea unor obligatii specifice (modificarea si transferul Autorizatiilor, avizelor si
acordurilor, raportarea)
c) Introducerea unui capitol specific privind redeventa
d) Introducerea unor proceduri specifice (procedura de modificare a tarifelor) – care trebuie sa
contina o perioada necesara pentru consultarea UAT-urilor si a utilizatorilor - procedura de
tratare a neconformitatilor legate de compozitia si tipul deseurilor- procedura de receptie
/predare-primire a bunurilor de retur si de preluare – atat de la Concesionar la Concedent cat
si invers- procedura de aprobare a situatiilor de plata, procedura de reziliere – care trebuie sa
contina si o perioada suficienta pentru consultarea UAT-urilor.
e) Introducerea unor conditii speciale privind executia garantiei de buna executie, in legatura
bine specificata cu clauzele contractuale a caror incalcare permite aceasta executie.

Propunerea privind decizia de concesionare
Consultantul propune, pe baza rezultatelor acestui Studiu de Fundamentare, aprobarea
delegarii prin concesiune a activitatilor din cadrul SRR Arad componenta a SIMDS in
judetul Arad, fiind indeplinite conditiile prevazute in Legea nr.100/2011 privind
Concesiunile de Lucrari si la Concesiunile de Servicii, la Art. 11

Intocmit : VFM Service SRL

Data: la 14.12.2018
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ANEXA 1 - Proiect PUD SRR Arad

BRING
CONSULT

B-dul Revolutiei, nr. 44, ap. 14, Arad
Email: iuhaszcsaba@yahoo.com
Telefon – Fax: +40 257 – 212 123

Proiectare constructii civile, drumuri, poduri – Roads, Bridges, Buildings Design
Consultanta in afaceri si management – Business and Management Consultancy
Intermedieri imobiliare si de asigurari – Insurance and Housing Brokerage

PROIECTANT GENERAL

ga m m a
p

l

u

Denumire proiect:

s

Amplasament:
Beneficiar:
Adresa:

a r h i t e c t u r a

design

urbanism

obiect

C.U.I.

a m en a j a r i i n t er i oa r e
b-d ul Revolutiei, nr 62
ARAD:
R 182 31 806
COD FISCAL:
J02 / 2216 / 19.12.2005
I.R.C.
RO 63 BTRL 0020 1202 269024 XX
Cont:
TRANSILVANIA
Banca :
0257-213.229, 0722-788.790
tel:
ga mma plus@rd slink.ro
ma il:

STAŢIE DE SORTARE A DEŞEURILOR
ARAD, FN CF nr. 70392, nedefinitivă
s.c. POLARIS M HOLDING s.r.l.
CONSTANŢA, str. Spiru Haret, nr.2A

Proiect nr.:
Faza:
Data:

179 85 852

SUBPROIECTANT

FOAIE DE CAPĂT

Proiect nr.:
Faza:
Denumire proiect:
Conţinut volum:
Am plasam ent:

Beneficiar:
C.U.I.
Adresa:

14 / 2006
P.U.D.
STAŢ IE DE SORTARE A DEŞEURILOR
Documenta ţie P.U.D.
ARAD, FN, CF. nr. 70392, NEDEFINITIVĂ

s.c. POLARIS M HOLDING s.r.l. prin
s.c. DUN ĂREA LEASING s.a.
R 120 79 629
CONSTANŢ A, str. Spiru Haret, nr. 2A

14 / 2006

DOCUMENTAŢIE P.U.D.
Mai_2006

FIŞA DE RESPONSABILITĂŢI
A. ÎNSUŞIREA DOCUMENTAŢIEI:

Şef proiect: arh. Gabriela BĂ RBUŢĂ
B. COLECTIV DE ELABORARE:
Arhitectură: s.c. gamma plus s.r.l.
arh. Gabriela BĂ RBUŢĂ
Instalaţii : s.c. Bring Consult s.r.l.
ing. Horia COSTAN
Drumuri: s.c. Bring Consult s.r.l.
ing. Csaba IUHASZ

C. EDITARE:
Tehnoredactare:

th. Carmen MÜLLER
th. Livia TELECAN

Întocmit: arh. GABRIELA BĂ RBUŢĂ
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BORDEROU DE PIESE SCRISE ŞI DESENATE
A.

PIESE SCRISE:
I.

FOAIE DE CAPAT

1

II.

FIŞA DE RESPONSABILITĂŢ I

2

III.

BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE

3

IV.

CARTE FUNCIARA

3

V.

CERTIFICAT DE URBANISM

3

VI.

MEMORIU DE ARHITECTURĂ

4

1.

ELEMENTE DE RECUNOA ŞTERE A INVESTIŢ IEI:

4

2.

OBIECTUL STUDIULUI:

4

3.

DOCUMENTA ŢII - REFERIRI LA STUDII ANTERIOARE:

5

4.

ANALIZA SITUAŢ IEI EXISTENTE :

6

5.

STABILIREA MODULUI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ ŞI REGLEMENTĂRI

7

6.

REGLEMENT Ă RI EDILITARE:

10

7.

DRUMURI :

12

8.

MĂ SURI DE PROTECŢ IE A MEDIULUI CONSTRUIT ŞI A MEDIULUI NATURAL:

13

9.

OBSERVAŢII, CONCLUZII:

13

IV.

MEMORIU TEHNIC

14

B. PIESE DESENATE:
T_01 PLAN DE SITUATIE

sc. 1 : 1000

A_01 SITUATIA EXISTENTA

sc. 1 : 1000

A_02 REGLEMENTARI URBANISTICE

sc. 1 : 1000

A_03 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

sc. 1 : 1000

ED_01 PLAN COORDONATOR RETELE

sc. 1 : 1000
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ga m m a
p

l

u

Denumire proiect:
Amplasament:
Beneficiar:
Adresa:
C.U.I.

s

a r h i t e c t u r a

design

urbanism

obiect

a m en a ja r i i n t er i oa r e
b -d ul Revolutie i, nr 62
ARAD:
R 182 31 806
COD FISCAL:
J02 / 2216 / 19.12.2005
I.R.C.
RO 63 BTRL 0020 1202 269024 XX
Cont:
TRANSILVANIA
Banca :
0257-213.229, 0722-788.790
tel:
g a mmap lus@rdslink.ro
mail:

STAŢIE DE SORTARE A DEŞEURILOR
ARAD, FN CF nr. 70392, nedefinitivă
s.c. POLARIS M HOLDING s.r.l.
CONSTANŢA, str. Spiru Haret, nr.2A
179 85 852

Proiect nr.:
Faza:
Data:

14 / 2006

DOCUMENTAŢIE P.U.D.
Mai_2006

MEMORIU DE ARHITECTURĂ

1.

ELEMENTE DE RECUNOAŞ TERE A INVESTIŢIEI:
• Denumirea lucrării:

STAŢIE DE SORTARE A DEŞEURILOR

ARAD, f.n. jud. ARAD
• Număr proiect:

14/2006

• Faza de proiectare:

Plan urbanistic de detaliu

• Beneficiar:
• Proiectant:

2.

s.c. POLARIS M. HOLDING s.r.l. prin s.c. DUN ĂREA s.a.

s.c. gamma plus s.r.l.

OBIECTUL STUDIULUI:
Prezenta documentaţie de urbanism s-a întocmit la comanda s.c. POLARIS M.

HOLDING s.r.l. prin s.c. DUNĂREA s.a.
Documentaţia are la bază Certificatul de urbanism nr. 616 din 17_martie_2006
eliberat de Primăria Municipiului Arad (anexa nr. 1 la memoriul general).
S.c. POLARIS M. HOLDING s.r.l. Arad este amplasat în jud. ARAD, f.n. intravilan,
actualmente teren cu construcţii existente, respectiv hală metalică, cabină poartă şi spaţiu
verde, având o suprafaţă de 20.000,00 mp.
Categoriile de lucrări necesare investiţiei vor fi:
a) Amenajarea construcţiilor existente respectiv hala existentă se va folosi ca
magazie materiale precum şi rezervorul de apă de incendiu se va folosi tot ca şi
4
Pr. Nr. 09/2006 S.C. BRing Consult SRL
©2006, s.c. gamma plus s.r.l. – PR.NR.14/2006

rezervor de apa de incendiu. Aceste obiective se vor expertiza şi se vor reabilita
astfel încât să corespundă cerinţelor şi standardelor actuale de funcţionare.
b) construcţii noi:
• staţie de sortare a deşeurilor;
• atelier mecanic
• sediu administrativ _P+1_
• cabină poartă _P_
• cântar
• groapă dezinsecţie sanitar veterinară
• platformă baloţi P.E.T.
• platformă depozitare aparatură electrocasnică
• deznisipator
• separator grăsimi
• rezervor vidanjabil
• statie de pompare ape pluviale
• platformă containere
• platformă parcare autoturisme
• platformă garaje maşini
• căi de circulaţie
• acces incintă
• împrejmuiri
• spaţii verzi
c) racorduri la reţelele tehnico – edilitare şi reţele de incintă;
d) sistematizarea verticală a terenului;
e) platforma carosabilă cu locurile de parcare şi racordul la drumul public existent;
f)

trotuare de incintă;

g) amenajarea spaţiilor verzi

3.

DOCUMENTAŢII - REFERIRI LA STUDII ANTERIOARE:
Amplasamentul şi vecinătăţile se regăsesc ca obiect de studiu în Planul Urbanistic

General al Municipiului Arad, U.T.R. nr.7 aprobat cu hotărârea Consiliului local Municipal.
Documentaţia tehnică se va elabora în conformitate cu legea nr.50/1991, rep., legea
nr.114/1996 şi HGR 525 / 1995
Conform Regulamentului PUG prevederile de zonificare sunt următoarele:
• Existent: dominant zonă spaţiu verde;
• Funcţiuni complementare admise ale zonei – zonă industrială
• Funcţiuni propuse: zonă predominant industrială
5
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4.
4.1

ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE :
Folosinţa terenului:
Terenul este amplasat într-o zonă predominant industrială
Terenul proprietate are amplasat pe el două construcţii pe parter iar restul o

constituie zonă verde.
4.2

Analiza fondului construit existent:
Construcţii existente

4.3

Sc = 657,54 mp.

Că ile de comunicaţ ie:
În perimetrul zonei sunt cuprinse următoarele străzi publice:
1. La Est

- drumul de acces la groapa ecologica Arad

3. laturile de Nord, Sud şi Vest
Terenul

- vecinătăţi parcele private

- are acces carosabil dinspre est
- este fără sarcini.

4.4

Utilităţi edilitare :
4.4.1. Alimentarea cu apă :

În prezent în zona studiată nu există reţele de distribuţie a apei aflate în
administrarea Companiei de Apă Arad.
4.4.2. Canalizarea :
În prezent în zona studiată nu există reţele de canalizare menajera aflate în
administrarea Companiei de Apă Arad.
Apele menjere vor fi colectate intr-un rezervor vidanjabil.
Instalaţiile de canalizare menajeră propuse se vor realiza din materiale specifice
acestor categorii de lucrări, care să confere parametrii de funcţionalitate şi fiabilitate
corespunzătoare cerinţelor de calitate impuse.
4.4.3. Alimentarea cu gaze naturale :
În prezent în zona studiată nu există reţele de distributie gaze naturale. Investitia
nu necesita alimentare cu gaz natural.
4.4.4. Instalaţii de încă lzire :

În prezent, în zona amplasamentului, nu există reţele de distribuţie pentru agent
termic primar sau secundar.
Investitia nu necesita alimentare cu agent termic. Prepararea apei menajere calde si
a agentuilui termic se va face cu curent electric.

6
Pr. Nr. 09/2006 S.C. BRing Consult SRL
©2006, s.c. gamma plus s.r.l. – PR.NR.14/2006

4.4.5. Instalaţii electrice :

În prezent, în zona amplasamentului, nu există reţele de distribuţie pentru energie
electrica 6 kV.
Obiectivul necesita alimentare cu energie electrica astfel:
• putere instalata de 400 kWh
• putere simultan absorbita 300 kWh
• Alimentarea de 600 va fi in bucla pe doua linii diferite
• Timp de intrerupere programat pentru manevre 10 min
• Timp de realimentare in caz de avarie 30 min
Punctul de masura sa fie la bornele de joasa tensiune (dupa iesirea din
transformator).
Post de transformare va fi de 6/0,4 kV puterea acestuia fiind de 630 kVA
Furnizorul de curent electric este S.C. CET ARAD S.A.
5. STABILIREA MODULUI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ Ş I REGLEMENTĂ RI
5.1.

Elemente de temă:
Beneficiarul solicită o platformă pentru sortarea deşeurilor cu următoarele obiective:
• construire staţie de sortare a deşeurilor
• atelier mecanic
• magazie materiale
• sediu administrativ _P+1_
• cabină poartă _P_
• cântar
• gropă dezinsecţie sanitar veterinară
• platformă baloţi P.E.T.
• platformă depozitare aparatură electrocasnică
• deznisipator
• separator grăsimi
• rezervor vidanjabil
• platformă containere
• platformă parcare autoturisme
• platformă garaje maşini
• căi de circulaţie
• acces incintă
• împrejmuiri
• spaţii verzi
• rezervor apă de incendiu
7
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5.2.

Propuneri de organizare a terenului:

5.1.1. Urbanism – arhitectur ă:
Beneficiarul solicită construirea unei staţii de sortare a deşeurilor ca funcţiune
principală.
Suprafaţa de teren aferentă propunerii de construire a staţiei de sortare a deşeurilor,
va avea în final 20. 000,00 mp.
Prin prezenta documentaţie de plan de urbanism general se propun următoarele
măsuri de organizare a terenului:
a) Se

realizează

sistematizarea

verticală

a

terenului

natural

de

pe

amplasament;
b) Se realizează platforma carosabilă de acces care se racordează la drumurile
publice existente;
c) Se realizează construirea unei staţii de sortare a deşeurilor cu toate
obiectivele aferente, precum şi toate amenajările exterioare la nivelul
terenului sistematizat;
5.2.1.1.
1

Construcţiile existente:
S construită hală metalică

=

543,39 mp.

(hală care se va amenaja ca şi magazie de materiale)
2

S construită rezervor apă de incendiu

=

99,12 mp.

3

S construită cabina poartă

=

15,03 mp.

S construită la sol existentă

=

657,54 mp.
681,85 mp.

5.2.1.2.

Altele existente:

4

S drum pietruit

=

5

S zonă verde existentă

= 18.660,61 mp.

S drum + spaţ iu verde existent

= 19.342,46 mp.

5.2.1.3.

Construcţiile propuse:

6

S construită la sol a staţiei de sortare a deşeurilor:

=

1.373,00 mp.

7

S construită corp administrativ

=

96,00 mp.

8

S construită atelierul mecanic

=

300,00 mp.

9

S construită cabina poartă

=

9,00 mp.

S construită sol

=

1.778,00 mp.

8
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5.2.1.4.

Platform e propuse:

10 S construită la sol cântar

=

55,50 mp.

11 S construită la sol groapa dezinsecţie

=

86,10 mp.

12 Platforma baloţi P.E.T.

=

398,36 mp.

13 S construită la sol platforma depozitare electrocasnice

=

625,70 mp.

14 S construită la sol platforma containere

=

216,09 mp.

=

1.381,75 mp.

sanitar veterinară

S construită platforme
5.2.1.5.

Altele propuse:

15 S circulaţie carosabilă propusă

=

9.042,97 mp.

16 S zonă verde amenajată

=

7.139,74 mp.

S platforme + zon ă verde amenajat ă

= 16.182,71 mp.

funcţional:
sistemul constructiv:
• fundaţii din beton
• structură metalica
• pereţi de închidere tip sandwich cu poliuretan
• compartimentări rigips
5.3.

Regimul de înă lţime
Regimul de înălţime al investiţiei este P (parter) mai puţin sediul administrativ care

are un regim de înălţime P+1.
Sediul administrativ va cuprinde un spaţiu de recepţie_secretariat, sală şedinţă,
birouri, alte anexe (grup sanitar ….)
înălţimea totală H.max .
5.4.

= 12,00 m.

Modul de utilizare a terenului
Folosinţa principală propusă este construire staţie de sortare a deşeurilor _ hală

metalică pe parter amplasată central raportată la teren.
Incinta a fost astfel organizată încât să se creeze o bună funcţionare
5.5.

Bilan ţ teritorial al suprafeţ ei de teren aferente investiţiei:
EXISTENT:
1

suprafaţa terenului

= 20.000,00 mp.

2

suprafaţa construită la sol

= 00.657,54 mp.

3

suprafaţa construită desfăşurată

= 00.657,54 mp.

4

POT existent

=

5

CUT existent

= 00.00

Pr. Nr. 09/2006 S.C. BRing Consult SRL
©2006, s.c. gamma plus s.r.l. – PR.NR.14/2006

3,29 %
0,03
9

PROPUNERE:

5.6.

5

suprafaţa terenului

= 20.000,00 mp.

6

suprafaţa construită la sol

= 0 2.435,54 mp.

7

suprafaţa construită desfăşurată

=

8

POT propus

= 12,17 %-max 30,00

9

CUT propus

=

2.531,54 mp.
0,13 – max

Regimul juridic al terenurilor:
Terenul este proprietatea s.c. POLARIS M HOLDING s.r.l.
⇨ proprietate privată conform.
C.F. nr. 70.647 nedefinitivă , nr.top. 184.Cc1706/3/2 nr.cad.6771 ⇨ 020.000 mp.

6. REGLEMENT ĂRI EDILITARE:
6.1.

Alimentarea cu apă ş i canalizare:
6.1.1. Alimentarea cu apă
Pentru asigurarea necesarului de apă pentru obiectivele propuse prin P.U.D., se

propune realizarea unei reţele de distribuţie a apei pe străzile nou create, astfel încât să
existe posibilitatea recordării independente fiecărui obiectiv la aceste utilităţi. Reţelele
extinse se vor realiza din ţevi de polietilenă de înaltă densitate, PE-ID90, Pn6, pozate
subteran sub adâncimea de îngheţ a solului, în tranşee deschise pe un strat de nisip de
poză.
Lungimea totală a reţelelor de distribuţie a apei propuse L = 1600 m
Debitele de apă neccesare pentru zona studiată, conform STAS 1478/90 vor fi:
Qzimed = 5 mc/zi
Qzimax = Qzimed x kzi = 5 x 1,25 = 6,25 mc/zi,
Unde: Kzi = 1,25 pt. clădiri cu instalaţii interioare de alimentare cu apă şi
canalizare
Qorarmax = Qzinax x ko /24 = 6,25 x 2,20 / 24 = 0,57 mc/oră,
Unde: Ko = 2,20 pt. zone cu N≤1.000 persoane
∎ Pentru stins incendii: Conform STAS 1478/90, NP 086 /2005
- Suprafaţa zonei studiate

S = 20000 mp = 2,00 ha

- Regim de înălţime

P+1 niveluri

- Nr. locuitori a zonei

N < 7.000 locuitori

- Nr. incendii simultane

n = 1 incendiu simultan

- Debit incendiu exterior

Qie = 5 l/sec
10
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Pentru asiguraea debitului de apa de incendiu se va folosii rezervorul de apa de
incendiu existent pe amplasament. Capacitatea rezervorului este de 210 mc.
Pentru contorizarea consumurilor de apă se va prevedea branşam ent de apă cu un
cămin apom etru echipate conform

solicitărilor Companiei de Apă Arad la punctul de

racordare la reteau de apa potabila aflata in administrarea Compabiei de Apa S.A. Arad.
Căminul de apometru vor fi construcţii subterane din beton, cu placă de acoperire
prevăzută cu capace cu rame din fontă pentru acces.
Din căminul de apometru se va realiza racordul de distributie la instalaţiile interioare
de alimentare cu apă ale clădirilor, conductele de racord fiind executate tot din ţevi de
polietilenă de înaltă densitate.
6.1.2. Canalizarea apelor uzate menajere
Apele menjere vor fi colectate intr-un rezervor vidanjabil.
Instalaţiile de canalizare menajeră propuse se vor realiza din materiale specifice
acestor categorii de lucrări, care să confere parametrii de funcţionalitate şi fiabilitate
corespunzătoare cerinţelor de calitate impuse.
6.1.3. Canalizarea apelor meteorice
Prin prezenta documentaţie se propune ca apele m eteorice de pe suprafaţa zonei
studiate să fie dirijate către o statie de pompare realizata pe amplasament de unde apa
pluviala va fi popata la halda de steril a s.c. CET Arad s.a. Inainte de deversarea apelor in
chesonul de ape pluviale se prevede realizarea unui separator de grasimi si deznisipator
Se va ţine cont şi de sistematizarea verticală a terenului .
6.2.

Alimentarea cu gaze naturale :
Nu este cazul

6.3.

Instalaţii de încălzire
Pentru alimentarea cu energie termică pentru incalzire si prepararea apei calde

menajere,se propune ca obiectul să aibă sistemul propriu de incalzire, prin interm ediul
centralelor individuale de incălzire centrală pe curent electric sau gaz lichefiat.
6.4.

Instalaţii electrice :
Alimentarea cu energie electrică se va realiza de la CET Arad

prin cablu de

alimentare de 6 kV anplasat subteran de catre furnizor. Pe amplasament se propune
realizarea unui post de transformare. Post de transformare va fi de

6/0,4 kV puterea

acestuia fiind de 630 kVA
Branşamentele se vor realiza prin firide de branşament prevăzute cu protecţie la
supratensiune şi protecţie diferenţială.
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7. DRUMURI :
Lucră rile de sistematizare verticală:

7.1.

Prin lucrările de sistematizare verticală se determină poziţia în plan şi în înălţime a
construcţilor, în corelare cu celelalte elemente de construcţie din zonă.
La întocmirea proiectului de sistematizare verticală se vor utilizat datele ridicărilor
topografice, planimetrice şi altimetrice ale amplasam entului.
Lucrările de sistematizare verticală se referă la lucrările de terasament, adică la
săpături respectiv umpluturi, care se efectuează în vederea realizării unor pante
longitudinale şi transversale care să asigure scurgerea apelor meteorice spre gurile de
scurgere ale reţelei de canalizare pluvială.
Lucră rile de drumuri se refer ă la:

7.2.

⇨ amenajarea a 2 accese de pe drumul de acces la groapa ecologica Arad, cu raza
minimă de racordare la nivelul bordurii de 9,00 m şi lăţimea accesului de 7,00 m (dublu
sens);
⇨ Amenajarea drumurilor interioare de circulatie
•

parte carosabilă de 7,00 m (adică două benzi de cîte 3,00 m);

•

trotuare cu o lăţime de 1,00 m. – 1.40 m.

⇨ amenajarea platformelor de parcare pentru autotursime, parcările se amenajează
conform

normativului

P132-93

“Normativ

pentru

proiectarea

parcajelor

de

autoturisme în localitîţi urbane”
⇨ amenajarea platformelor de garare pentru masinile proprii a societatii POLARIS M
Holding SRL
⇨ amenajarea platformelor pentru depozitare materialelor sortate
Drumurile si platformele se vor realiza cu imbracaminte din beton cu urmatoare
stratificatie:
1.

22 cm dale din beton

2.

2 cm nisip pilonat pentru pozarea dalelor de beton;

3.

24 cm strat de piatră spartă

4.

20 cm strat de fundatie din balast

Se va face verificarea la variaţii de temperatură a sitemelor rutiere, adică la îngheţdezgheţ., şi funcţie de rezultatele obţinute se va prevedea un strat izolator sau nu.
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Amenajarea în profil transversal şi longitudinal se va face în aşa fel încât apele
pluviale să fie conduse spre gurile de scurgere a canalizării pluviale, precum şi să se
asigure racordarea în condiţii optime la strada Putnei respectiv strada Emil Gârleanu.

8. M ĂSURI DE PROTECŢIE A MEDIULUI CONSTRUIT ŞI A MEDIULUI NATURAL:
8.1.

Aspectul exterior al construcţ iilor şi elemente constructive:
Clădirile vor avea finisaje superioare:
HALE

⇨ închideri exterioare si invelitori din panouri termoizolante din tabla cutata

cu miez din spuma poliuretanica

⇨ structură cu stalpi si grinzi metalice
CORP ADMINISTRATIV ŞI CABINA POART Ă:

⇨ zid ărie de poroterm cu sistem termosistem
⇨ structura beton ⇨ cadre beton _ stâlpi ş i grinzi din beton

8.2.

Amenaj ări exterioare:

⇨ amenajari zona verde, platforme, parcare, garare, depozitare
8.3.

Protecţ ia mediului natural:
Prin măsurile de protecţia mediului natural, amintim lucrările:
• racord canal dotat cu separator de nisip si separator de grasimi
• canalizare menajeră, rezervor vidanjabil
• zonă de plantaţie de protecţie

9. OBSERVAŢII, CONCLUZII:
Pentru întocmirea prezentei documentaţii de urbanism
Prezenta documentaţie s-a întocmit conform prevederilor cuprinse în următoarele
acte normative în vigoare:
• Ordinul M.L.P.A.T.37/N/08.06.2000;
• Legea nr. 350/2001;
După aprobarea P.U.D., investitorul, pe baza Certificatului de urbanism emis de
Consiliul Local al Municipiuluii Arad, va trece la fazele P.T. - D.E. de proiectare.
Toate categoriile de lucrări vor fi în sarcina investitorului s.c. POLARIS M HOLDING
s.r.l.
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MEMORIU TEHNIC
PRIVIND AMPLASAREA UNEI STATII DE SORTAREA DESEURILOR RECICLABILE
DIN MASA DE DESEURI URBANE IN
MUNICIPIUL ARAD

1. INTRODUCERE:
Tendinta de crestere a dimensiunii sistemelor socio - economice ca urmare a
procesului de urbanizare este insotita in Romania de deteriorarea sistemelor ecologice
naturale, fenomen care are drept conecinta reducerea resurselor metalice si
energetice.

De aceea, penrtu continuarea evolutiei socio – economice sunt

necesare strategii noi bazate pe principiile dezvoltarii durabile.
Una din cerinte este gestionarea corecta a deseurilor care prin natura lor reprezinta
atat o sursa de poluare, cat si o resursa de materii prime secundare.
Strategiile la nivel European recomanda urmatoarea ierarhizare a actiunilor de
gestionare a deseurilor:
-

prevenirea aparitiei desurilor ;

-

tratarea deseurilor;

-

reciclarea si reutilizarea;

-

optimizarea metodelor de eliminare finala;
Aceasta ierarhie este adoptata si in Stategia Nationala de Gestionare a Deseurilor ,

iar Planul de Actiune elaborat pentru implementarea sa traseaza liniile generale de
realizare a obiectivelor impuse de legislatia europeana in domeniu pe care Romania
trebuie sa le atinga dupa aderarea sa la Uniunea Europeana.
In prezent in Romania functioneaza un sistem de gestionare a deseurilor bazat pe
colectarea neselectiva si eliminarea prin depozitare.
Romania este constienta de faptul ca trebuie sa atinga tintele stabilite prin Aquisul
Comunitar in acest scop trebuie sa introduca tehnici si tehnologii

noi pentru

gestionarea deseurilor.
Romania se confrunta cu problema volumelor mari de deseuri reciclabile care sunt
depozitate, pe de o parte, iar pe de alta parte cu problema epuizarii resurselor
naturale.
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Apare , deci ca

o necesitate incurajarea valorificarii si reciclarii reducerii

consumului de materii prime si energie, precum si reducerea cantitatilor de deseuri
depozitate.
Avand in vedere importanta acordata sectorului de reciclare

a deseurilor in

structura Ministerului Industriei si resurselor, functioneaza Comisia Nationala pentru
reciclarea Materialelor ( C.N.R.M.) care are urmatoarele atributii principale:
-

elaborarea strategiilor si programelor de gestionare a deseurilor industriale
reciclabile;

-

elaborarea proiectelor de acte normative armonizate cu legislatia comunitara in
domeniu;

-

autorizarea societatilor comerciale care desfasoara activitati de valorificare a
deseurilor;

-

exercitatera in numele statului a controlului respectarii legislatiei in domeniu
gestionarii deseurilor.
Este de retinut atitudinea ISWA ( Asociatia Internationala pentru deseuri Solide),

privind strategia de prevenire si reciclare a deseurilor urbane.
Prevenirea producerii deseurilor solide este o provocare pentru viitor fiind cruciala
implicarea statelor membre privind obligativitatea de a gasi solutii viabile in domeniul
prevenirii producerii deseurilor.
Prevenirea deseurilor va fi integrata in sectorul politicilor si strategiilor privind
activitatile umane.
Integrarea Strategiilor de Prevenirea si Reciclarea deseurilor este abordata ca o
necessitate benefica pentru cresterea protectiei mediului si ca o perspectiva in
cresterea resurselor materiale.
In acest sens sunt promovate modalitati care sa stimuleze prevenirea deseurilor :
-

taxe pe produs in beneficiul protectiei mediului;

-

responsabilitatea producatorilor;

-

principiul : “poluatorul plateste”
Deseurile sunt considerate resurse care sunt deja extrase si de aceea se vor utilize

intr-o masura tot mai mare in viitor.
Industriile de tratare si reciclare a deseurilor trebuie sa dezvolte capabilitatea de a
recicla iar producatorii sa dezvolte capacitatea de a utilize materie prima secundara.
De asemenea industria prelucarii deseurilor ( ca furnizare de materie prima ),
trebuie sa dezvolte controlul calitatii produselor si proceselor lor.
Responsabuilitatea producatorilor de

bunuri in unele cazuri este un instrument

pozitiv in prevenirea deseurilor.
Producatorii de produse vor fi implicati in ceea ce priveste circuitul produselor lor.
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In multe tari pentru toate tipurile de deseuri, independent de originea lor
( industrile, comerciale sau menajere ) sunt considerate a fi in responsabilitatea
publica / municipala. Noua ierahie a responsabilitatii in ceea ce priveste prevenirea si
reciclarea deseurilor va viza fiecare persoana organizatie sau firma.

2. TRANSPUNEREA DIRECTIVEI EUROPENE 94/62 IN LEGISLATIA DIN ROMANIA PRIVIND
GESTIUNEA AMBALAJELOR SI DESEURILOR DIN AMBALAJE:
In compozitia deseurilor urbane ponderea materialelor reciclabile o detin deseurile
de ambalaje.
Transpunerea Directivei 94/62 privind “ Ambalajele si deseurile de ambalaje”, in
legislatia Romaniei reglementeaza cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca
ambalajele care se introduce pe piata precum si modul in care sunt gestionate cand
acestea devin deseuri.
Obiectivele principale fiind:
-

reducerea consumurilor de materii prime pentru ambalaje;

-

producerea de ambalaje returnabile;

-

recuperarea, reciclarea deseurilor din ambalaje care sa devina surse de materie
prima secundara.
Din punctul nostru de vedere preocuparea principala fiind politicile si strategiile de

gestionare

a deseurilor din ambalaje, circuitul optim pe care sa-l parcurga

de la

precolectarea acestora de la producatorii de deseuri pana la unitatile de procesare
finala.
Pe acest traseu se urmaresc aspecte precum:
-

limitarea efectelor negative asupra mediului;

-

valorificarea economica a deseurilor din ambalaje;

-

implementarea unui sistem adecvat de recuperare, colectare selectiva si reciclare a
deseurilor.
In contextul aplicarii Directivei 94/62 apar responsabilitati care revin:

-

agentilor economici;

-

Primariile si Consiliile Locale ;

-

persoanelor fizice, consumatorilor casnici.

in special a recuperarii si reciclarii deseurilor din ambalaje.
Agentii economici sunt obligati sa organizeze recuperarea si reciclarea deseurilor din
ambalaje:
a. individual, utilizand propriile resurse;
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b. prin transferarea acestei responsabilitati pe baza de contract catre

o persoana

juridical legal constituita.
Pana in anul 2010, obiectivele fiind:
-

recuperarea in proportie de 50 % din greutatea deseurilor din ambalaje:

•

pana in 2005 – 15 %

•

pana in 2007 – 30 %

•

pana in 2010 – 50 %

-

reciclarea in proportie de 25 % din greutatea totala a materialelor de ambalaje,
continute in deseurile de ambalaje valorificabile, cu un minim de 15 % din
greutatea fiecarui material de ambalaj;

•

pana in 2005 – 5 %

•

pana in 2007 – 10 %

•

pana in 2010 – 25 %

Primariile si Consiliile Locale au obligatiile sa :
•

asigure prestatia cu prioritate spatii in vederea amplasarii containerelor pentru
colectarea selectiva a deseurilor de ambalaje recuperabile.

Persoanele fizice din asociatii de proprietari si gospodarii independente au obligatia
sa:
•

depuna separat deseurile din ambalaje in locuri amenajate special;

•

sa predea deseurile de ambalaje la agentii economici specializati in colectarea
deseurilor de la populatie.

3. CANTITATI DE DESEURI MENAJERE DIN MUNICIPIUL ARAD:
Municipiul Arad are o populatie stabila de 182.000 locuitori,din care platitori de
taxa de salubritate 150.000 locuitori inregistrati la Directia Fiscala a Primariei
Municipiului Arad.
Cantitatea estimata de deseuri menajere : cca. 60.000 tone/an ,provenita de la
populatie si agenti economici.
Densitatea deseurilor urbane fiind:

0,250 tone/m c

Masa specifica determinata este :
1,003 kg/locuitor/zi sau
368,08 kg/locuitor/an
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4. COMPOZITIA DESEURILOR MENAJERE SI COMERCIALE IN MUNICIPIUL ARAD:
Pentru a cunoaste compozitia deseurilor urbane evacuate din Municipiul Arad se va
organiza analizarea comopozitiei pe esantionare din zone diferite ale Municipiului (
blocuri de lucuit, zone mixte: locuinte, agenti economici, case independente).
Esantionul reprezentand incarcatura autogunoierei din zona aleasa.
Mod de lucru:
-

cantarirea masei de deseuri colectate in autogunoiera;

-

deseuri colectate de autogunoiera s-au descarcat pe platforma betonata;

-

sortarea manuala a deseurilor reciclabile urmarite: PET, folie din plastic (LDPE)
diverse ambalaje si obiecte din plastic(HDPE), sticla, hartie /carton, doze de
aluminiu, cutii de conserve si obiecte din metale feroase;

-

cantarirea fiecarei categorii de material reciclabil si inregistrarea greutatii masei de
deseuri selectate;

-

incarcarea deseurilor ramase in autogunoieara;

-

cantarirea deseurilor ramase .

5. TEHNOLOGII PRIVIND SELECTAREA RECUPERAREA DESEURILOR RECICLABILE IN
MUNICIPIUL ARAD
Realizarea programului de colectare selectiva si recuperarea deseurilor reciclabile
este dependent de urmatorii factori:
-

social;

-

perceptia populatiei si a agentilor economici;

-

cadrul legislativ;

-

posibilitati finaciare;

-

nivelul educational al producatorilor de deseuri;

-

garantia valorificarii materialelor selectate.
Cele doua posibilitati tehnologice de selectare si recuperare a deseurilor ,sunt :

-

colectarea nedifentiata si sortarea pe componente in statia de sortare;

-

colectarea diferentiata la sursa si sortarea pe tipuri de materiale reciclabile in statia
de sortare.
Aplicarea celor doua tehnologii tinand cont de factorii de influenta enumerati, vor fi

abordate simultan.
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•

colectarea diferentiata la sursa a deseurilor urbane si sortarea

in statia de

sortare, care va fi sustinuta de rezultatele aplicarii “ Programului de informare
si educare a producatorilor de deseuri “
•

simultan cu inceperea programului de colectare diferentiata la sursa se vor
incepe demersurile penrtu realizarea investiei “statie de sortare a deseurilor
reciclabile”,avand in

vedere ca pana la terminarea

investitiei cantitatea de

deseuri rewciclabile va creste.
•

In cazul in care cantitatile ,de deseuri reciclabile ,colectate prin colectare
diferentiata nu va capta cantitatea maxima de deseuri reciclabile,se va utiliza si
colectarea nediferentiata a deseurilor urbane in mod alternativ.

5.1.

COLECTAREA NEDIFERENTATA SI SORTAREA IN STATIA DE SORTARE A

DESEURILOR URBANE
1.1.1. Din punct de vedere operational schem a procesului de colectare
nediferentiata si sortarea in statia de sortare a deseurilor urbane este
ilustrata in urmatoarea schema:
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COLECTAREA NEDIFERENTIATA A DESEURILOR SI SORAREA
DESEURILOR RECICLABILE IN STATIA DE SORTARE

Colectarea nediferentiata
a desurilor in
autogunoiere

Cantarirea
autogunoierelor

Descarcarea deseurilor
in sectia de sortare

SORTAREA
deseurilor

Deseurile reciclabile:
-

hartie/carton;

-

sticla;

-

metal feros;

-

metal neferos

Deseuri nereciclabile

Incarcarea

deseurilor

nereciclabile in containere de
25 – 30 mc

Brichetarea,
depozitarea
materialelor reciclabile
Valorificare
Materiale reciclabile

Transportul
nereciclabile

deseurilor
la

depozitul

ecologic
.
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In lantul tehnologic elementul principal il reprezinta statia de sortare care este
prezenata in desenul din plansa alaturat, proiectata pentru procesarea a 4.500
tone/luna.
Statia de sortare va fi livrata de S.C. ECOSOGEM S.R.L., fiind fabricata in Italia.
Principiul de functionare al statiei de sortare consta in:
-

predarea deseurilor nesortate in buncarul poz.1.1.;

-

transportarea cu banda rulanta, poz.1.2., in dispozitivul de dezmembrare a masei
de deseuri, poz.1.3.;

-

din dispozitivul, poz.1.3. deseurile ajung la cabina de selectare pe o banda rulanta,
poz.1.4. unde se face sortarea manuala a materialelor reciclabile;

-

materiale reciclabile care necesita balotarea ( plastic, hartie, carton, doze de
aluminiu) se elimina fiecare prin tuburi de evacuare, poz.1.6., urmand ca sa fie
transportate pe rand cu banda rulanta, poz.1.9., la presa automata, poz.1.10 care
baloteaza materiale primite;

-

Materiale reciclabile care nu necesita balotare ( sticla, metale neferoase), se elimina
prin tuburile de evacuare, poz.1.11 , care ajung in containere amplasate la celalat
capat al tubului de avacuare;

-

Deseurile nereciclabile sunt transportate pe banda rulanta ,poz.1.4, in containere
de 25 – 30 mc, care ajung la depozitul ecologic;

-

La capatul benzii rulante poz.1.9 este instalat un dispozitiv cu magneti poz.1.5.
pentru retinerea obiecatelor din metale feroase.

Pentru preluarea si prelucarea lichidelor rezultate din deseurile
descarcate in statia de sortare ( levigat), este amenajata o statie proprie de
epurare a apelor inainte de a fi evacuate in reteaua de canalizare urbana.
In satia de epurarea a apelor sunt directionate apele uzate rezultate din spalarea
instalatiilor si utilajelor.
In cazul in care cantitatea de deseuri colectata depaseste capacitatea de
prelucrare a statiei de sortare, autogunoierele sunt trimise direct la depozitul
ecologic.
In perioada sezonului estival, cand umiditatea este evident m ai mare se va
proceda la selectarea autogunoierelor care vor descarca deseurile in statia de
sortare.
Materiale reciclabile care se sorteaza :
-

plastic:
PET - polietilena teraftalat
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•

HDPE – polipropilena de inalta densitate ( ambalaje diverse)

•

LDPE -polipropilena de joasa densitate ( folie de diferite grosimi)

-

hartie - hartie de ziar, hartie de birou, carti, etc.

-

carton – ambalaje din carton;

-

metale feroase – cu exceptia cutiilor de conserve care nu

sunt solicitate spre

valorificare
-

metale neferoase – doze de aluminiu

-

sticla - cu exceptia geamului, parbrize auto, oglinzi
De aici, tinanad cont de ponderea materialelor reciclabile in masa de deseuri

urbane,in Municipiul Arad,

estimam urmatoarele cantitati de materiale reciclabile

sortate:

Nr.

Denumire material

Cantitate [ tone/an]

crt
1

Hartie/carton

1.666

2

PET

1.770

3

Folie plastic [ LDPE]

1.036

4

Plastic HDPE

5

Sticla

6

Metal feros

318

7

Metal neferos

120

8

Total

360
1.576

6.846tone/an

Termenul propus de realizare a statiei de sortare este 6 ( sase) luni.

Întocmit:

arh. Gabriela B ĂRBUŢĂ
ing. Csaba IUHASZ
ing. Horia COSTAN
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103
102

108.381
95.84

95.68
179

107.999
203

108.427

95.95

193

108.189

108.116

P.U.D.

108.405

204

178

201
202

108.022

108.202

101
194

95.71

Cc1706/3/1

180

108.197

95.93
95.91

205

95.14

223

2

96.08

195

108.943

108.242

S(Cc1706/3/1)=27826.42mp
171

107.807

108.520

190

108.423
108.519

95.93
95.92

108.116

224

207

107.769

95.89

506
176

109.500

95.5

109.135

184
185

107.591

14

111.574
111.675
111.773
17

108.222

172

99.19

15

16

108.188

182

95.84

N

96.04

108.324
108.626

120

95.96
119
108.509

175
505

183

108.170

108.287

108.380
108.386

108.202

107.906

95.28 96.36

173

108.442

123
98

108.138

9.94
167

107.877

28.5

27.43 5

40.0

0

1

1,373.00 m 2

P

107

107.840

20 42.13

107.650

136
137

300.00 m2

107.614

25.0

139

107.851
107.715

0

85

84

70

107.955

108.420

72

95.76

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

107.928

107.874

20

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

147

4

148
164

107.878

150

159

107.915

149

108.049

142

107.866

199.50 m2

144

145

160

146

107.869

111.673
33

111.670
34

35

111.873
111.962

81 82
96.04

108.596
108.665

99.08
111.469

36

111.442

61

38

111.21139

6/3/4

108.114

111.666 41

229
57

108.645

161

107.675

162

108.055

54

145

144

141
PLAN DE SITUATIE
153
96.79

142

s c a r a 1:1 0 0 0

111.495

147
154

152

150
95.4
95.43

217

149 215
216 155

95.53
95.58

111.678

111.518

52

44

111.613
111.061

51
50

108.573
108.683

148

45

111.697

46
47
111.466
111.614

48

111.567
49

99.1

100.26

Cc1706/4/1
S(Cc1706/4/1)=2054.73mp

-

9.042,97

45,21

-

-

1.381,75

6,91

100 % 20.000,00

100 %

3,29

TOTAL GENERAL:

Ac sol

Acd

A teren

2.435,54 2.531,54 20.000,00

= 2.435,54/ 20.000 x 100 = 12,17%
=2.531,54/20.000,00 = 0,13

P.O.T. = A c_sol / A teren
C.U.T. = A c_desfasurata / A teren

LIMITE:

113.208

89

90

108.463
108.668

29

111.662

LIMITA ZONA STUDIATA
LIMITA TEREN DE PROPRIETATE

2.- ATELIER MECANIC P
3.- MAGAZIE MATERIALE P

CONTUR CLADIRI EXISTENTE

5.- CABINA POARTA 1

ZONIFICARE:

4.- SEDIU ADMINISTRATIV P+1

ZONA CONSTRUCTII EXISTENTE, MENTINUTE SI AMENAJATE
ZONA CONSTRUCTII PROPUSE - P, P+1

9.- PLATFORMA BALOTI PET

ZONA VERDE EXISTENTA

10.- PLATF.DEPOZITARE APARATURA ELECTROCASNICA

ZONA VERDE AMENAJATA
CIRCULATII CAROSABILE EXISTENTE
CIRCULATII CAROSABILE PROPUSE, PARCARI, ACCESE
PLATFORME BETONATE
REZERVOR APA DE INCENDIU
ZONA C.F.R.
PROIECTANT GENERAL

BR ING
C ONSULT

19.- IMPREJMUIRE

20.- SPATIU VERDE
21.- REZERVOR APA DE INCENDIU

Proiectare constructii civile, drumuri, poduri – Roads, Bridges, Buildings Design
Consultanta in afaceri si management – Business and Management Consultancy
Intermedieri imobiliare si de asigurari – Housing and insurance brokerage
Adresa: Arad, B-dul Revolutiei, nr. 44, ap.14, tel/fax 0257 212123, e-mail: iuhaszcsaba@yahoo.com

COLABORATOR
UTILITATI

g

ing. Csaba IUHASZ

amma
p

l

112.292

96.1

-

PLATFORME BETONATE

_1_

18.- ACCES INCINTA
6

53
95.77
95.76
108.044

REGLEMENTARI URBANISTICE

151

5

59
108.549
108.821

108.572

143

42

58

108.023

=19611.74mp

28
99.77
88

17.- CAI DE CIRCULATIE

111.597

6,711.67 m 2

LEGENDA

531400

16.- PLATFORMA GARARE MASINI

111.122
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Anexa 7 - Specificatii Tehnice pentru Masina de Balotat
SC ALTEN TECHNOLOGY GROUP SRL
Nr. Registrul Comertului J51/284/2015 / CUI RO 27976983
Sediu: Str. Bucuresti, nr. 1, loc. Postavari, com. Frumusani, jud. Calarasi
Tel: +40 342 220 310 / Fax: +40 342 220 311

HORIZONTAL CHANNEL BALING PRESS

N°1 PMC-WA-20 (80×80)

No. 1 HORIZONTAL CHANNEL BALING PRESS model PMC-WA-20 (80x80) 4-H

1

Baling Press PMC-WA-20 (80x80) –General description

 Continuous press with automatic tying system.
 Patented hydraulic block with cartridge valves (logical elements).
 PLC for the automatic control of all functions.
 Fixed Knife made of HARDOX® 450 with cutting edge, "V" shaped, replaceable.
 Counter pressure device which acts on top/lateral sides of the extrusion channel via
trapezium mechanism.
 Material retainers on three sides to prevent the elastic return of the material after
pressing.
 Feeding phase and compacting phase automatically controlled by photocells.
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 Removable anti-wear coating made of HARDOX® 450 on the bottom of the compacting
trolley wheels.
 Cooling system with axial fan heat exchanger (air/oil).
 Particularly suitable in medium to large industries of corrugated cardboard and recycling
industries.
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2

Baling Press PMC-WA-20 (80x80) – Technical specifications

DIMENSIONS
Bale size (Width×Heigth)

80× (H)80 cm

Balelength

800  2.000 mm
Automatic device to measure the length of the bale.
The desired length is seton the operator panel.

Feed hopper (Length × Width)

1500 ×700 mm
Type: bolted to the press structure.
Connection with the feeding system:
NOT INCLUDED, TO BE DEFINED.

Capacity of the baling chamber

0,80 x 0,80 x 1,50 = 0,96 m3

Press footprint

According to the layout.

Unitweight

~ 8,5 tons

TYING
Type of wire

Black annealed wire.
FromØ3,5 mm toØ5 mm.

Number of wires

4wires.

Tyingorientation

Horizontal.

Type of tying

Automatic.

Spoolsholders

YES, for spoolsthat weigh 50 kg.

Wire tensioner

Optional
3
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ACCESSIBILITY
Inspection/Access to the Hopper

No. 1 access door.
No. 1 inspection window made ofPlexiglas.
Side: TO BE DEFINED.

Safeties

Safety sensors based on RFID technology.

MATERIALS
Removablewear-resistantcoating

Material: HARDOX®450
Type: on the bottom of the compacting trolley
wheels.

Compacting trolley

Lower sliding: hardened wheels.
Upper sliding: hardened wheels.
Lateral guiding of the compacting trolley with pads
made of Polyethylene.
Centralized greasing system.
Knife

made

of

HARDOX®450

with

cutting

edge,welded.
Fixedknife

Fixed at the end of the Hopper, made of
HARDOX®450 with cutting edge, "V" shaped,
replaceable.

Shafts

Rectifiedsteel C40.

Bolts

Type: galvanized.
Tensile Strength 8.8

PRESSURE AND FORCE
Maximum operating pressure

250 bar

Maximum operatingforce

55 tons (250 bar)

HYDRAULIC CYLINDERS
Maincylinder

Type: double-acting cylinder.
4

www.altentechnology.ro
hello@altentechnology.ro

SC ALTEN TECHNOLOGY GROUP SRL
Nr. Registrul Comertului J51/284/2015 / CUI RO 27976983
Sediu: Str. Bucuresti, nr. 1, loc. Postavari, com. Frumusani, jud. Calarasi
Tel: +40 342 220 310 / Fax: +40 342 220 311

Cylinder bore: Ø150 mm
Cylinderrod: Ø100 mm
Stroke: 1.900 mm
Hydraulic brake, back side.
Counter pressure device

Type: piloted, trapezium mechanism with No.
1cylinder.
Cylinder bore: Ø160 mm
Cylinder rod: Ø90 mm
Stroke: 150 mm

PUMPS AND MOTORS
Mainpumps and motors

Type: axial piston pumps, variable displacement,
with inclined axis. The pump automatically regulates
pressure-flow with respect to material resistance.
Brand: leading brand.
Number of main pumps: no. 1 x 80 cc/rev
Max flow: 1 x 116 lt./min
Max pressure: 350 bar
Motor power: 1 x 15 kW (1 x 20hp)
Efficiency class: IE3

Auxiliarypumps and motors

Self-braking gearmotor to insert the needles: 3 kW
Motor for triple gear pump(Tying system /Counter
pressure device/ Zero-flow function): 7,5 kW
Motor for oil recirculation pump: 1,5 kW
Axial fan heat exchanger: 0,30 kW

HYDRAULIC OIL
Type of oil

ISO VG 46
Electrical level with report on operator panel.

Reservoircapacity

~ 900 lt.
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Cooling system

Axial fan heat exchanger (air/oil).

Pre-heating system

NOT FORESEEN.

ELECTRICAL PLANT,SENSORS E SOFTWARE
Power supply

400V (three-phase) - 50Hz

Mainelectrical box

Brand: leading brand.
Protection class: IP55
Consumption: ~0,5 kW
(cooling axial fan, anti-condensation resistance,
service socket)

Pulpit

NOT FORESEEN.

Electrical boxes on board

Protection class: IP55

PLC

Leading brand.

Operator panel

Leading brand.
Type: touch screen 7’’
Position: on main electrical box.

Press operation

Type: automatic, with possible transition to Manual
mode.
Recipes: up to 7 recipes, settable on operator panel.

Detecting of hopper filling level

Type: with photocells.
Min level: consent to trolley.
Max level: consent to feeding.

ELECTRICAL POWER
Total installed power

~ 28 kW

Total nominalelectriccurrent

~ 56 A

Voltage power supply

3ph 400V 50Hz
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Anexa 9 - PR OGN OZA GE N ER AR E D ESE U R I MU N IC IP ALE - TOTAL JU D E T AR AD

D AT E D E IN TR AR E
An i
Urban

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

253.437

253.081

252.673

252.210

251.692

251.117

250.488

249.800

249.052

248.242

247.369

246.434

245.435

2035

2038

244.378 238.080 233.200 229.200

2020

2025

2030

226.800

Rural

204.276

204.065

203.844

203.612

203.370

203.124

202.879

202.635

202.392

202.150

201.905

201.658

201.403

201.135 199.542 197.900 196.600

195.800

Total

457.713

457.146

456.517

455.822

455.062

454.241

453.367

452.435

451.444

450.392

449.274

448.092

446.838

445.513 437.622 431.100 425.800

422.600

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0,55
Gr adu l d e aco pe rir e cu s e r vicii d e s alub r itate (%)
2008

2009

2010

Urban

94

98

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Rural

2007
15

20

90

96

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2020
100

2025
100

2030
100

2035
100

2038
100

Total

59

63

96

98

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

267858,43
Cr e s te r e a an uala a in dicato ru lui de
ge ne r ar e a de s e ur ilo r m un icipale
(%)

0,80

Ind icato r d e g e n e r ar e d e s e ur i
m e naje r e (k g /lo c x zi)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

2035

2038

Indicator generare mediul urban

0,92

0,93

0,93

0,94

0,95

0,96

0,97

0,97

0,98

0,99

1,00

1,00

1,01

1,02

1,06

1,11

1,15

1,18

Indicator generare mediul rural

0,42

0,42

0,43

0,43

0,43

0,44

0,44

0,44

0,45

0,45

0,45

0,46

0,46

0,47

0,48

0,50

0,52

0,54

2020

2025

2030

2035

2038

125.218 127.584 130.499 133.876

135.926

PR OGN OZA T OTAL JU D ET
Jude tul ARAD
1.1

Des euri menajere colec tate in ames tec si
separat
1.2 Des euri asimilabile din c omert, indus trie,
+ 1.3 ins titutii c olectate in amestec s i s eparat
1.5

Des euri c olectate din gradini s i parc uri

1.6

Des euri colectate din piete

1.7

Des euri s tradale c olectate

1.8
Des euri menajere generate si nec olectate
To ta l deseu ri mu ni ci p a l e col ecta te
To ta l deseu ri mu ni ci p a l e g en er a te

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

83.732

90.258

114.787

117.431

119.442

120.157

120.857

121.540

122.205

122.851

123.476

124.079

124.660

46.130

46.679

49.673

50.070

50.471

50.874

51.281

51.692

52.105

52.522

52.942

53.366

53.793

54.223

56.427

1.330

1.341

1.351

1.362

1.695

1.708

58.720
1.972

61.107
2.052

62.585

1.722

1.736

1.750

1.764

1.778

1.792

1.806

1.821

1.895

3.356

3.383

3.410

3.437

4.108

4.141

4.174

4.208

4.241

4.275

4.310

4.344

4.379

4.414

4.593

4.780

4.974

5.095

15.000

15.120

15.241

15.363

15.486

15.610

15.735

9.118

9.191

9.264

9.338

9.413

9.488

9.564

9.953

10.357

10.778

11.039

2.102

0

0

0

32.065

26.940

3.175

1.279

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149.548

156.780

184.462

187.663

191.201

192.491

193.770

188.293

189.492

190.676

191.843

192.994

194.126

195.240 200.452 206.329 212.787

216.746

181.613

183.721

187.637

188.942

191.201

192.491

193.770

188.293

189.492

190.676

191.843

192.994

194.126

195.240 200.452 206.329 212.787

216.746

PR OGN OZA T OTAL U R B AN
Judetul A rad - URB AN
1.1

Des euri menajere colec tate in ames tec si
separat
1.2 Des euri asimilabile din c omert, indus trie,
+ 1.3 ins titutii c olectate in amestec s i s eparat

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

2035

2038

79.092

83.951

86.211

86.741

87.255

87.752

88.233

88.695

89.136

89.557

89.956

90.333

90.687

91.019

92.277

94.059

96.203

97.499

45.683

46.048

46.417

46.788

47.162

47.540

47.920

48.303

48.690

49.079

49.472

49.868

50.267

50.669

52.728

54.872

57.102

58.483

1.5

Des euri c olectate din gradini s i parc uri

1.330

1.341

1.351

1.362

1.373

1.384

1.395

1.406

1.418

1.429

1.440

1.452

1.463

1.475

1.535

1.598

1.662

1.703

1.6

Des euri colectate din piete

3.356

3.383

3.410

3.437

3.465

3.492

3.520

3.549

3.577

3.606

3.634

3.663

3.693

3.722

3.874

4.031

4.195

4.296

1.7

Des euri s tradale c olectate

15.000

15.120

15.241

15.363

15.486

15.610

15.735

9.118

9.191

9.264

9.338

9.413

9.488

9.564

9.953

10.357

10.778

11.039

0

0

0

1.8
Des euri menajere generate si nec olectate
To ta l deseu ri mu ni ci p a l e col ecta te

5.447

1.713

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144.461

149.843

152.630

153.691

154.741

155.778

156.803

151.071

152.011

152.935

153.841

154.729

155.598

156.449 160.367 164.917 169.941

173.020

To ta l deseu ri mu ni ci p a l e g en er a te

149.908

151.556

152.630

153.691

154.741

155.778

156.803

151.071

152.011

152.935

153.841

154.729

155.598

156.449 160.367 164.917 169.941

173.020

PR OGN OZA T OTAL R U R AL
Judetul Arad RURAL
1.1

Des euri menajere (colec tate in ames tec si
separat)
1.2 Des euri asimilabile din c omert, indus trie,
+ 1.3 ins titutii (c olectate in amestec s i s eparat)
1.5

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

2035

2038

4.640

6.307

28.576

30.690

32.186

32.405

32.624

32.846

33.069

33.294

33.519

33.746

33.973

34.199

35.307

36.440

37.672

38.427

447

631

3.256

3.282

3.308

3.334

3.361

3.388

3.415

3.442

3.470

3.498

3.526

3.554

3.698

3.849

4.005

4.102

0

322

324

327

330

332

335

338

340

343

346

360

374

390

399

1.6

Des euri din piete

0

0

0

0

644

649

654

659

665

670

675

681

686

692

720

749

779

798

1.7

Des euri s tradale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26.618

25.227

3.175

1.279

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Des euri din gradini si parcuri

1.8
Des euri menajere generate si nec olectate

0

0

0

Anexa 10

II. PROGNOZA GENERARE DESEURI AMBALAJE
Total ambalaje ARAD
Total
Hartie si carton
Plastic
Sticla
Metale
Lemn

2006
40.214
10.657
12.064
8.043
4.725
4.725

Cantitate de deseuri de ambalaje (tone)
2007
2008
2009
2010
43.029
46.041
49.264
51.727
11.403
12.201
13.055
13.708
12.909
13.812
14.779
15.518
8.606
9.208
9.853
10.345
5.056
5.410
5.789
6.078
5.056
5.410
5.789
6.078

2011
54.314
14.393
16.294
10.863
6.382
6.382

2012
57.029
15.113
17.109
11.406
6.701
6.701

2013
59.881
15.868
17.964
11.976
7.036
7.036

2014
62.276
16.503
18.683
12.455
7.317
7.317

2015
64.144
16.998
19.243
12.829
7.537
7.537

2016
65.427
17.338
19.628
13.085
7.688
7.688

2017
66.082
17.512
19.824
13.216
7.765
7.765

2018
66.742
17.687
20.023
13.348
7.842
7.842

2019
67.410
17.864
20.223
13.482
7.921
7.921

2020
68.084
18.042
20.425
13.617
8.000
8.000

2006
24.284
5.861
8.445
6.434
3.544
0

Cantitate de deseuri de ambalaje (tone)
2007
2008
2009
2010
25.984
27.803
29.749
31.237
6.272
6.711
7.180
7.539
9.036
9.669
10.345
10.863
6.885
7.367
7.882
8.276
3.792
4.057
4.341
4.558
0
0
0
0

2011
32.799
7.916
11.406
8.690
4.786
0

2012
34.439
8.312
11.976
9.125
5.026
0

2013
36.161
8.728
12.575
9.581
5.277
0

2014
37.607
9.077
13.078
9.964
5.488
0

2015
38.735
9.349
13.470
10.263
5.653
0

2016
39.510
9.536
13.740
10.468
5.766
0

2017
39.905
9.631
13.877
10.573
5.823
0

2018
40.304
9.728
14.016
10.679
5.882
0

2019
40.707
9.825
14.156
10.786
5.940
0

2020
41.114
9.923
14.298
10.893
6.000
0

2006
15.930
4.796
3.619
1.609
1.181
4.725

Cantitate de deseuri de ambalaje (tone)
2007
2008
2009
2010
17.045
18.238
19.515
20.490
5.131
5.490
5.875
6.168
3.873
4.144
4.434
4.655
1.721
1.842
1.971
2.069
1.264
1.352
1.447
1.519
5.056
5.410
5.789
6.078

2011
21.515
6.477
4.888
2.173
1.595
6.382

2012
22.591
6.801
5.133
2.281
1.675
6.701

2013
23.720
7.141
5.389
2.395
1.759
7.036

2014
24.669
7.426
5.605
2.491
1.829
7.317

2015
25.409
7.649
5.773
2.566
1.884
7.537

2016
25.917
7.802
5.888
2.617
1.922
7.688

2017
26.177
7.880
5.947
2.643
1.941
7.765

2018
26.438
7.959
6.007
2.670
1.961
7.842

2019
26.703
8.039
6.067
2.696
1.980
7.921

2020
26.970
8.119
6.128
2.723
2.000
8.000

Ambalaje de la populatie Arad
Total
Hartie si carton
Plastic
Sticla
Metale
Lemn
Ambalaje de la Industrie, comert,
institutii
Total
Hartie si carton
Plastic
Sticla
Metale
Lemn

ANEXA 11 - Concept Dezvoltare SRR Arad

Categorie/Concluzie

Risc

Descriere

Public

Mod de alocare
Privat
Comun

Argumentare

Atenuare
Masuri

Intiative propuse
Probleme

Stadiul experientei prezente

ANEXA 12 - MATRICE ALOCARE RISCURI: Administrare, operare si intretinere
instalatii (SRR Arad) de sortare si vanzarea materialelor reciclabile recuperate.
Statie de sortare manuala,cu o singura linie, pe doua fluxuri de material (material fibros si plastic/metal)pentru recuperarea de materiale
reciclabile in vederea reciclarii. Capacitate nominala : 28000 t/an la intrare.
Costuri determinate in ACB: totale, pe baza carora se estimeaza daca pierderile de venit posibile estimate ale Operatorului, in cazul
concesionarii, nu sunt deloc neglijabile
Matricea e generatapentru cazul in care se doreste administrarea, operarea si intretinerea unor instalatii realizate in urma unor contracte de
proiectare si executie de instalatii complete, pentru care exista studii de fezabilitate si analiza cost beneficiu realizate anterior(costuri
determinate pentru noile investitii , durate de realizare si indicatori de performanta finali privind investitiile de capital in vederea introducerii lor
in valoarea de contract, pe durata contractului)
Tehnologia proiectata si constructiile realizate de ACsunt cele care vor fi utilizate, iar riscurile asociate sunt precizate in Cartea Constructiei.
Riscuri cheie
Riscul de finantare la inceputului Exploatarii

Riscul unor cantitati substantial mai mari
decat cele programate anual
Riscul procesarii unor deseuri avand un grad

Se preia de catre Delegat, care este responsabil de realizarea investitiilor necesare pe
de o parte pentru asigurarea cerintelor AC, iar pe de alta parte conformarea la toate
prevederile legale privind autorizarea si functionarea. Riscul emiterii autorizatiei de
functionare/avizelor/acordurilor necesare si al transferului acesteia apartine Delegatului.
De asemenea, Concesionarul isi asuma riscul finantarii perioadei de mobilizare
prevazute in caietul de sarcini si a functionarii pe o durata de 75 de zile de la inceperea
efectiva a activitatii (prima luna plus perioada necesara certificarii primei situatii de plata
de catre ADI SIGD Arad plus 7 zile pentru plata facturii, de la data certificarea platii)
Riscul este preluat de catre Delegat, care isi organizeaza activitatea corespunzator,
luand masuri pentru cresterea productivitatii, dar si, in cazuri justificate, de modificare
(in conditiile prevazute de Legea 100/2016) a tehnologiei/realizarea de noi investitii.
Riscul apartine in totalitate Delegatului, care isi va organiza activitatile de receptie a
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Categorie/Concluzie

Risc

Descriere

Public

Mod de alocare
Privat
Comun

de contaminare mai mare decat cel
programat anual, la intrarea in statie
Riscul de refuz al cantitatilor pregatite pentru
reciclare
Riscul de piata pentru materialele recuperate
in vederea reciclarii.
Riscul de mediu
Riscuri sociale
Riscul tehnologic
Riscul privind operarea si
intretinerea/reparatiile curente pentru statia
de Sortare, precum si de returnare la
expirarea duratei contractului in conditiile
stabilite prin Contract.
Riscul intreruperii activitatii in cazul incetarii
contractului inainte de termen sau intr- o
perioada de 90 de zile de la incetarea la
termen a Contractului. Riscul intreruperii
activitatii din culpa Delegatului
Riscuri privind defectarea sau distrugerea de
componente de infrastructura, ca si riscul
inlocuirii unor componente inainte de expirarea
duratei de viata stabilite

Argumentare

Atenuare
Masuri

Intiative propuse
Probleme

Stadiul experientei prezente

deseurilor si de tratare a neconformitatilor pentru respectarea indicelui anual de
contaminare programat.
Riscul apartine in totalitate Operatorului, cel care stabileste impreuna cu clientii
specificatiile de receptie si conditiile acesteia (precum si de tratare a neconformitatilor)
Riscul este preluat in totalitate de Delegat, intrucat este in responsabilitatea lui
organizarea activitatii suplimentare de marketing si vanzare a materialelor reciclabile
recuperate din deseuri, ca si elaborarea Programului Anual al Materialelor Recuperabile
Riscul este al Concesionarului, care are responsabilitatea functionarii in conformitate cu
Autorizatia de functionare
Se preiau de delegat.
Se preia de catre Delegat, cu ocazia predarii/primirii bunurilor de retur si realizarea
investitiilor propuse de Delegat in oferta sa.
Se preia de catre Delegat

Riscul este preluat de Delegat. Costurile suplimentare si eventualele daune cauzate de
neindeplinirea obligatiilor privind tranzitia din Contract vor fi recuperate din garantia de
buna executie iar daca aceasta nu este suficienta, prin hotarari ale instantelor de
judecata.

Se preiau in totalitate de delegat-, cu exceptia situatiilor in care
defectarea/distrugerea/inlocuirea se datoreaza altor cauze decat celor imputabile exclusiv
delegatului.
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Categorie/Concluzie

Risc

Descriere

Public

Mod de alocare
Privat
Comun

Argumentare

Atenuare
Masuri

Intiative propuse
Probleme

Stadiul experientei prezente

Aprecierea riscului de operare semnificativ (de natura economica, conform Legii 100/2016) transferat operatorului se face in conformitate cu
prevedere de la Art. 6, alin (2) al Legii 100/2016, respectiv:
“Se considera ca o parte semnificativa a riscului de operare a fost transferata atunci cand pierderea potentiala estimata suportata de
concesionar nu este una neglijabila”.
Apreciere calitativa a riscurilor. Cuantificarea riscurilor principale se afla in textul Studiului de Fundamentare.
1. Schimbarea cerintelor
concedentului in afara
limitelor agreate prin
contract
Se considera un TSRO
(transfer semnificativ al
riscului de operare),
deoarece Operatorul
trebuie sa asigure
finantarea modificarilor
care vor fi solicitate de
AC).
2. Resurse de intrare /
input. (Cantitati de
deseu pentru tratare –
recuperare materiale
reciclabile)
Se considera un TSRO,
deoarece intreruperile de
aprovizionare sau
variatia preturilor
produce pierderi deloc
neglijabile Operatorului

. Delegatarul poate fi nevoit sa
schimbe programul de lucru,
pentru a satisface cerintele legii
211/2011 si pentru a include
prevederile PNGD 2014-2020
care va fi aprobat pe perioada
concesiunii.
Delegatarul poate fi nevoit sa
aplice prevederi legislative noi
(taxe si contributii de mediu,
introducerea sistemului depozit,
etc)

X

Riscul ca aprovizionarea cu
cantitati suficiente de deseuri este
interupta, ori costurile deseurilor
cresc.

X

Studiile VFM arata ca exista o
scadere pronuntata de resurse pe
termen scurt (scadere de
populatie, crestere in eficienta
utilizarii resurselor, in ciuda
cresterii economice si a
veniturilor)
ST si componentele ei isi pot
incetini activitatea sau pot
stationa chiar pentru perioade
mai lungi
Costurile pot creste, datorita
cresterii cererii unor operatori din
afara Ariei, care pot plati preturi
atragatoare pentru deseurile
reciclabile. AC poate hotara

AC este nevoita sa adapteze Proiectul noilor cerinte privind
deseurile si PNGD care va fi aprobat.
Operatorul va trebui sa isi modifice programul de lucru,
pentru a utiliza la maximum capacitatea statiei.
Operatorul va trebui sa preia, in limitele privind modificarea
Contractelor de Concesiune de servicii, obligatii de
investitie, concomitent cu prelungirea duratei contractului.

Au loc cresteri ale costurilor si, in unele cazuri, modificari
negative ale calitatii produsului.
Cantitati mai mici din Aria de Activitate reprezinta o
dimensionare necorespunzatoare a instalatiei fata de
productivitatea ei, inducand o modificare a termenilor de
recuperare si o eficienta scazuta a investitiei.
AC, prin SIMDS creat si prin prevederile din SF si AF
asigura ca toate deseurile reciclabile din zonele SIMDS 1,2
si 5vor fi livrate catre Operator.
In cazul neasigurarii, Operatorul inregistreaza pierderi,
datorita reducerii profitului (care este functie de cantitate) si
cresterii costurilor pe tona(datorita ponderii cheltuielilor
fixe)
Daca AC nu resuseste sa asigure cantitatile propuse,
Operatorul poate fi indreptatit sa procure deseuri in
completare, de la terti, din afara Ariei
Operatorul trebuie sa depuna toate eforturile pentru
asigurarea de deseuri de completare in conditii si la preturi
care sunt demonstrate AC astfel incat sa permita
aprobarea AC. Deseurile trebuiesc asigurate in mod
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AC va face cunoscute posibilitatile de
modificare a contractului, ca optiuni, in
cadrul DA (documentația de atribuire).
Operatorul preia riscurile modificarilor
care vor aparea, in limita determinate de
prevederile legale privind modificarea
contractelor de concesiune (Sectiunea a
2-a a Legii 100/2016)

AC va fi indreptatita sa monitorizeze si
aprobe aprovizionarea cu deseuri de
completare si poate aproba Operatorului
inlocuirea de resurse, daca devine
necesar.
In cazul aprobarii de resurse de
completare, AC vamonitoriza atent aceste
resurse,iar aprobarea se vada dupa
ce se vor justifica economic
acesteresursesi doar in limitele in care nu
impiedica deservirea utilizatorilor din
Zonele 1,2 si 5.

AC va introduce in CS si DA toate
optiunile care apar ca fiind
necesare pentru modificarea
contractului pe perioada lui de
valabilitate.
Operatorul va antecalcula
influentele economice ale optiunii
de modificare

Platile trimestriale sau lunare vor
include astfel de costuri,
determinate si aprobate, pentru
resurse de completare. Plata
costurilor se va face de catre
Operatorii aprobati de AC si vor
include cota de redeventa
(amortizarea)

In prezent, apar dese modificari de planuri
de gestionare, precum si de prevederi
legislative pentru indeplinirea cerintelor din
legea 211/2011 a deseurilor., avand in
vedere si intarzierile realizate in
implementarea POS Mediu 2007-2013.

Operatorul trebuie sa se asigure daca
poate gestiona acest risc, ori trebuie sa
apeleze la terti.

AC poate hotara modificari ale
contractului, vizand adecvarea
economica a activitatii Concesionarului
AC poate aproba modificari ale tarifelor,
in conditiile Legii (Ordinul 109 / 2007 al
presedintelor ANRSC)
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Categorie/Concluzie

Risc

Descriere

Public

Mod de alocare
Privat
Comun

modificari ale contractului.

Se considera un TSRO,
datorita impactului asupra
veniturilor Concesionarului.

X

Disponibilitatea de cantitati si
calitati de deseuri pentru proiect,
ori a cererii pentru produsul sau
serviciile proiectului din partea
consumatorilor/utilizatorilor.

Se recomanda acordarea de libertate dar si
responsabilitate Concesionarului in stabilirea unor strategii
si punerea lor in aplicare pentru cresterea cererii
recilatorilor

Calitatea deseurilor la intrare nu
este cunoscuta cu suficienta
precizie, nici nu se aplica
standarde de calitate la intrarea
SRR pentru a atinge
performantele planificate privind
recuperarea de materiale,
Calitatea materialelor recuperate
la iesire nu intruneste calitatea
pietei.

4. Riscul de inlocuire a
tehnologiei (tehnologie
actualeinvechite)

Scaderi ale venitului concesionarului. Pierderi semnificative
de venit. Concedentul nu primeste indicatori de
performanta adecvati.
AC trebuie sa sustina, prin Operatorii de Colectare
Separata si transport Separat, aprovizionarea cu deseuri,
pentru toate deseurile din Aria de Activitate
Operatorul preia riscul ca, in cazul in care AC nu reuseste
sa asigure cantitatile necesare, sa mentina eficienta
activitatii sale, prin alocarea eficienta de resurse si
managementul eficient al acestora.

Disponibilitatea poate scadea din
cauza reducerii generarii, a unor
modificari legislative sau a unor
afaceri din afara Ariei care ofera
conditii avantajoase pentru
preluarea deseurilor (sistemele
construite de Operatorii Autorizati
pentru preluarea responsabilitatii
privind deseurile din ambalaje)

Preturile de vanzare a
materialelor recuperate,
mentinerea sub control a tarifelor
de salubrizare.
Riscul ca o noua tehnologie sa
provoace ineficienta tehnologiei
folosite

Atenuare
Masuri

Intiative propuse
Probleme

Stadiul experientei prezente

rezonabil de pe piata, iar contractele trebuiesc aprobate de
AC

Capacitatea statiei de sortare nu
poate fi acoperita, datorita
scaderii cantitatilor de deseuri
colectate separat in Zonele 1,2 si
5
3. Riscuri de cerere /
disponibilitate

Argumentare

X

Deoarece tehnologia a fost proiectata si implementata cu
11 ani inainte, Concesionarul preia riscul ca anumite
componente sa fie inlocuite.infrunta consecintele riscului ca
aceasta tehnologie sa fie inlocuita. Inlocuirea pe parcursul
contractului duce inevitabvil la majorari ale tarifelor.
Exista riscul ca noi tehnologii construite sa aibe acces la
piata deseurilor din aria de activitate, lucru care duce la
diminuarea cantitatilor disponibile, la cresterea cererii
pentru deseuri si, implicit, la cresterea preturilor.
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AC efectueaza o evaluare a riscului de
cerere si trebuie sa se asigure ca in
contract se aloca in mod realist riscurile,
fata de tot ceea ce implica cererea.
Concesionarul trebuie sa dezvolte o
strategie de piata cuprinzatoare pentru
procurarea de deseu de
completare/inlocuire, dar si pentru
asigurarea de clienti fiabili si corecti
AC poate elabora hotarari de modificare

Vanzarea materialelor recuperate se
atribuie Operatorului, care isi va utiliza in
cel mai inalt grad expertiza si resursele
de vanzare pentru satisfacerea cerintelor
clientilor si obtinerea unor preturi cat mai
ridicate.

Operatorul poate diminuia riscul prin
colaborarea stransa cu AC in vederea
asigurarii de resurse si de piata pentru
produsele finite, la un nivel care sa
asigure eficienta.
Operatorul acorda asistenta tehnica
gratuita pentru fundamentarea de catre
AC a unor planuri de
inlocuire/modernizare.
AC poate diminua efectul manifestarii

Conlucrarea cu descentralizatele
locale pentru stabilirea de piete si
conditii de vanzare cat mai bune
pentru materialele recuperate
pentru reciclare.
Analiza periodica a calitatii
desurilor la intrare, in scopul
prevenirii necorespondentei
materialelor recuperate cu cerintele
pieteii in urma procesarii prin
tehnologiile concesionate.
Studierea posibilitatii acordarii de
bonusuri Operatorilor de Colectare
Separata pentru calitatea si
cantitatea de deseuri in crestere
fata de cele initial existente si
analizate.

AC trebuie sa aibe acces la diverse surse
de date pentru a dezvolta oportunitati
precum si proiectii de venituri realiste si
realizabile, Scopul este ca AC sa poata
gestiona riscurile legate de tarifele la
poarta si de cerere.
In Europa, reducerea cantitatii depozitate
utilizand in primul rand reciclarea este o
prioritate, indicatorii fiind ridicati.
AC trebuie sa se implice in procesul
legislativ privind deseurile din ambalaje,
avand ca obiectiv asigurarea indeplinirii
indicatorilor de performanta de care
raspunde, dar si utilizarea eficienta a
investitiilor deja efectuate in infrastructura
de gestionare a deseurilor.
Experienta actuala arata ca operatiunile
de recuperare materiale prin sortare
prezinta costuri mai mici, cu variatie
exponentiala pentru statiile medii si mari.
Astfel, o statie de recuperare materiale
avand o capacitate de 30000 t/an are
costuri de 1,5 ori mai mici decat avand
capacitatea de 50000 t/an. De asemenea,
dezvoltarea prin automatizare nu este
posibila decat pentru statii avand o
capacitate mai mare de 25000 t/an.
Tehnologiile stabile, deja realizate si
operate atrag cel mai mult atentiabancilor
si fondurilor de investitii de a finanta
procese care isi dovedesc sanatatea.
Acest apetit al bancilor nutrebuie sa
excluda posibilitatile de creditare pentru
noi tehnologii, pe termen lung, prin
utilizarea eficientei inalte si capacitatii de
integrare in piata, dar si a oportunitatilor
de integrare a unor granturi.
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Categorie/Concluzie

5. Managementul
generalal lactivitatii
Se considera un TSRO,
datorita impactului asupra
veniturilor Concesionarului.

6. Riscul de performanta/
Riscul depasirii costurilor.
Se considera un TSRO,
datorita impactului asupra
veniturilor Concesionarului

6a. Riscuri la PIF si
predare-primire

Risc

Descriere

Public

Mod de alocare
Privat
Comun

Neindeplinirea de catre
Concesionar a performantelor si
obligatiilor contractuale

X

Riscul ca investitia sa nu atinga
performantele prescrise sau
costurile de operare.

X

Furnizare necorespunzatoare a activitatii, din pricina
managementului defectuos al Operatorului
Operatorul nu isi incaseaza veniturile, penalitatile putand
constitui o pierdere importanta de venituri.

Acest risc trebuie considerat si in
legatura cu procesul de
predare/primire a bunurilor
concesionate (Riscurile 6a, 6b si
6c de mai jos)

Riscul de a nu realiza PIF si
receptia de catre operator in
limitele de timp si buget

Argumentare

Operatorul preia acest risc.
AC pastreaza riscul de fixare a unor indicatori de
performantaprea inalti dar realisti, a căror indeplinire nu
poate fi temeinic demonstrată si justificata.
Operatorul preiatoate riscurile, conform ofertei sale,
imediat dupa luarea in primire a infrastructurii.
Riscurile vor avea referire la (dar nu in mod exclusiv)
deteriorarile din culpa Operatorului, accidente de poluare,
sanatate si securitate, protectia la incendii, uzurii
premature (moral/fizic) a echipamentelor si tehnologiei,
extinderea activitatilor sau impunerea unor cerinte de
calitate noi, ca urmare a standardelor noi de calitate sau
cerintelor pietei.
AC are riscul de buna alegere a operatorului caruia I se va
atribui contractul, prin cerinte de calificare adecvate,
puternice.

x

Operatorul nu va pune in sarcina AC intârzierile si costurile
de remediere pentru trecerea testului de performanta si va
propune efectuarea remedierilor de un subcontractor
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Atenuare
Masuri
acesturi risc prin politica sa generala, prin
cresterea imaginii serviciuluoferit,si prin
modificarea mecanismelor de plata in
cadrul intregului sistem integrat, astfel
incat sa atraga cat mai muti participanti in
cadrul SIMDS (in special reciclatori si
valorificatori pentru materialele
recuperate).
Tehnologii noi pot aparea si la colectorii
informali, dar si la cooperative pe care
acestia le pot infiinta.
Operatorul are experienta si a operat
activitati de sortare in baza unor
autorizatii pentru activitatea de sortare.
AC va coordona reclamatiile operatorilor
si va arbitra conflictele intre operatori,
datorita managementului defectuos al
Operatorului SRR

Intiative propuse
Probleme

Stadiul experientei prezente

AC va solicita planuri, programe si
proceduri care se vor revizui cel
putin o data pe an din partea
operatorului, pe care le va
monitoriza, aplicand penalitati in
caz de nerespectare.

Desi managementul SRR este
concesionat, iar Operatorul concesionar
este responsabil de acesta,
managementul defectuos al SRR poate
avea influente si conduce la pierderi
pentru celelalte activitati si ceilalti
operatori. AC va trebui sa coordoneze
reclamatiile operatorilor si tratarea
contradictiilor intre operatori
AC trebuie sa aibe acces si personal
specializat pentru studierea datelor din
surse cat mai variate pentru a define
specificatii de performanta si modele de
functionare cat mai realiste

AC trebuie sa fixeze indicatori
recunoscuti pentru performanta, bazati pe
politica sa in domeniul deseurilor sipe
datele de piata relevante. (deseuri
supuse conversiei, calitatea materialului
realizat, fluxul de masa si energie),
adaptati tehnologiei concesionate.
Indicatorii de performanta vor fi bazati pe
aplicatia de finantare si in cerintele din
Legile conectate la deseuri(continuitatea,
disponibilitatea serviciului, reciclare si
valorificare superioara, reducerea
cantitatilor eliminate prin depozitare
finala, eficienta ridicata, protectie sporita
a mediului, securitate).
Se va aplica procedura de modificare a
tarifelor, conform legii.

In practica, in cazul in care
performanta nu poate fi atinsa
indiferent de actiunile sale si ale
AC, Operatorul va fi indreptatit la
intarzieri, si costuri suplimentare.
Disputele vor fi rezolvate amiabil,
corect, prin aplicarea procedurii de
modificare a tarifelor, in conditiile
legii.
AC va trebui sa faca toate
diligentele pentru informarea
corecta a finantatorilor sai si
introducerea modificarilor necesare
(pentru reducerea indicatorilor ori
pentru retehnologizare care sa
permita indeplinirea lor)

Se va aloca un timp si resurse adecvate
pentru procedura de predare-primire.
Formularele si documentele de predare-

.
Pregatirea din timp a formularelor,
procedurilor de predare/primire

Operatorul raspunde pentru o
crestere a costurilor de operare din
vina sa. El are posibilitatea
justificarii unor ajustari sau
modificari ale costurilor, in
conditiile legii, dar, pana la
rezolvarea disputelor trebuie sa
finanteze sisa inregistreze toate
diferentele.
In cazul unor evenimente de forta majora,
AC trebuie sa prelungeasca perioada de
receptie.
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Categorie/Concluzie
Se considera un TSRO,
datorita impactului asupra
veniturilor Concesionarului.

Risc

Descriere

Mod de alocare
Privat
Comun

programatesi consecintele
generate de acest risc.
Testare, Performanta,
Timp suplimentar la punerea in
functiune si costuri suplimentare.

6b. Riscul la foc

Risc aparut datorita
reconsiderarii, fata de momentul
realizarii proiectului a conditiilor
de protectie la incendiu noi (l
2015) si necesitatea elaborarii de
proiecte suplimentare pentru
conformarea la noile standarde

7. Riscuri de
intretinere/mentenanta

Riscul de amentine activele la
standardele si specificatiile
necesare pentru realizarea
duratei de viata planificate
.
Costuri de mentenanta mai mari
pentru volume de deseuri care
depasesc capacitatea.

Se considera un TSRO,
datorita pierderilor deloc
neglijabile in cazul unei
intretineri incorecte

Public

Costuri reduse pentru cantitati
mai mici, dar si risc de uzura
morala prin subutilizare. Masuri
de conservare.
Riscul estimarii inadcevate a
costurilor pentru suprautilizarea
activelor

Argumentare

Atenuare
Masuri

Testele de performanta se efectueaza in stransa legatura
cu specificatiile din Caietul de sarcini.

primire sunt complexe si vor trebui
elaborate minutios.
Alocarea unei perioade rezonabile pentru
testare si receptie si conditionarea duratei
de mobilizare de acest plan.

calificat.

X

X

Intiative propuse
Probleme

Noile standarde la incendiu, standardele din septembrie
2015, impun noi conditii cu privire la protectia impotriva
incendiilor. Este necesara revizuirea scenariilor si a
proiectului initial, din punct de vedere al prevenirii extinderii
incendiilor.
Operatorul pastreaza respondabilitatea de a respecta
conditiile impuse de ISU pe perioada de derogare.
Operatorul preia riscul asigurarii performantei, chiar in
conditiile in care se vor executa lucrari de constructii in
amplasamentul sau.
Operatorul preia toate risucirle SSM pe perioada in care
constructiile se vor realize pe amplasamentul sau.

Vor trebui realizate planuri SSM si un
program de functionare special al
instalatiei pentru perioada realizarii
constructiilor de adecvare.
Operatorul va prelua riscurile
suplimentare generate de prescriptiile din
Autorizatia de functionare (Avizul ISU)

Concesionarul trebuie sa
intreprinda toate diligentele pentru
obtinerea de la ISU a termenelor
pentru adecvare si a conditiilor
impuse de ISU pentru functionarea
sigura la foc a instalatiei, pana la
executia proiectului de adecvare.

Operatorul va avea întreaga responsabilitate pentru
mentinerea standardelor si specificatiilor si aplicarea
prevederilor privind intretinerea precizate de AC in cadrul
DA.

ACtrebuie sa monitorizeze cu atentie
respectarea prescriptiilor, procedurilor si
programelor de intretinere si
aprovizionare cu piese de schimb
corespunzatoare.
AC trebuie sa considere in mecanismul
de plata sunt prezente elemente privind
disponibilitatea si calitatea
echipamentelor, prin introducerea de
indicatori specifici.

AC va monitoriza planul de
Intretinere si reparatii elaborat de
Operator in Perioada de mobilizare
si actualizat permanent, incluzand
procedurile specifice si programul
de asigurare a stocurilor minime de
piese de schimb originale.

Operatorul pastreaza riscul reparatiilor periodice si
ainterventiilor preventive, conform cu programul prevazut in
DA si detaliat in perioada de mobilizare, de catre operator.
Operatorul pastreza riscul pentru orice utilizare in afara
manualelor de operare si pentru orice interventie sau
modificare pe care o face fara aprobarea AC, ca si pentru
orice folosire de piese de schimb sau consumabile in
neconcordanta cu cele originale, recomandate de
producatori, fara certificarile legale necesare sau a folosirii
de improvizatii ori provizorate.
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Stadiul experientei prezente

O atentie deosebita trebuie acordata
adecvarii la noile conditii de foc si revizuirii
strategiei de protectie impotriva
incendiilor. Aceelasi lucru devine necesar
si din punct de vedere SSM si conformarii
CE a echipamentelor.
Concesionarul preia acest risc si va trebui
sa apeleze, de regula, la terti calificati
Datorita structurii variabile a deseurilor si a
riscurilor de autoaprindere necontrolata,
se impuntot mai multe masuri de prevenire
a extinderii incendiilor, iar AC trebuie sa
verifice daca Operatorul include in
adaptarile necesare cele mai noi masuri
si standarde.
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Categorie/Concluzie

Risc

Descriere

8. Riscul in caz de Forta
majora

Este riscul pentru aparitia unor
situatii neprevazute, care nu se
afla sub controlul niciunei parti si
care intarzie sau fac imposibila
atingerea performantelor.
Se va tine seama ca in cazul
manifestarii unui eveniment de
forta majora, fiind un serviciu de
disponibilitate, proiectul va fi
scutit de indeplinirea indicatorilor
cheie de performanta.

9. Riscul de modificare a
cursului de schimb

Riscul fluctuatiei cursului de
schimb asupra duratei de viata a
proiectului

Este un TSRO

10. Riscul politic

Riscul de modificari legislative
care afecteaza capacitatea de
performanta a proiectului ca si
pretul cu care conformarea poate
fi realizata.
Schimbari in taxe si modul de
taxare

Public

Mod de alocare
Privat
Comun
X

X

X

Atenuare
Masuri

Intiative propuse
Probleme

Forta majora este un risc impartit intre parti si partile
trebuie sa defineasca in mod cinstit si corect o lista a
evenimentelor care pot sa degreveze Operatorul de
indeplinirea obligatiilor sale.

Asigurarea proiectului (risc de distrugere
fizica si pierderi de venituri) este
principala cale de atenuare a riscului de
forta majora care este cauza distrugerii
fizice.
Pentru serviciile pe baza de
disponibilitate (cum sunt cele din
domeniul deseurilor), riscul intreruperii
dintr- o cauza de forta majora poate fi
atenuatde relaxarea performantei
stabilite, prin reducerea la un nivel mai
scazut de acceptare a nivelului
serviciului, permitand astfel Operatorului
gestionarea problemelor zilnice fara a fi
supus penalitatilor.

Daca partile nu ajung sa se
intelega cu privire la modul de a
trata împreună un eveniment de
forta majora, vor trebui luate in
considerare inclusiv plati de dauneinterese catre operator, in cazul
deciziei de reziliere a contractului,
care sa acopere activitatea
operatorului pe durata de activitate
in caz de eveniment de forta
majora. Astfel de plati vor tine
seama de acoperirea debitelor
Operatorului fata de finantatorii sai.

Riscul se poate manifesta in cazul exporturilor de materiale
reciclabile si in cazul asigurarii cu piese de schimb,
influentand pe de o parte veniturile din exploatare si pe de
alta parte costurile exploatarii.

Riscurile de acest tip nu sunt
contabilizate dincolo de propriile acorduri
de asigurare ale Operatorului.
Operatorul va avea in vedere atenuarea
acestui risc prin contracte de acoperire a
riscurilor in cadrul documentelor de
finantare pe care le semneaza
Riscul pentru modificarea legilor care e
retinut de operator poate fi atenuat prin
clauze de ajustare a pretului in contract.
(avand la baza faptul ca modificari
generale ale legilor vor afecta intreaga
piata egal si vor puteafi luate in
considerare prin modificarea indicelui
preturilor de consum.)
Trebuie avut in vedere si felul specific in
care anumite legi pot afecta estimarile si
costurile proiectului. Un exemplu este
suprataxa de depozitare. Ea trebuie
platita de operatorul depozitului dar
influenteaza puternic activitatile de tratare
in vederea reducerii cantitatilor eliminate
prin depozitare. Orice reducere
suplimentara fata de performantele
impuse aduce economii importante AC,
dar limiteaza in acelasi timp eficienta
calculata de operatorul depozitului (prin

AC nu va fi nevoita sa asiste in
vreun fel operatorul in atenuarea
acestui risc

Riscul nu are un grad considerabil de
substantialitate pentru a asigura suport din
partea Municipiului Arad

AC trebuie sa definitiveze modelul
de transfer al contributiilor la
Fondul de mediu legatede
depozitare sisa calculeze impactul
asupra sistemului. Abia atunci vor
putea fi facute modificari ale
tarifului, in baza acestor calcule.

In practica se stie ca sectorul de
gestionare a deseurilor implica o
interactiune stransa cu reglementarile in
domeniul mediului. O schimbare in
legislatia de mediu poate avea aplicare
generala, dar poate avea un efect
disproportionat asupra
sectoruluidedeseuri. Din aceasta cauza,
unele proiecte de gestiune a deseurilor au
adoptat definitiile de modificare de
legislatie, in scopul de a introduce in
contracte orice modificare a legislatiei
avand un efect discriminatoriu sau
specific.

Argumentare

Riscul modificarilor legislative afecteaza in principal
Autoritatea contractanta, dar va exista si o distribuire a
riscului fata de urmatoarele tipuri de modificari ale legilor:
a) discriminatorii (proiect sau operator),b) specifice
(sectorul deseurilor) c) schimbari generale care afecteaza
cheltuielile de capital.O modificare a legii este adesea
supusă unui prag de minimis înainte ca partenerul privat să
aibă dreptul la despăgubiri
Operatorul nu va fi in general compensat pentru modificari
generale ale legilor care afecteaza doar cheltuielile de
capital sau modul de taxare (adica schimbari care
afecteaza piata in mod egal). Schimbarile legislatiei vor
indreptati in general Operatorul la solicitarea unor
Modificari ale contractului, atunci cand e necesara evitarea
unei obligatii imposibile. In caz ca acest lucru nu este
posibil, Operatorul va putea solicita reziliereacontractului..
Considerand realitatea modificarilor rapide a legislatiei din
domeniul mediului in anii din urma si in prezent, practica
impune intocmirea unei liste previzibile, dar necuantificabile
de legi noi sau modificari, cu care partile sunt de acord
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Stadiul experientei prezente
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Categorie/Concluzie

Risc

Descriere

Public

Mod de alocare
Privat
Comun

Argumentare

Atenuare
Masuri

care sa fie luate in considerare, chiar daca nu sunt
evaluate costurile. In prezent, se asteapta aparitia multor
legi de acordare a legislatiei privind Sistemele Integrate de
gestiune a deseurilor si sistemele de salubrizare. E
previzibila aparitia unui nou acord cadru de delegare a
activitatilor serviciului de salubrizare, un nou Plan national
de gestiune a Deseurilor, o noua aranjare a taxelor de
mediu (incluzand taxa de depozit suplimentara revizuita,
etc), noi standarde privind calitatea materialelor recuperate
si reciclate.

micsorarea cantitatilor depozitate). Modul
in care transferul acestei taxe se va face
intr- un sistem integrat de deseuri si
impactul ei sunt inca necalculate.

Riscul de crestere a tarifelor si
costurilor mai mult decat era de
asteptat

X

Riscurile inflatiei sunt in sarcina operatorului, care are
posibilitatea ajustarii, in conditiile legii a tarifelor.

AC va verifica modul de aplicare specific
a reglementarilor privind ajustarea si
modificarea tarifelor si a documentelor
care stau la baza acestei posibilitati
acordate Operatorului

12. Riscuri strategice

Modificari in structura
operatorului. Conflicte de interese
intre actionarii sau asociatii
Operatorului. Insolventa.

X

AC vrea sa se asigure ca Operatorul cauia ii va atribui
contractul va fi in stare sa il duca la bun sfarsit
Stabilirea de conditii de calificare tehnica si financiara a
operatorului, cu mentinerea tertilor sustinatori iimplicati in
contract

AC va putea limita posibilitatea
Operatorului de a isi schimba structura
actionariatului pentru o anumita perioada,
iar apoi sa solicite conditii de
reconformare a capacitatii tehnice si
financiare, pentru orice intentie de
schimbare.
Durata contractului trebuie sa fie bine
calculata, avand in vedere modificarile e
piata, dar si sensibilitatile politice legate
de acordarea unor contracte pe termen
lung, unde riscul unei pregatiri
insuficiente provoaca expuneri mari ale
AC.
O atenuare a riscului il constituie
solutionarea amiabila si determinarea de
solutii pentru fiecare parte de a remedia.
Pentru a evita indisponibilizarea
activitatilor in cazul rezilierii unui contract,

13. Rezilierea inainte de
termen

Este un TSRO

Riscul de incetare a relatiilor
contractuale inainte de termen si
consecintele financiare ale unei
astfel de incetari

X

Riscul platii de daune va depinde de motivele incetarii si ,
in general pentru urmatoarele motive :
(1) Incetare cu acordul ambelor parti – Operatorul va
putea solicita rambursarea capitalului investit si a
datoriilor de prim rang
(2) Incetare din vina operatorului – deoarece proiectul
poate fi resupus unei proceduri de atribuire,
Operatorul va plati costurile organizarii unei noi
proceduri plus daune interese calculabile rezonabil,
dar va putea solicita – in cazul concesiunilor, o suma
pe care viitorul operator o va plati pentru restul
duratei concesiunii – decurgand din investitiile facute
de el) din care se vor scadea oricum costurile de
organizare a unei noi proceduri..In cazul in care nu e
o concesiune, Operatorul va avea de platit doar
cheltuielile de organizare a unei noi proceduri
In mod obisnuit, se garanteaza datoriile de prim rang ca un
minim returnabil in orice conditie de reziliere iar drepturile
de compensare sub aceasta valoare nu sunt posibile. Desi
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Stadiul experientei prezente

Se recomanda ca primul contract sa nu
fie pe termen lung, lucru posibil intrucat
investitiile solicitate Operatorului sunt
minore si nu e nevoie de o durata minima
pentru recuperarea investitiilor.

11. Riscul inflatiei

Acceptarea participarii la procedura doar a operatorilor
licentiati, a caror calificare a fost analizata de ANRSC la
data acordarii licentei in vederea participarii la procedura.

Intiative propuse
Probleme

Se recomanda utilizarea ca instrument de
garantare din partea Operatorului, o
Garantie de Buna Executie, in valoare de
10% din valoarea concesiunii, reinnoibila
anual.

Introducerea in mecanismul de
plata a procedurii de ajustare si de
modificare a tarifului si precizarea
continutului documentatiei
prezentate in sustinerea propunerii
de ajustare/modificare.

Se asteapta o crestere a inflatiei pentru
perioada urmatoare, in Romania, dupa un
nivel foarte scazut al acesteia pe parcursul
ultimilor ani.

In perioada actuală, schimbarile de
actionariat sunt frecvente . Acest lucru se
datoreaza tendintei operatorilor din
sectorul privat de a ramane flexibili, pentru
a putea reactiona la oportunitati

Plata daunelor la rezilerea inainte de
termen este bine definita in practica
contractuala, iar o asigurare de risc politic
nu este in general obtenabila, intrucat
exista un risc mult mai mic al neindeplinirii
obligatiilor de plata de catre o Autoritate
contractanta.
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Categorie/Concluzie

Risc

Descriere

14. Riscul de finantare
Finantarea investitiilor
minore din CS si a operarii
pe primele 12 luni dupa
finalizarea perioadei de
mobilizare

Riscul ca Operatorul sa nu poata
asigura finantarea investitiilor
minore prevazute in CS si
Contract, a activitatii pe Perioada
de Mobilizare si a primelor 12 luni

15. Riscul impactului SRR
asupra SIMDS si de
coordonare unitara a
componentelor SIMDS

Riscul este creat de obligatia
legala a CJ prin ADISIGD Arad sa
coordoneze procesul de atribuire
a tuturor contractelor separate de
delegare pentru componentele
SIMDS. Coordonarea si
managementul unitar va trebui
asigurat de o structura care sa
aibe responsabilitati si indicatori
de performanta unitar pentru
SIMDS

Public

Mod de alocare
Privat
Comun

X

X

Argumentare
finantatorii de proiecte nu sunt expusi in mod semnificativ
fata de neindeplinrea obligatiilor si nu ar dori sa utilizeze
de obicei dreptul de a solicita rezilierea in atare
circumstante, nefiind motivate suficient sa oblige proiectul
sa isi recupereze imprumutul, Autoritatea Contractanta
este cea care alege sa nu isi exercite dreptul de reziliere.
Operatorul va avea obligatia de a prezenta asigurari pentru
posibilitatea lui de a suporta investitiile din oferta si
costurile operarii pe o durata de 75 de zile, incluzand
incheierea, cu succes, a perioadei de mobilizare,precum si
pentru investitii in remedieri, dotari, echipamente si bunuri.

AC are responsabilitatea legala (Legea 101 /2006 cu
modificarile si actualizarile care au urmat) de a asigura
realizarea indicatorilor de performanta pentru SRR si de
verificare a corelarii cu SIMDS.
SIMDSeste un proiect integrat, proiectat si implementat
intr- o forma coerenta, coordonata si unitara.
Operatorul SRR isi asuma, pe riscul si raspunderea sa,
riscul de armonizare a activitatii sale, in baza deciziilor de
management ale AC.
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Atenuare
Masuri

Intiative propuse
Probleme

AC va deduce, in caz de reziliere a
contractului in aceasta prima perioada din
vina Operatorului, cheltuielile de
organizare a unei noi proceduri, precum
si daune interese calculate rezonabil, din
garantia de buna Executie.

AC va solicita, in cazul acceptarii in
loc de garantie bancare a garantiei
date de o societate de asigurari,
potrivit legii, ca operatorul sa
prezinte in rapoartele sale, un
capitol privind indeplinirea
obligatiei sale de a plati ratele de
asigurare.

Elaborarea unui studiu de impact asupra
SIMDS in urma atribuirii tuturor
contractelor, pentru a se asigura unitatea
SIMDS.

Stadiul experientei prezente

AC trebuie sa raspunda solicitarilor
de coordonare venite din partea CJ
Arad.
AC va trebui sa rezolve
problematica contributiilor privind
depozitarea din OUG 196/2005 cu
modificarile ulterioare, ca si
prevederile legale cuprinse in
legea 249/2016 privind ambalajele.
Va trebui rezolvata probelma
returnarii garantiei de catre
operatorii de Colectare Separata,
fie direct, fie prin intermediul
taxelor de salubrizare variabile.
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ANEXA 13 – Operatori autorizati pentru reciclare-jud_Arad_2018
Nr.

Data

Operatorul economic

Grupa de deşeu:
S

40

58

62

09.08.2011
R.
15.03.2012
R.
18.03.2013
R.
04.03.2014
R.
19.03.2015
15.09.2011

20.09.2011

63

20.09.2011

67

27.09.2011
R.06.11.2012
R.
27.03.2014
R.
31.03.2015

69

27.09.2011

70

03.10.2011

SC REMAT M.G. SA – Arad
Str. Câmpul Liniştei nr.1, Jud.Arad
CUI: RO 1689176
Tel/fax: 0257.281.760; 0257.281.711
Email: office@remat-mg.ro
Administrator:MariusAlexandru
MAIROVITZ
SC PETRI PLAST SRL – Arad Com.
Felinac nr.1014, Jud. Arad CUI: RO
27617335
Tel/fax: 0257/411727
Emai:
Administrator: Avram Petrica
SC PRODIR SRL – Sanleani Strada
Principala FN, Jud.Arad CUI: RO
11093366
Tel/fax: 0257/381800; 0257/381799
Email: deseuri.prodir@gmail.com
Administrator: Darlea Ioan
SC MAG COMPANY SRL – Arad
Strada M. Lermontov nr.16, Jud.
Arad CUI: 16440806
Tel/fax; 0723/875130; 0257/264262
Email:
Administrator: Palea Gheorghe
SC A.S.A SERVICII ECOLOGICE
SRL –
Arad
Soseaua Centura Nord FN, Jud. Arad
CUI: RO 14822567
Tel/fax: 0357.130.920; 0357.130.921
Email: arad@asa-group.ro
Director general: Juergen
SPRINGSITS
SC DATA ARPLAST SRL – Arad
Strada Mierlei nr.18, Jud. Arad
CUI: 27141001
Tel: 0744531884
Email: data-arplast@yahoo.com
Administrator: Antal Eugen
SC GEO CORI ALEX 2008 SRL –
Curtici
Strada Avram Iancu nr.25, Jud. Arad
CUI: RO 24057276
Tel: 0740/185871
Email: coco.giovani@gmail.com
Administrator: Cazacu Gheorghe

X

P

H

X

X

X

X

X

X

F

X

Operaţiuni:
N

X

L

X

X

X

- colectare/achizitie deseuri
feroase
- sortare
- debitare
- comercializare

X

X

X

X

X

X

X

X

- colectare/achizitie deseuri
- sortare pe tipuri, culori,
natura, destinatie,
compozitie chimica, etc
- balotare-presare,
tocare/debitare, maruntire dupa caz
- comercializare, livrare,
transport.
- colectare/achizitie deseuri
- sortare pe tipuri, culori,
natura, destinatie, etc
- macinare, regranulare,
compactare etc.
- comercializare
- colectare/achizitie deseuri
- sortare pe tipuri, culori,
natura, destinatie, etc
- balotare
- comercializare

X

X

X

X

X

X

X

- colectare/achizitie deseuri
- sortare pe tipuri, culori,
natura, destinatie, etc
- presare-balotare, după
caz
- comercializare, livrare

- colectare/achizitie deseuri
- sortare pe tipuri, culori,
natura, destinatie, etc
- presare/balotare,
macinare etc.
- comercializare
- colectare/achizitie deseuri
- sortare
- comercializare

116

23.03.2012
R.
20.03.2013
R.
05.03.2014
R.
25.02.2015

SC INDECO GRUP SRL – Bucureşti
Str. Tufănica nr.6A, Sect.3
CUI: RO 18990210
Tel/fax: 037.401.08.99; 031.817.25.96
Email: info@indecogrup.ro
Administrator: Dorin DOBRE

137

03.05.2012
R.
25.02.2013
R.
25.02.2014

SC METALCOMP INTERNAŢIONAL
SRL - Arad
Str. Câmpul Liniştii nr.1, Jud. Arad
CUI: RO 11291754
Tel/fax: 0257.254.251; 0257.229.044
Email: contact@metalcomp.ro
Administrator: Iovănuţ Octavian Iovu
IOAN

X

X

X

X

X

X

X

X

- colectare/achizitii deseuri
- sortare pe tipuri, culori,
destinaţie
- presare-balotare, după
caz
- granulare mase plastice;
comercializare Puncte de
lucru: Ploieşti- str.Pictor
Roshental nr.12, Ilfov-Şos.
de Centură nr.1, jud. TimişOrţişoara nr.237; jud. Arad Zădăreni, Zona industrială
nr.14.
- colectare/achizitii deşeuri
- sortare pe tipuri de
deşeuri, destinaţie
- presare-balotare hârtiicartoane, doze Al
- comercializare, livrare

ANEXA 14 – Operatori autorizati reciclare in vecinatatea SRR ARAD
Nr.

Data

TIMIS

31

85

Operatorul economic

14.07.201
1

SC MULLER
GUTTENBRUN
RECYCLING SRL Com. Giroc – Sat.
Chisoda , Jud. Timis
CUI: RO 13064294
Tel/fax: 0256/285413;
0256/285411
Email: office.tm@rematmg.ro
Administrator: Mairovtz
Marius Alexandru

19.12.201
1

SC TRANS SANDARI
SRL Cerneteaz
Judetul Timis
CUI: RO 21427560
Tel: 0744/685763
Email:
trans.sandori@yahoo.com
Administrator: Saceanu
Adrian

Grupa de deşeu:
S P H F

X

18.07.201 SC ECOVALOR SRL –
Bucureşti
1

35

Calea Floreasca nr.169/A,
clădirea B, et.7, Sect. 1
CUI: 18268970
Tel/fax: 021.203.91.11;
021.231.77.14
Email: info@ecovalor.ro
Director: Nils KRUSE

N

L

- colectare/achizitie
deseuri
- sortare pe tipuri,
culori, natura,
destinatie, etc
X X X X X balotare/compactare
/debitare, etc (dupa
caz)
- livrare, transport

BIHOR

R.
28.05.2013
R.
01.04.2014
R.
04.03.2015

Operaţiuni:

X X

- colectare/achizitie
deseuri mase plastice
- sortare pe tipuri,
culori, natura,
destinatie, compozitie
etc
- comercializare

- colectare/achiziţie
deşeuri nereciclabile
- mărunţire/ tocare
mecanică
X coincinerare/coproces
are în fabricile de
clinker ale SC Holcim
(Romania) SA, din
Aleşd-Bihor şi
Câmpulung-Argeş.

31.01.201 SC SUPERBON SRL –
Oradea Str. Vlădeasa nr.
2

- colectare/achiziţie
deşeuri
56, Jud. Bihor CUI: RO
R.
- sortare pe tipuri,
19054826
06.02.2013
culori, natura,
R.
Tel/fax: 0764.024.680;
10.03.2014
destinatie etc.
0259.220.015
R.
Email:
- măcinare, spălare,
94 18.03.2015 superbon_oradea@yahoo.c X X X X X X
uscare, regranulare
om
mase plastice
Administrator: Viorel
- presare-balotare,
BRIGEAN
după caz
- comercializare,
livrare, transport
SC MEHROM
- colectare/achizitii
ROMANIA SRL- Oradea
deseuri
Str. Coriolan Hora – fn,
- sortare pe tipuri de
Jud. Bihor
deseuri
02.04.201 CUI: RO 15877447
119
X
X
X
X
X
X
- presare, balotare,
Tel/fax: 0741/227710
2
Email:
etc
contact@mehrom.ro
- comercializare,
Administrator: Imre Fekete
livrare, transport

132

03.05.201
2

SC ANAFER SRL –
Salonta Str. Gestului
nr.2, Jud. Bihor CUI: RO
20999890
Tel/fax: 0359/455349
Email:
cic_expert@yahoo.com
Administrator: Bochis
Florica

31.05.201 SC ECO BIHOR SRL –
Oradea Şos. Borşului nr.
2
R.
23.04.2013

166

3/N, Jud. Bihor CUI: RO
16131665
Tel/fax: 0259.414.109;
0259.433.262
Email:
center@ecobihor.ro
Director general: Zoltan
Attila PASZATI

-

X -

-

-

-

- colectare/achizitii
deseuri
- sortare pe tipuri de
deseuri
- comercializare,
livrare

- depozitare
ecologică a deşeurilor
menajere
- sortarea deseurilor
reciclabile (pe tipuri,
culori, destinaţie) şi a
X X X X X X celor biodegradabile
- presare-balotare,
mărunţire, după caz
- producere de
compost din deş.
biodegradabil

195 01.10.201 SC TODPLAST SRL –
Oradea
2
R.
01.03.2013

B-dul Dacia nr.113, Bl.2,
ap.5, Jud. Bihor
CUI: RO 14045916
Tel/fax: 0728327942;
0259.476.813
Email:
todplast@ymail.com
Administrator: Liviu
TODORAN

218 07.03.201 S.C. OLIVA VERDE
S.R.L. – Oradea
3
R.
23.01.2014
R.
22.01.2015

Str. Ogorului nr. 3F, jud.
Bihor
CUI: RO 26931762
Tel: 0722.161.727, fax:
0259.406.344
Email:
office@olivaverde.ro
Administrator: Cristina
MUREŞAN

233 01.04.201 S.C. AVE BIHOR
S.R.L. – Oradea
3
R.
04.10.2013
R.
26.05.2014
R.
01.07.2015

Str. Parcului nr. 3, jud.
Bihor
CUI: RO 24324675
Tel/fax: 0359.463.887
Email:
octavian.sava@avero.ro;
Director executiv: Călin
Octavian SAVA

- colectare/achiziţii
deşeuri reciclabile;
- sortare pe tipuri,
culori, natură,
destinaţie etc.
- balotare deşeuri de
hârtie,
X X
X
- măcinare, spălare,
granulare mase
plastice
(HDPE, LDPE, PP,
PS, ABS etc.)
- comercializare,
livrare
- colectare/achiziţie
deşeuri reciclabile
- sortare pe tipuri,
culori, destinaţie etc.
- debitare, presarebalotare,
X X X X X X mărunţire,după caz
- obţinere granule PE
şi PP
- recondiţionare
paleţi lemn şi
confecţionare cofraje
pt. construcţii
X X X X X X - colectare/achiziţie
deşeuri reciclabile
- sortare pe tipuri,
culori, natură,
destinaţie etc.
- presare-balotare
hârtie, plastic, doze
aluminiu, după caz
- comercializare,
livrare

234 01.04.201 S.C. PAJURCĂ METAL
GROUP S.R.L. – Oradea
3
R.
02.04.2014
R.
15.05.2015

249

25.07.201
3
R.
04.04.2014
R.
24.03.2015

Str. Micsandrelor nr. 36,
jud. Bihor
CUI: RO 29036053
Tel/fax: 0744.607.656,
0359.172.754
Email:
competentcontab@yahoo.c
om
Administrator: Gabriel
JURCĂ

S.C. REMAT ALEŞD
S.A. – Aleşd
Str. Bobâlna nr. 72, jud.
Bihor
CUI: RO 7245466
Tel/fax: 0259.342.067,
0259.342.068
Email:
rematalesd@yahoo.com
Administrator: Gheorghe
GHEORGHIAŞ

253 20.11.201 S.C. TRANSILVANIA
GENERAL IMPORT
3
R.
23.03.2015

EXPORT S.R.L. –
Oradea
Str. Teatrului nr.1-2, jud.
Bihor
CUI: RO 97800
Tel: 0259.407.200, fax:
0259.470.005
Email: doina.gutin@tgie.ro
Director: Călin MICULA

- colectare/achiziţie
deşeuri reciclabile
- sortare pe tipuri,
natură, destinaţie etc.
- comercializare,
livrare
X X X X

X X X X

- colectare/achiziţie
deşeuri
- sortare pe tipuri,
culori, natură,
destinaţie
- debitare, presarebalotare, după caz
- comercializare,
livrare, transport

X - colectare/achiziţie
paleţi uzaţi din lemn
- demontare,
reparare/recondiţionar
e paleţi
- măcinare deşeuri
lemnoase rezultate din
procesul de fabricaţie
al paleţilor şi de la
recondiţionarea
paleţilor uzaţi
- livrare măcinătură
pentru valorificare
energetică în centrale
termice

315

324

25.03.201
5

15.05.201
5

HUNEDOARA

20.04.20
12

125

R.
22.03.2013
R.
29.10.2014
R.
25.03.2015

S.C. SEBIPLAST
RECICLARE S.R.L.- D
Oradea
Str. Matei Corvin nr.288,
jud. Bihor
CUI: RO 31698451
Tel: 0770.212.488; fax:
0259.237.616
Email:
sebiplastreciclare@yahoo.r
o
Administrator: SebastianAndrei TODORAN

S.C. FRITCOM S.R.L. Oradea
Str. Barcăului nr.6, jud.
Bihor
CUI: RO 6577580
Tel: 0740.616.360
Email:
calarasu_dan@yahoo.com
Administrator: Ilie
FRITEA

SC ERA XXI SRL Deva
Prelungirea Orizontului
nr.2, Jud. Hunedoara
CUI: RO 5859990
Tel/fax: 0372.782.289;
0354.815.036
Email: office@eraxxi.ro
Administrator: Cristina
Aurelia NISTOR

X X

X X X X

- colectare/achiziţie
deşeuri reciclabile
- sortare pe tipuri,
natură, destinaţie
- presare-balotare,
mărunţire, după caz
X - extrudere-granulare
mase plastice
- comercializare
regranulat HDPE,
LDPE, PP, PS, ABS

- colectare/achiziţie
deşeuri reciclabile
- sortare pe tipuri,
natură, destinaţie
- debitare, după caz
- comercializare,
livrare

- colectare/achizitii
deseuri
- sortare pe tipuri de
deseuri
- presare-balotare ,
X X X X X X după caz
- comercializare,
livrare, transport

129

140

141

219

03.05.20
12

SC CASTECO INVEST
SRL – Deva Str.
Mureşului nr. 18, Jud.
Hunedoara CUI: RO
6279401
Tel/fax: 0254.231.888;
Email:
office@castecoinvest.ro
Administrator: Cosmin
Ovidiu PIOARA

- colectare/achizitii
deşeuri
- sortare pe tipuri de
material, destinaţie
etc.
X X X X X X - presare- balotare,
tăiere, după caz etc.
- comercializare,
livrare, transport

08.05.20
12

SC RECHORALEX SRL
– Ociu, nr.18
Jud. Hunedoara
CUI: RO 18770908
Tel/fax: 0745.511.581;
0254.682.028
Email:
rechoralex@yahoo.com
Administrator: Gheorghe
Ghiocel MOTICA

- colectare/achiziţii
deşeuri
- sortare pe tipuri de
deseu;
- presare-balotare,
X X X X X X măcinare, după caz
- comercializare,
livrare, transport

08.05.20
12

SC CART MET PLAST
SRL – Orăştie
Str. Luncii nr.1, Jud.
Hunedoara
CUI: RO 16610960
Tel/fax: 0723301980;
0254.247.680
Email:
office@cartmetplast.ro
Administrator: Cristian
Mircea PAŞCA

- colectare/achizitii ;
- sortare pe tipuri de
deseu;
- presare-balotare,
macinare, după caz
etc.
X X X X X X
- comercializare,
livrare

R.
26.02.2013
R.
19.02.2014
R.
14.04.2015

R.
11.02.2013
R.
24.03.2014
R.
27.04.2015

R.
04.03.2013
R.
01.04.2014
R.
17.03.2015

07.03.20
13
R.
01.04.2014
R.
25.03.2015

S.C. PROSERV S.A. –
Hunedoara
Str. Piaţa Iancu de
Hunedoara nr.1, jud. HN
CUI: RO 14552617
Tel/fax: 0254.718.488
Email:
office@proservhd.ro
Administrator: Lucian
HĂRĂU

X X X

- colectare/achiziţie
deşeuri reciclabile
- sortare pe tipuri,
destinaţie etc.
- presare-balotare
hârtie, plastic
- mărunţire sticlă
- comercializare,
livrare, transport

229

244

302

26.03.20
13
R.
31.03.2014

20.06.20
13
R.
04.04.2014
R.
03.04.2015

25.08.20
14
R.
12.02.2015

S.C. FESTIMANI
COMPREST S.R.L. –
Deva Str. Nicolae
Grigorescu nr.59, jud.
Hunedoara CUI: RO
5741250
Tel/fax: 0254.219.720
Email:
Administrator: Ioviţă
MARTINESCU

X X X X

- colectare/achiziţie
deşeuri reciclabile
- sortare pe tipuri,
culori, natură,
destinaţie etc.
- presare-balotare,
după caz
- comercializare,
livrare

S.C. ECOPLAST HART
S.R.L. – Hunedoara
Bd. Dacia nr. 2, bl. E5,
ap.1, jud. Hunedoara
CUI: RO 17059959
Tel/fax: 0254.236.228
Email:
ecoplast_hart@yahoo.com
Administrator: Nicolae
ISPAS

- colectare/achiziţie
deşeuri
- sortare pe tipuri,
culori, natură,
destinaţie
X X X X X X - tăiere, presarebalotare, după caz
- măcinare mase
plastice
- comercializare,
livrare

S.C. PREGOTERM
S.A. – Vulcan Str. M.
Viteazu nr.31, jud.
Hunedoara CUI: RO
2558464
Tel: 0254.571.801; fax:
0254.571.910
Email:
pregoterm@gmail.com
Director general: Marius
Daniel DANCI

- colectare deşeuri
menajere şi achiziţie
deşeuri reciclabile
- sortare pe bandă pe
tipuri, natură,
X X X X X X destinaţie
- presare-balotare,
după caz
- comercializare,
livrare, transport

ANEXA 15 – Indicatori de performanta si penalitati pentru activitatile din cadrul SRR
ARAD integrata in SIMDS Arad

2.4 Activitatea de Sortare
2.4.a. Indicatori de performanta (tinte)
2.4.a.1.

Cantitatea totală de
deşeuri trimise la reciclare
ca procentaj din
cantitatea totală de
deşeuri acceptate la
staţiile de sortare (%).

75%

Nerealizarea
procentului

Operatorul va plati
contravaloarea
eliminarii prin
depozitare a cantitatii
de deseuri
suplimentare fata de
cea limita
admisaorivasuporta
costurile suplimentare
solicitate de operatorul
de reciclare pentru
receptia materialelor
recuperate

2.4.a.2.

Refuzul de catre clienti a
materialelor recuperate
prin sortare, ca urmare a
incalcarii specificatiilor
convenite de delegat cu
acestia

Numarul de refuzuri pe an
maxim admisibil

Max. 3/an

Operatorul va plati
costurile de
conformare. In cazul
in care, prin refuz, nu
se realizeaza
indicatorii de
performanta,
contributia la fondul de
mediu si tariful de
eliminare aferent unei
cantitati mai mari de
refuz, pentru fiecare
refuz peste numarul de
3/an, Operatorul
vaplati, suplimentar, o
penalitate de 2000 lei/t.

2..4.b. Indicatori de calitate a operarii
2.4.b.1.

Omisiunea receptiei si
cantaririi

Numarul maxim admisibil de
omisiuni ale inregistrarilor de
cantitati intrate sau iesite de la
SRR

0

Penalitate de 100-3000
lei, functie de gravitate

2.4.b.2.

Calitatea documentelor
de

Numarul maxim de documente
care contin erori sau

max. 4 pe an

Penalitate de 2000 lei

inregistrareintrarilorsiie
sirilor (formularele de
receptiesi de livrare),

inadvertente cu privire la
receptia si livrarea de materiale
pe parcusrul unui an , incluzand
cantitati si conformarea
compozitiei

peste 4 pe an

2.4.b.3.

Raportarea zilnica

Numarul maxim de intarzieri
mai mari de 12 h in
transmiterea rapoartelo rzilnice

Max 2 pe
luna

500 lei/ pentru orice
numar mai mare

2.4.b.4.

Raportarea lunara,
trimestriala si anuala, in
conformitate cu
prevederile legale
privind raportarea

Numarul maxim de intarzieri,
pe an, la transmiterea
rapoartelor lunare, trimestriale
si anuale , ca si a celorlalte
rapoarte (in termenele si
conditiile din Caietul de sarcini
cu privire la raportari)

Max 1 pe an

0,01% pe zi din
valoarea Contractului,
raportata pe anul
respectiv, pana la
predare.

2.4.b.5.

Durata depozitarii
intermediare pentru
deseuri neconforme

Numarul de cazuri in care
deseurile neconforme au fost
depozitate temporar in STMB
pentru o durata mai mare de 24
de ore

Max 1 pe an

Penalitate 2000-6000
lei pentru orice
eveniment

2.4.b.6.

Instiintarea asupra
intreruperii si duratei ei

Numarul de intreruperi
neanuntate de operator la
AC/ADI in mai putin de o ora
de la momentul in care
intreruperea a fost certa

0

0,01% /zi de intarziere,
din valoarea
Contractului raportata
pe anul respectiv, pana
la predare

2.4.b.7.

Raspunsul la reclamatii

Numarul de reclamatii pe an la
care nu s- a raspuns in 30 de
zile

Max 2%

Penalitate de 3000
lei/procent in plus

2.4.b.8.

Comunicarea
rapoartelor prevazute de
lege catre Autoritatile
competente

Comunicarea la termen a
rapoartelor prevazute de lege
catre Autoritatile competente.
Evenimente pe an

0

Asumarea
penalitatilor/ amenzilor
care decurg din
prevederile legale

2.4.b.9.

Respectarea
programului de
Intretinere a
echipamentelor si
lucrarilor, incluzand
curatenia acestora

Numarul maxim de intarzieri pe
an de la indeplirea programului
de intretinere si reparatii

max 2

Penalitate de 5000
lei/eveniment

2.4.b.10

Echipamente nefolosite

Numarul maxim de notificari pe
an cu privire la omisiunea
conservarii echipamentelor
nefolositesi/sau descompletarea

0

Penalitate de 3000
lei/eveniment

lor
2.4.b.11

Comunicarea in avans
(cu min 48 h inainte) a
aducerii ori retragerii de
echipamente (proprii) in
amplasament

Omisiunea de a instiinta AC in
mai putin de 24 de ore cu
privire la defectarea vreunui
echipament si a masurilor de
repunere in functiune,
conservare a lor, aducerea sau
retragerea de echipamente
mobile proprii de pe
amplasament. Numar de
evenimente pe an

0

0,01% pe zi de
intarziere, din valoarea
contractului raportata
la anul respectiv.

2.4.b.12

Marcare, panouri de
avertizare sau
publicitate

Omisiunea de a mentine
complete, vizibile si in buna
stare toate marcajele,
indicatoarele, panourile de
avertizare si publicitate
(inclusiv Panourile de Identitate
a proiectului), numar de
evenimente constatate pe an

3

1000 lei/eveniment

2.4.b.13

Actiunea la evenimente
speciale

Omisiunea de a instiinta AC in
termenele prevazute de
legislatia in vigoare, in Contract
sau CS despre producerea unor
evenimente speciale sau
evenimente de forta majora

0

2000-10000 lei in
functie de eveniment

2.4.b.14

Paza si securitatea
amplasamentului

Omisiunea de a asigura paza si
securitatea in conformitate cu
Planul de paza si securitate
.Numar maxim de evenimente
pe an

0

7000 lei/eveniment

2.4.b.15

Prezenta persoanelor
neautorizate in
amplasament

Omisiunea autorizarii
persoanelor care intra in
amplasamentsi/ sau prezenta de
persoane intruse fara
stireaConcesionarului. Nr de
cazuri pe an

1

1000 lei/eveniment

2.4.b.16

Sanatatea si securitatea
muncii

Omisiunea de aasigura
Securitatea in conformitate cu
Planul de paza si securitate
intocmit in perioada de
mobilizare. Numar maxim de
evenimente pe an

0

Operatorul isi asuma
plata tuturor sumelor
prevazute in legislatie.
La o constatare
exclusiva din partea
AC, penalitate de
1000-3000

lei/eveniment, functie
de gravitate
2.4.b.17

Paza impotriva
incendiilor

Omisiunea de a asigura
conditiile de protectie la foc in
conformitate cu Planul de
prevenire a incendiilor intocmit
in perioada de mobilizare
.Numar maxim de evenimente
pe an

0

Operatorul isi asuma
plata tuturor sumelor
prevazute in legislatie.
La o constatare
exclusiva din partea
AC, penalitate de
2000-5000
lei/eveniment, functie
de gravitate

2.4.b.18

Protectia mediului

Omisiunea de a
asiguraconditiile de protectie a
mediului in conformitate cu
Planul de mediu intocmit in
perioada de mobilizare . Numar
maxim de evenimente pe an

0

Operatorul isi asuma
plata tuturor sumelor
prevazute in legislatie.
La o constatare
exclusiva din partea
AC, penalitate de
1000-3000
lei/eveniment, functie
de gravitate

2.4.a.19.

Verificarea calitatii
deseului procesatsi sau
esecul de a prezenta
analizele de compozitie
prevazute in Caietul de
sarcini

Numarul maxim de reclamatii,
pe an, facute de Operatorul
DDN, cu privire la calitatea
deseului incredintat pentru
eliminare finala, umiditate,
contaminare. granulatie,
continut)

0

Penalitate de 10005000 lei, mai mare
daca se repeta

2.4.a.20.

Efectuarea
necorespunzatoare a
remedierilor constatate
in vederea tranzitiei la
operatorul urmator si
pregatirea personalului

Nefectuareacompleta a
remedierilor si
neinstruirea/nepregatireaperson
alului operatorului subsecvent

0

Plata contravalorii
completarii
activitatilor de tranzitie
cu terti.

