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1. Introducere  

1.1. Prezentarea Autorităţii Contractante 

In conformitate cu raportul institutional, parte a aplicatiei de finantare pentru proiectul „Sistem 
de management integrat al deseurilor in judetul Tulcea”, gestiunea serviciului de salubrizare 
este gestiunea delegata, care, potrivit prevederilor Legii nr. 101/2006 a serviciului de 
salubrizare, se va realiza in conformitate cu dispozitiile OUG nr. 34/2006, avand ca autoritate 
contractanta: 

 Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea (in 
continuare, denumita ADI sau ADIIDM), pentru delegarea gestiunii activitatii de colectare si 
transport al deseurilor, inclusiv operarea facilitatilor de sortare existente la Macin si in Delta 
Dunarii, precum si transportul pe distante lungi pana la depozitul ecologic, in numele si pe 
seama unitatilor administrativ-teritoriale membre ADIIDM; 

 Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea, in 
numele si pe seama Consiliului Judetean Tulcea, pentru delegarea gestiunii activitatilor de 
tratare mecano-biologica si depozitare. 

 

1.2. Scopul studiului de fundamentare 

Prezentul studiu este elaborat in baza art. 8 din HG nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de 
aplicare a prevederilor referitoare a atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si servicii. 
Obiectul prezentului studiu este reprezentat de fundamentarea necesitatii si oportunitătii de 
delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare pentru următoarele activitati pe teritoriul 
judetului Tulcea in cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul 
Tulcea”: 

 precolectare, colectare şi transportul deşeurilor municipale la statiile de transfer (cu linii de 
sortare) de la Macin si Delta Dunarii, sortarea deseurilor, inclusiv ale deşeurilor toxice, 
periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special. 

 colectarea, transportul, sortarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor provenite din 
gospodãriile populaţiei, generate de activitãţi de reamenajare şi reabilitare interioarã a 
locuinţelor, apartamentelor proprietate individuala; 

 sortare/transfer al deşeurilor municipale si  operarea statiilor de transfer (cu linii de sortare) 
de la Macin si din Delta Dunarii; 
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 transport al deseurilor de la statiile de transfer catre depozitul conform si alte facilitati de 
tratare a deseurilor; 

 tratarea mecano-biologica a deseurilor biodegradabile in cadrul facilitatii de la Mihai Bravu; 

 depozitarea controlată a deşeurilor municipale si administrarea depozitului de la Mihai 
Bravu. 

Elaborarea Studiului are drept scop analiza unor elemente relevante care includ: 

 aspectele generale; 

 fezabilitatea tehnică; 

 fezabilitatea economică şi financiară; 

 analiza si selectia alternativelor; 

 aspectele de mediu, aspectele sociale şi aspectele instituţionale; 

 matricea riscurilor; 

 stabilirea duratei contractului incluzând perioada de amortizare a investitiilor ce se vor 
realiza. 
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2. Aspecte generale 

2.1. Prezentarea judetului Tulcea 

In conformitate cu  Legea nr. 315/2004, in Romania exista 8(opt) regiuni de dezvoltare. Judetul 
Tulcea face parte din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est. Resedinta judetului este Municipiul 
Tulcea. 

Judetul Tulcea se învecinează la vest cu judeţele Brăila şi Galaţi, la nord cu Ucraina prin graniţa 
naturală Dunărea, la est cu Marea Neagră, iar la sud cu judeţul Constanţa. In partea de est a 
judetului se afla Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, care face parte din Judetul Tulcea.  

Judetul Tulcea are o suprafata de 8.499 km2. Rezervatia Biosferei Delta Dunării ocupă o 
suprafaţă de 4154.72 km2, ceea ce reprezintă 48.90% din suprafaţa judeţului. Judetul Tulcea 
reprezinta 3.6 % din total suprafata României, procent care il situeaza pe primele locuri din tara 
ca marime. 

Judetul este compus dintr-un municipiu (Tulcea),  4 orase (Babadag, Isaccea, Macin, Sulina), 
precum si 46 de comune. 

 

Figura 1 – Regiunea de Dezvoltare 2 Sud-Est         
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Figura 2 – Harta judetului Tulcea 

Populatia judetului Tulcea la nivelul anului 20151 este de 213.083 locuitori, repartizata astfel: 

 in mediul urban   - 99.581 locuitori, reprezentand 46,73 %; 
 in mediul rural   -  113.502 locuitori, reprezentand 53,27 %. 

Densitatea populatiei este de 28.9 locuitori/km2 (media nationala este de 89.9 locuitori/km2) 
acest lucru datorandu-se suprafetei mari acoperita de ape. In RBDD densitatea populatiei este 
de 4.65loc/km2 iar in restul judetului exceptand RBDD („la terasa") desitatea este de 
54.25loc/km2. In mediul rural „terasa" densitatea este de circa 33 loc/km2. 

Densitatea drumurilor publice este de 15.64 km/100 km2 teritoriu (media pe tara este de 32,9 
km drumuri publice/100 km2 teritoriu) 

In judetul Tulcea cele mai dezvoltate activitati economice sunt industria prelucratoare,  industria 
constructiilor navale, turismul, transportul fluvial si maritim si agricultura. 

Agricultura are o pondere importanta in activitatea economica a judetului, iar in agricultura 
Romaniei, judetul Tulcea poate fi considerat ca un judet cu potential de productie natural, mare 
si diversificat, determinat de particularitatile climatice si formele diferentiate de relief. 

                                                   
1 Conform Situatiei privind Populatia stabila pe sexe si grupe de varsta, elaborata de Directia Judeteana de 
Statistica Tulcea. 
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Suprafata arabila este de 292.099 ha, din care in sector privat 216.674 ha si in sector de stat 
75.425 ha. Principalele culturi agricole sunt cele de grau, porumb, floarea soarelui, la care se 
adauga renumitele podgorii Istria-Babadag si Sarica-Niculitel. 

Judetul Tulcea este, prin excelenta, o zona turistica. Frumusetea si diversitatea peisajului, 
habitatelor si speciilor de pasari, bogatia si varietatea vestigiilor arheologice si a monumentelor 
istorice dau unicitate judetului. 

In anul 2008, in judetul Tulcea, castigul salarial nominal mediu (net) a fost, in medie, de 1.112 
lei2. 

 

2.2. Analiza legislatiei 

In prezent activitatea de salubrizare din judetul Tulcea se desfasoara in conformitate cu 
prevederile actelor normative prezentate in continuare. 

2.2.1. Legislatia de mediu 

a)   Legislatia generală 

 Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor 

Acest act normativ reglementeaza cadrul activitatilor de gestionare a deseurilor care trebuie sa 
asigure un nivel inalt de protectie pentru sanatatea umana si pentru mediu. 

 

b) Depozitarea deseurilor 

 Hotararea Guvernului nr. 1470/2004 privind aprobarea Planului si Strategiei Nationale de 
Gestionare a Deseurilor;  

 Ordinul comun al ministrului mediului si gospodarii apelor  si al ministrului integrarii 
europene nr. 1.364/1.499/2006 pentru aprobarea Planurilor Regionale de gestionare a 
deseurilor;  

Aceste acte normative se refera la aprobarea Strategiei si Planurilor National/Regional de 
Gestionare a Deseurilor continand prognoze, obiective si tinte, un plan de actiune si alternative 
pentru atingerea obiectivelor si tintelor propuse, in ceea ce priveste deseurile municipale, 
inclusiv deseurile de ambalaje si deseurile biodegradabile. 

                                                   
2 Sursa: Institutul National de Statistica, baza de date Tempo online 
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 Hotararea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor - stabileste cadrul legal 
pentru desfasurarea activitatii de depozitarea a deseurilor, atat pentru  realizarea, 
exploatarea, monitorizarea, inchiderea si urmarirea postinchidere a depozitelor noi cit si 
pentru exploatarea, inchiderea si urmarirea postinchiderea a depozitelor existente; 

 Ordinul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 95/2005 ce defineste criteriile ce 
trebuie indeplinite de deseuri pentru a putea fi incluse pe lista specifica de deseuri a unui 
depozit si pe lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri  - 
aproba normele tehnice privind procedurile preliminare de acceptare a deseurilor, criteriile 
de acceptare a deseurilor si lista nationala de deseuri acceptate pentru fiecare clasa de 
depozit; 

 Ordinul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 757/2004 privind aprobarea 
Normativului  tehnic privind depozitarea deseurilor, completata si modificata prin Ordinul 
nr. 1230/2005 - aproba normele tehnice privind depozitarea deseurilor, constructia, 
exploatarea, monitorizarea si inchiderea depozitelor de deseuri si reglementeaza pre-
tratarea/tratarea levigatului de la depozitele de deseuri in concordanta cu actele juridice in 
vigoare privind calitatea apei; 

 Ordinul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 1274/2005 privind emiterea avizului 
de mediu la incetarea activitatilor de eliminare a deseurilor, respectiv depozitare si 
incinerare deseurilor  - reglementeaza conditiile pentru inchiderea depozitelor de deseuri, a 
incineratoarelor spitalicesti si eliberarea permiselor pentru inchiderea acestor instalatii. 

  

c) Ambalaje si deseuri de ambalaje 

 Hotararea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de 
ambalaje - reglementeaza gestionarea ambalajelor si deseurilor din ambalaje, stabilind 
obiective si tinte nationale privind valorificarea/reciclarea deseurilor din ambalaje; 

 Ordonanta de Urgenta nr. 196/2005 aprobata si modificata de Legea nr. 105/25.04.2006 
privind Fondul de Mediu - aproba nivelul taxelor platite de catre producatorii si importatorii 
de bunuri ambalate daca acestia nu indeplinesc tintele stabilite de HG nr. 621/ 2005 privind 
gestionarea ambalajelor si deseurilor din ambalaje; 

 Ordinul Ministerului Mediului si Pădurilor nr.794/2012 privind procedura de raportare a 
datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje (Monitorul Oficial nr. 130 din 
23.02.2012) - aproba procedura de raportare a informatiilor privind ambalajele si deșeuri 
din ambalaje; 

 Ordinul MMGA nr. 1229/731/1095/2005 pentru  aprobarea Procedurii si criteriilor de 
autorizare a operatorilor economici in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea 
obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje - reglementeaza 
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procedurile si criteriile de acordare a permiselor pentru persoanele juridice pentru a prelua 
responsabilitatile privind atingerea tintelor de reciclare si valorificare a bunurilor ambalate. 

 

d) Clasificarea deseurilor 

 Hotararea  Guvernului  nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei 
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase  - reglementeaza pastrarea de informatii 
privind gestionarea deseurilor, inclusiv colectarea, transportul, depozitarea temporara, 
refolosirea si eliminarea de catre agentii economici.  

e) Deșeuri de echipamente electrice si electronice 

 Hotărârea Guvernului nr. 1037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si 
electronice (Monitorul Oficial nr. 728  din 02.11.2010) - are drept obiectiv prevenirea 
producerii deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), cât şi reutilizarea, 
reciclarea şi alte forme de valorificare a acestora, astfel încât să se reducă volumul de 
deşeuri eliminate; 

 Ordinul Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 901/2005 privind aprobarea 
masurilor specifice pentru colectarea deseurilor de echipamente electrice si electronice care 
prezinta riscuri prin contaminare pentru securitatea si sanatatea personalul din punctele de 
colectare  - aproba masurile specifice pentru colectarea DEEE deteriorate si contaminate in 
conditii de siguranta pentru sanatatea personalului ce deserveste punctele de colectare; 

 Ordinul comun al MMGA si MEC nr. 1225/721/2005 privind aprobarea procedurii si 
criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective in vederea preluarii 
responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si 
valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice  - reglementeaza procedura 
si criteriile de evaluare si autorizare a entitatilor colective ce preiau responsabilitatea de 
atingere a tintelor anuale de la producatorii si importatorii de echipamente electrice si 
electronice;  

 Ordinul comun al MMGA si MEC nr. 1223/715/2005 privind procedura de inregistrare a 
producatorilor, modul de evidenta si raportare a datelor privind echipamentele electrice si 
electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice;  

 Hotararea Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizarii anumitor substante 
periculoase in echipamentele electrice si electronice - reglementeaza regimul de 
introducere pe piata a DEEE ce contin substante periculoase; de la 1.01.2007 este interzisa 
introducerea pe piata a DEEE ce contin Pb, Hg, Cd, Cr6, BPB si DEPB;  
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 Ordinul MMGA nr. 556/2006 privind marcajul specific aplicat EEE introduse pe piata dupa 
data de 31 decembrie 2006  - reglementeaza tipul si masurile etichetelor pentru diferite 
bunuri, introduse pe piata dupa 31 Dec 2006, precum si identificarea producatorului. 

 

2.2.2. Legislatie conexă 

 Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Nationale privind 
accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilitati publice (Monitorul Oficial nr. 2995 
din 3.4.2005) - prevede următoarele: se infiinteaza Comitetul interministerial pentru 
monitorizarea serviciilor comunitare de utilitati publice si Unitatea Centrala de Monitorizare 
a serviciilor comunitare de utilitati publice in vederea asigurării cadrului institutional pentru 
implementarea “Strategiei Nationale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare 
de utilitati publice”; responsabilitati clare pentru Ministerul Afacerilor si Internelor si pentru 
autoritătile judetene si locale privind elaborarea Planurilor Municipale de Gestionare a 
Deseurilor; Fondurile IID (fonduri pentru întretinere înlocuire si dezvoltare) pentru agentii 
economici care dezvolta proiecte de servicii publice comunitare privind infrastructura cu 
fonduri europene nerambursabile; 

 Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 198/2005 privind Constituirea, alimentarea şi 
utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a 
infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din 
partea Uniunii Europene 

 Legea nr. 515/2002 (Monitorul Oficial nr.578 din 5.08.2002) pentru aprobarea Ordonanței 
Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localitătilor urbane si rurale (Monitorul Oficial 
nr 86 din 1.02.2002) - stabileste obligatiile si responsabilitătile ce revin autoritatilor publice 
locale, institutiilor publice, întreprinderilor si publicului pentru crearea unui mediu curat în 
asezările urbane si rurale; 

 Ordinul Ministrului Economiei si Comertului nr.128/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând 
standardele române care adopta standardele europene armonizate ale căror prevederi se 
refera la ambalaje si deseuri de ambalaje (Monitorul Oficial nr. 224 din 19.03.2004) - aproba 
lista ce include standardele românesti armonizate cu standardele europene referitoare la 
ambalaje si la deseurile din ambalaje; 

 Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie 
publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările si completările ulterioare; 

 Hotărârea de Guvern nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
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achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de 
concesiune de servicii, modificata si completata; 

 Hotărârea de Guvern nr. 71/2007 (Monitorul Oficial, Partea I nr. 98 din 08/02/2007) pentru 
aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în OUG 
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 

 Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a 
recomandărilor privind mediul de viata al populatiei, cu modificările si completările 
ulterioare. 

2.2.3. Legislatia serviciului de salubrizare a localitătilor 

 Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 (Monitorul Oficial nr. 
254/21.03.2006) a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificările si completările 
ulterioare - asigura cadrul legislativ si institutional unitar in domeniul serviciilor publice din 
Romania cu privire la obiectivele, competenţele, atribuţiile şi instrumentele specifice 
necesare pentru înfiintarea, organizarea, gestionarea, finantarea, exploatarea, 
monitorizarea si controlul furnizării/prestării reglementate a serviciilor comunitare de 
utilitati publice;; 

 Legea serviciului de salubrizare a localitătilor nr. 101/2006 (Monitorul Oficial nr. 
393/08.05.2006) a serviciului de salubrizare a localitătilor, modificata si completata - 
stabileste cadrul juridic unitar privind înfiintarea, organizarea, gestionarea, finantarea, 
exploatarea, monitorizarea si controlul functionarii serviciului public de salubrizare al 
localitătilor; se aplica serviciului public de salubrizare al comunelor, oraselor si municipiilor, 
judetelor si al sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si al asociatiilor de dezvoltare 
intercomunitara având ca obiectiv serviciile de salubrizare; 

 Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de 
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitătile specifice serviciului de 
salubrizare a localitătilor - reglementează modul de determinare a tarifelor pentru 
activitătile specifice serviciului de salubrizare a localitătilor, prestate de operatori; 

 Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 110/2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru al 
serviciului de salubrizare a localitătilor - Publicat in Monitorul Oficial al României, partea I, 
nr. 550 din 13.08.2007 - stabileste cadrul juridic unitar privind desfăsurarea serviciului de 
salubrizare, definind modalitătile si conditiile – cadru ce trebuie îndeplinite pentru 
asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanta, conditiile tehnice, 
raporturile dintre operator si utilizator; 
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 Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini – cadru 
al serviciului de salubrizare a localitătilor - stabileste conditiile de desfăsurare a activitătilor 
specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice 
necesare functionarii acestui serviciu în conditii de eficienta si siguranta; 

 Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului - cadru de 
prestare a serviciului de salubrizare a localitătilor - contractul-cadru de prestare a serviciului 
de salubrizare a localitătilor constituie modelul contractului de prestări servicii care 
reglementează, alături de Regulamentul serviciului, relatiile dintre operatori si utilizatori. 

 

2.3. Tratatul de Aderare 

Tratatul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, ratificat prin Legea nr 157/2005, prevede 
conditiile si angajamentele referitoare la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana. 
Acestea sunt stabilite prin Anexa 7 a Tratatului de Aderare din luna iunie 2005 dintre UE si 
Romania si Bulgaria. Masurile de tranzitie care sunt relevante pentru gestionarea deseurilor 
municipale sunt reglementate prin: 

- Directiva 94/62/CE din data de 20 decembrie 1994 privind ambalajele si deseurile din 
ambalaje; 

- Directiva 1999/31/CE din data de 26 aprilie 1999 privind depozitarea deseurilor, 
amendata prin Reglementarea CE/1882/2003 a Parlamentului si Consiliului European; 

- Directiva 2002/96/CE a Parlamentului si Consiliului European din data de 27 ianuarie 2003 
privind deseurile de echipamente electrice si electronice. 

 
Punctul 9 – Mediu din Anexa VII- Masuri tranzitorii, Punctului B al Tratatului de Aderare, 
prevede perioadele de tranzitie pentru conformarea cu legislatia UE, obtinute de Romania in 
urma negocierilor cu UE. 
 

a)  Directiva privind ambalajele si deseurile din ambalaje - conform Directivei privind 
ambalajele si deseurile din ambalaje, Romania trebuie sa atinga urmatoarele tinte: 
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Tabel 1 – Tinte privind reciclare/recuperarea deseurilor din ambalaje 

 
 

b) Directiva privind depozitarea deseurilor - conditiile privind controlul apei si gestionarea 
infiltratiilor, protectia solului si apei, controlul si asigurarea stabilitatii gazelor nu sunt aplicabile 
pana pe 16 iulie 2017 pentru un numar de 101 depozite municipale de deseuri existente; 
Cantitatea de deseuri care se va depozita in depozitele municipale existente trebuie redusa 
conform urmatorului tabel: 

 Tabel 2 - Cantitati maxim admisibile de deseuri in depozitele municipale din Romania, conform 

Tratatului de Aderare 

 
 

c)  Directiva DEEE 

Conformarea cu prevederile Directivei 2002/96/CE privind deseurile de echipamente electrice si 
electronice (DEEE) referitoare la nivelul mediu de colectare separata de cel putin 4 kg/loc/an de 
DEEE provenite din gospodarii, precum si nivelurile de recuperare, refolosire si reciclare 
acomponentelor, materialelor si substantelor, pana la 31 dec 2008.  
 



 

 
„ SISTEM DE MANAGEMENT 

INTEGRAT AL DESEURILOR in 
JUDETUL TULCEA” 

  
Consiliul Judetean Tulcea 

 

Pagina 20 din 97 
 

2.4. Obiectivele si cerintele proiectului 

 

Proiectul „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Tulcea” se referă la 
gestionarea deşeurilor în judeţul Tulcea aflat in zona sud-estica a tarii, Regiunea de Dezvoltare 
2 Sud-Est.   

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007–2013, Axa 
prioritară 2 – Dezvoltarea sistemelor integrate de gestionare a deşeurilor şi reabilitarea siturilor 
istorice contaminate, Domeniu Major de interventie 2.1. „Dezvoltarea sistemelor integrate de 
management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor.” 
Finantarea acoperă construirea infrastructurii, echipamentul şi asistenţa tehnică specifice 
sistemului de gestionare a deseurilor si necesare pentru realizarea „Planului de investiţii”. 
Proiectul este conform cu prevederile Planului Regional de Gestionare a Deseurilor (PRGD) si 
Planului National de Gestionare a Deseurilor (PNGD) si isi propune dezvoltarea si modernizarea 
sistemului de gestionare a deseurilor existent in judetul Tulcea. 

Proiectul urmăreşte atingerea următoarelor obiective: 

 
 reducerea cantitatii anuale de deseuri biodegradabile - conformitate cu limitele stabilite în 

Directiva pentru depozitarea deşeurilor în privinţa depozitării deşeurilor biodegradabile; 

 protejarea sănătăţii publice şi protejarea mediului printr-o mai performantă colectare şi 
depozitare a deşeurilor şi, de asemenea, prin închiderea depozitelor neconforme şi prin 
construirea unui nou depozit conform, la standarde UE; 

 optimizarea managementului integrat al deşeurilor şi îmbunătăţirea standardelor serviciilor;  

 reducerea considerabila a depozitarii deseurilor de ambalaje - introducerea sau extinderea 
sistemelor de colectare selectivă a deşeurilor de ambalaje, pentru a facilita reciclarea lor în 
acord cu cerinţele naţionale şi ale UE şi pentru a reduce cantitatea de deşeuri generate ce 
ajung în depozit; 

 încurajarea compostării propriilor biodeşeuri în gospodăriile din mediul rural, contribuind 
astfel la realizarea ţintelor conexe prevăzute în Directiva privind depozitarea deseurilor; 

 cresterea constientizarii populatiei cu privire la beneficiile proiectului, colectarea separata si 
reciclarea deseurilor. 

Obiectivul de ansamblu al proiectului este, în general, acela de a îmbunătăţi calitatea mediului şi 
de a proteja sănătatea populaţiei din judeţul Tulcea şi, în mod specific, de a permite judeţului 
Tulcea să contribuie la realizarea diverselor ţinte din sectorul deşeurilor, aşa cum rezultă acestea 
din Tratatul de Aderare şi dintr-o serie de documente emise ulterior acestuia, unde se detaliază 
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modul în care vor fi realizate. Aceste cerinţe sunt, în general, stabilite ca obiective specifice în 
Master Planul pentru gestionarea deşeurilor în judeţul Tulcea şi în Planul regional de gestionare 
a deşeurilor (PRGD) pentru Regiunea de Dezvoltare 2 Sud-Est. 

 

In ceea ce priveste gestionarea deseurilor municipale, prin Strategia si Planul National de 
Gestionare a Deseurilor, Planul Regional de Gestionare a Deseurilor, Planul Judetean de 
Gestionare a Deseurilor si Master Planul Judetului Tulcea privind gestionarea deseurilor, au fost 
stabilite obiective si tinte clare cu termene maxime de implementare. 

Obiectivele strategiilor in domeniul gestionarii deseurilor municipale, pe categorii sunt rezumate 
mai jos: 

 

a) Deseuri biodegradabile 

2013 -  Reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile municipale depozitate la 50 % din 
cantitatea totala (exprimata gravimetric), produsa în anul 1995; 

2016 -  Reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile municipale depozitate la 35 % din 
cantitatea totala (exprimata gravimetric), produsa în anul 1995.prin direcționarea 
investitiilor in statii de compostare si tratare. 

 

b) Ambalaje si deseuri de ambalaje 

 Reciclarea a minimum 55% din greutatea totala a materialelor de ambalaj continute în 
deseurile de ambalaje, cu minimum 60% pentru sticla si minimum 22,5% pentru plastic. 

 Crestarea gradului de reutilizare si reciclabilitate a ambalajelor; 

 Optimizarea cantitatii de ambalaje pe produs ambalat. 

 

c) Colectarea si transportul deseurilor municipale 

 Deservirea cu servicii de salubritate a intregii populatii din mediul urban si rural. 

 Dezvoltarea sistemelor de colectare separata a materialelor valorificabile (ex. deseuri de 
ambalaje, deseuri biodegradabile, DEEE) în vederea atingerii tintelor asumate; 

 Implementarea sistemelor de colectare separată a materialelor şi valorificare astfel încât 
să se asigure atingerea obiectivelor legislative referitoare la deşeurile de ambalaje şi 
deşeurile biodegradabile;  
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 Modernizarea sistemelor actuale de colectare şi transport.  

 

d) Valorificarea potentialului util  

 Dezvoltarea unei pieţe viabile pentru materiile prime secundare şi susţinerea promovării 
utilizării produselor obţinute din materiale reciclate;  

 Promovarea prioritară a valorificării materiale în măsura posibilităţilor tehnice şi 
economice în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi a mediului;  

 Promovarea valorificării energetice în cazul în care valorificarea materială nu este 
fezabilă din punct de vedere tehnico-economic.  

 

e)  Eliminarea deseurilor  

 Inchiderea depozitelor neconforme clasa "b" din zona urbană;  

 2009 - Închiderea şi ecologizarea tuturor spaţiilor de depozitare din zona rurală;  

 Promovarea eliminării deşeurilor pe depozitul judeţean conform. 

 

Pentru atingerea acestor tinte, atât Autoritatea Contractanta (ADI/Consiliul Judetean), cat si 
Operatorii ce urmeaza a fi selectati, vor fi responsabili cu asigurarea serviciilor de colectare si 
transport a deseurilor municipale la facilitatile de deseuri, asa cum a fost prevăzut in proiectul 
“Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Tulcea”, precum si asigurarea colectării 
selective si transportul  deseurilor reciclabile (hârtie/carton, plastic, metal, sticla). 

Initierea unor programe de constientizare si informare a populatiei cu privire la avantajele de 
ordin financiar si de mediu ale sistemului de colectare selectiva propus si implementat prin 
proiect reprezintă o cerinta obligatorie, cu rolul de a asigura atingerea obiectivelor stabilite prin 
legislatia in domeniu. 

 

2.5. Descrierea proiectului 

Având în vedere situaţia existentă în judeţ, legislaţia în vigoare, precum şi Planul Regional de 
Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea 2 Sud-Est şi Planul Judeţean de Gestionare a 
Deşeurilor, sistemul de management integrat al deşeurilor ce urmează a fi realizat trebuie să 
asigure: 
 un grad de acoperire cu servicii de salubrizare de 100 % atât în mediul urban cât şi cel rural; 
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 implementarea colectării separate a deşeurilor reciclabile la nivel judeţean şi crearea de 
suficiente capacităţi de sortare pentru a asigura atingerea ţintelor de valorificare a 
deşeurilor de ambalaje; 

 implementarea de metode de tratare a deşeurilor municipale biodegradabile (compostare 
individuală, compostare, tratare mecano-biologică) pentru a asigura atingerea ţintelor de 
reducere a cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate; 

 închiderea depozitelor neconforme şi realizarea unui depozit care să preia deşeurile din 
întregul judeţ (cu exceptia municipiului Tulcea, care nu face parte din proiectul finantat prin 
POS Mediu); 

 întărirea capacităţii tehnice şi manageriale în judeţul Tulcea în ceea ce priveşte 
implementarea şi operarea sistemului de management integrat al deşeurilor; 

 creşterea gradului de conştientizare al locuitorilor cu privire la aspecte legate de beneficiile 
proiectului, colectarea separată şi reciclarea deşeurilor. 

 

Astfel, tinand cont de aceste obiective, proiectul finantat prin POS Mediu include urmatoarele 
componente de investitii: 
 Achizitionarea de echipamente de colectare a deseurilor in judetul Tulcea; 

 Asigurarea unui sistem de colectare selectiva in aria de proiect  - zonele 2, 3 si 4; 

 Achizitionarea echipamentelor suplimentare pentru statia de transfer existenta la Macin; 

 Achizitionarea unei nave fluviale pentru statiile de transfer din Delta si amenajarea a 10 
dane de acostare, astfel incat sistemul sa fie operational; 

 Construirea unui depozit si a unei statii de tratare mecano-biologica la Mihai Bravu; 

 Inchiderea a 3 depozite neconforme – Macin , Isaccea si Sulina; 

 Asistenţă tehnică şi supervizare a lucrărilor ca sprijin pentru Consiliul  Judeţean  Tulcea   
(inclusiv  masuri   de  publicitate   şi   campanii   de conştientizare a publicului). 

 

2.6. Relatia proiectului cu politicile publice relevante în domeniul 
managementului deseurilor si cu alte proiecte realizate sau în curs de 
realizare în domeniul salubrizării 

Proiectul in ansamblul sau este în deplină concordanţă cu obiectivele strategice ale Comunităţii 
Europene, privitoare la gestionarea deşeurilor, recapitulate mai jos: 
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 Prevenţie, prin introducerea unor campanii de conştientizare care să încurajeze utilizarea 
produselor ce creează mai puţine deşeuri (linie urmărită de noua directivă-cadru privind 
deşeurile — 2008/98/CE) 

 Recuperarea deşeurilor, prin optimizarea procesului de colectare selectivă a fluxurilor de 
deşeuri reciclabile 

 Prevenirea/reducerea pe cât posibil a efectelor negative asupra mediului  

Proiectul este conform cu prevederile Planului National de Gestionare a Deseurilor (PNGD), a 
Planului Regional de Gestionare a Deseurilor (PRGD) si Planului Judetean de Gestionare a 
Deseurilor (PJGD). De asemenea, proiectul respecta prevederile, obiectivele si tintele prevazute 
in Master Planul pentru gestionarea deşeurilor în judeţul Tulcea.  

Prin implementarea si operarea sistemului propus de colectare-transport deseuri menajare, se 
va asigura atingerea tintelor prevazute in Planul de Implementare pentru Directiva privind 
depozitarea deseurilor (cu privire la scaderea cantitatii de biodeseuri depozitata) precum si in 
Planul de Implementare pentru Directiva privind ambalajele şi deşeurilor de ambalaje (cu privire 
la valorificarea si reciclarea deseurilor de ambalaje).  

De asemenea, operarea corespunzatoare a sistemului asigura respectarea legislatiei interne 
privind protectia mediului si a sanatatii populatiei, precum si legislatia conexa detaliata la 
capitolul 2.2.2 al prezentului Studiu de fundamentare. 

 

Relatia proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Tulcea” cu proiectele 
PHARE ai caror beneficiari sunt unitatile administrativ-teritoriale precum si cu unitatile 
administrativ-teritoriale  care au deja in derulare contracte de salubritate ce vor fi mentinute in 
vigoare pana la expirarea lor este una complementara, fapt ce determina in sarcina acestora 
crearea unui mecanism de consultare a ADI de catre UAT-urile beneficiare cu privire la 
solicitarile de ajustare/modificarea a tarifelor inaintate de operatorii care presteaza activitati ale 
serviciului de salubrizare in aria administrativa a proiectului Phare. Consultarea intervine in 
contextul in care aceste unitati administrativ-teritoriale au contracte care includ taxe/tarife doar 
pentru anumite activitati ale serviciului de saubritate, de regula, colectare si transport si/sau 
sortare. Or SMID presupune activitati suplimentare, respectiv tratarea deseurilor biodegradabile 
si depozitarea conforma a deseurilor, activitati care nu sunt incluse in contractele existente. 

Astfel, consultarea ADI cu UAT-urile beneficiare se impune prin prisma faptului ca operatorii 
care asigura colectarea, respectiv sortarea/transferul deseurilor din aria proiectului PHARE sau 
in UAT-urile care au contracte in derulare vor trebui sa achite contravaloarea activitatii de 
tratare a deseurilor operatorului TMB si contravaloarea activitatii de depozitare a deseurilor la 
depozitul de la Mihai Bravu, tarifele percepute trebuind sa includa si activitatile de tratare si 
depozitare. 
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Dat fiind ca prin aplicatia de finantare a fost stabilit un plan de evolutie a taxelor ce tine cont de 
gradul de suportabilitate a populatiei, consultarea ADIIDM cu UAT trebuie sa aiba in vedere 
faptul prin majorarea tarifului nu poate fi depasit tariful maxim aprobat prin aplicatia de 
finantare. Tarifele/taxele in zonele respective se vor aproba prin hotarari ale consiliilor locale 
beneficiare, cu avizul ADIIDM Tulcea. 

Mecanismul de consultare trebuie sa fie extins si cu privire la orice decizii pe care UAT-urile le 
iau cu privire la serviciul de salubrizare pe care il gestioneaza, astfel incat efectele produse de 
deciziile acestora sa nu contravina obligatiilor asumate (implicit de acestea) prin proiectul 
judetean. 

Aceste mecanisme trebuie sa faca obiectul unei modificari aduse Documentului de Pozitie si, 
implicit, Statutului ADI.  
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3. Procesul de luare a deciziilor 

3.1. Organizarea si functionarea serviciului de salubrizare 

Serviciile comunitare de utilitati publice (servicii de utilitati publice) sunt definite ca totalitatea 
actiunilor si activitătilor reglementate prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si 
interes public general ale colectivitătilor locale cu privire la: 

 alimentarea cu apa; 

 canalizarea si epurarea apelor uzate; 

 colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale; 

 productia, transportul, distributia si furnizarea de energie termica in sistem centralizat; 

 salubrizarea localitatilor; 

 iluminatul public; 

 administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si 
altele asemenea; 

 transportul public local. 

Participantii la realizarea serviciilor comunitare de utilitati publice sunt : 

 autoritătile administratei publice locale; 

 utilizatorii serviciilor comunitare de utilitati publice; 

 operatorii serviciilor comunitare de utilitati publice; 

 A.N.R.S.C. 

Serviciile comunitare de utilitati publice implica procese industriale care au ca rezultat 
producerea de deseuri si poluarea mediului cu un impact asupra mediului si la realizarea 
serviciilor trebuie controlat impactul asupra mediului în vederea protectiei si conservării 
acestuia, pentru asigurarea unei dezvoltări durabile 

Ca urmare, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice si legislatia secundara 
pune accent pe necesitatea protectiei mediului înconjurător si obtinerea tuturor autorizatiilor, 
licentelor si avizelor de mediu cerute de lege. 

Legea nr. 51/2006 este legea fundamentala a serviciilor comunitare de utilitati publice si 
reglementează activitatea în domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice. 

Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitătilor are ca obiect stabilirea cadrului 
juridic unitar privind înfiintarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finantarea si controlul 
functionarii serviciului public de salubrizare a localitătilor si se aplica serviciului public de 
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salubrizare a localitătilor, înfiintat si organizat la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, 
judeţelor şi al sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi al asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară având ca obiectiv serviciile de salubrizare”. 

Serviciile de utilitati publice sunt în responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale si 
se înfiintează, organizează si gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autoritătile 
deliberative ale unitatilor administrativ teritoriale, în functie de gradul de urbanizare, de 
importanta economico - sociala a localitătilor, de mărimea si de gradul de dezvoltare a acestora 
si în raport cu infrastructura tehnico-edilitara existenta. 

Prin salubrizare, in contextul regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localitătilor 
aprobat prin Ordinul presedintelui ANRSC nr. 110/2007, se întelege: “Totalitatea operatiunilor si 
activitătilor necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localitătilor, adică colectarea, 
selectarea, transportul, depozitarea, neutralizarea deseurilor, maturatul, stropitul, spălatul 
străzilor, curatatul rigolelor, colectarea deseurilor stradale, curatarea si transportul zăpezii de pe 
căile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet.” 

Principiile de organizare si functionare a serviciilor de salubrizare ca o componenta a serviciilor 
publice de gospodărie comunala sunt: 

 protectia sanatatii publice; 

 autonomia locala si descentralizarea; 

 responsabilitatea fata de cetăteni; 

 conservarea si protectia mediului înconjurător; 

 calitate si continuitate; securitatea serviciului; 

 tarife/taxe echitabile si accesibile tuturor utilizatorilor; 

 nediscriminarea si egalitatea tuturor utilizatorilor; 

 transparenta, consultarea si antrenarea in decizii a cetătenilor; 

 administrarea corecta si eficienta a bunurilor proprietate publica si a fondurilor publice; 

 dezvoltarea durabila. 

Serviciul de salubrizare trebuie sa îndeplinească indicatorii de performanta prevăzuti in 
regulamentul serviciului de salubrizare la nivelul judetului Tulcea. 

Indicatorii de performanta si de evaluare stabilesc conditiile ce trebuia respectate de operatori 
pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localitătilor. 

Indicatorii de performanta asigura conditiile pe care trebuie sa le îndeplinească serviciile de 
salubrizare avându-se in vedere: 

 continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ; 

 adaptarea permanenta la cerintele utilizatorului; 
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 excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare; 

 respectarea reglementarilor specifice in domeniul protectiei mediului si sanatatii populatiei; 

 implementarea unor sisteme de management al calitatii, al mediului si al sanatatii si 
securitătii muncii; 

 prestarea serviciului pentru toti utilizatorii din aria sa de responsabilitate. 

Indicatorii de performanta pentru serviciul de salubrizare se refera la următoarele activitati: 

 contractarea serviciilor de salubrizare; 

 măsurarea, facturarea si încasarea contravalorii serviciilor efectuate; 

 îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate; 

 mentinerea unor relatii echitabile intre operator si utilizator prin rezolvarea rapida si 
obiectiva a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor care revin fiecărei parti; 

 solutionarea in timp util a reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare; 

 prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare – informare, consultanta; 

 prestarea serviciului pentru toti utilizatorii din raza unitatii administrativ-teritoriale pentru 
care are hotărâre de dare in administrare sau contract de delegare a gestiunii; 

 

In vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanta, operatorul trebuie sa asigure: 

 gestiunea serviciilor de salubrizare conform prevederilor contractuale; 

 evidenta clara si corecta a utilizatorilor; 

 înregistrarea activitătilor privind măsurarea prestatiilor facturarea si încasarea contravalorii 
serviciilor efectuate; 

 înregistrarea reclamatiilor si sesizărilor utilizatorilor si modul de solutionare a acestora; 

 comunicarea gradului in care se asigura colectarea selectiva a ambalajelor si deseurilor de 
ambalaj, respectiv a DEEE si a deseurilor voluminoase de la populatie. 

 

Indicatorii de performanta si de evaluare a serviciului de salubrizare vor fi cuantificati cantitativ; 
si vor fi prevăzuti ca anexa în regulamentul serviciului de salubrizare. Indicatorii de performanta 
din anexa la Regulamentul-cadru au caracter minimal si pot fi suplimentati conform prevederilor 
legale. 

 

Serviciile de salubrizare se organizează pentru satisfacerea nevoilor populatiei, ale institutiilor 
publice si ale agentilor economici si vor asigura: 

 imbunatatirea conditiilor de viata ale cetătenilor; 
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 promovarea calitatii si eficientei activitătilor de salubrizare; 

 dezvoltarea durabila a serviciilor; 

 protectia mediului înconjurător. 

 

Acest Studiu de fundamentare analizează activitătile componente ale serviciului de salubrizare 
existente la nivelul judetului Tulcea – aria de proiect (fara municipiul Tulcea), astfel:  

 precolectare, colectare şi transportul deşeurilor municipale la statiile de transfer (cu linii de 
sortare) de la Macin si Delta Dunarii, sortarea deseurilor, inclusiv ale deşeurilor toxice, 
periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special. 

 colectarea, transportul, sortarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor provenite din 
gospodãriile populaţiei, generate de activitãţi de reamenajare şi reabilitare interioarã a 
locuinţelor, apartamentelor proprietate individuala; 

 sortare/transfer al deşeurilor municipale si  operarea statiilor de transfer (cu linii de sortare) 
de la Macin si din Delta Dunarii; 

 transport al deseurilor de la statiile de transfer catre depozitul conform si alte facilitati de 
tratare a deseurilor; 

 tratarea mecano-biologica a deseurilor biodegradabile in cadrul facilitatii de la Mihai Bravu; 

 depozitarea controlată a deşeurilor municipale si administrarea depozitului de la Mihai 
Bravu. 

 

Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare 
specifice care, împreuna cu mijloacele de colectare si transport al deseurilor, formează sistemul 
public de salubrizare al localitătilor, respectiv printr-un ansamblu tehnologic si functional, care 
cuprinde constructii, instalatii si echipamente specifice destinate prestării serviciului, precum: 
puncte de colectare si colectare selectiva a deseurilor; pubele si containere pentru colectarea 
selectiva a deseurilor menajere; baze de întretinere a autovehiculelor de salubritate, baza 
operationala si administrativa; statii de transfer si sortare; statie de tratare mecano-biologica; 
depozit de deseuri. 

Activitătile specifice serviciului de salubrizare se gestionează si se exploatează prin intermediul 
unor operatori licentiati.  

Un aspect important in ceea ce priveste activitatea de colectare a deseurilor este data de 
modalitatea actuala in care este prestata aceasta activitate. 
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Activitatea de colectare a deseurilor 

Situatia activitatii de colectare a deseurilor in unitatile administrativ-teritoriale ale judetului 
Tulcea, membre ale ADI, se prezinta astfel: 

In mediul urban: 
- in Sulina, salubritatea este asigurata de catre serviciul public din aceasta localitate (SC ASPL 

Sulina SRL), in baza unui contract incheiat in anul 2010 pe o perioada de 25 de ani. Cu toate 
acestea, potrivit celor stabilite deja in Analiza Institutionala a proiectului SMID Tulcea, in 
localitatile in care activitatea de salubritate este asigurata printr-un serviciu public (fie 
operator public, fie structuri specializate in cadrul Primariilor), serviciul respectiv isi va inceta 
aplicabilitatea la data la care SMID devine functional, si anume la data selectarii noilor 
operatori de colectare prin licitatie publica. In plus, durata de 25 de ani a contractului 
mentionat nu poate fi justificata prin prisma amortizarii eventualelor investitii realizate de 
catre operatorul de salubritate. 

- in Macin, localitate inclusa in proiectul PHARE, la data de 13.02.2015 a intrat in vigoare un 
contract de delegare a serviciului de salubritate intre Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara Macin si  SC Ecosaltech SA, valabil pe o perioada de 5 ani, in baza 
Memorandumului de Finantare PHARE;  

- Isaccea are in derulare un contract de delegare valabil pana la 30.12.2015. Primaria si-a 
aratat, insa, disponibilitatea de a termina anticipat acest contract (acordul partilor) in situata 
in care SMID devine functional inainte. 

- In Babadag, contractul a fost incheiat cu respectarea prevederilor legale in vigoare la data 
semnarii lui; prin act aditional, in anul 2013 contractul a fost prelungit cu jumatate din 
durata initiala, respectiv pana la data de 08.07.2017; pana la momentul finalizarii 
documentatiei de atribuire pentru delegarea de catre ADIIDM Tulcea a serviciului de 
salubritate, autoritatile locale vor decide mentinerea acestui contract doar pana la data la 
care SMID va deveni operational. 

In mediul rural, situata se prezinta in felul urmator: 
o In majoritatea comunelor (Baia, Maliuc, Dorobantu, Horia, Jurilovca, Ceamurlia de Jos, 

Slava Cercheza, Mihai Kogalniceanu, Nufaru, Somova, Nalbant, Niculitel, Valea Nucarilor, 
Mihai Bravu, Daeni, Valea Teilor, Ostrov, Frecatei, Hamcearca, Luncavita, Ciucurova, 
Topolog, Izvoarele, Mahmudia, Casimcea, Sarichioi) in cursul anului 2014-2015, dat fiind 
ca majoritatea contractelor de salubritate vechi urmau sa expire,  a fost identificata o 
solutie tranzitorie, respectiv incheierea unor noi contracte pe perioada determinata 
(pana cel tarziu in 2016 sau pana la intrarea in vigoare a SMID); astfel, la momentul in 
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care SMID devine functional, serviciul de salubritate va fi atribuit noului operator 
selectat prin licitatie publica; 

o De asemenea, exista cateva comune in judetul Tulcea care nu au incheiat un contract de 
salubritate – Beidaud, Chilia Veche, Bestepe, Sf Gheorghe, Crisan,  Stejaru - serviciul de 
salubritate fiind asigurat de catre primarii. 

o  O situatie aparte se intalneste in cazul celo 10 comune incluse in proiectul PHARE Macin 
– IC Bratianu, Grindu, Vacareni, Jijila, Smardan, Carcaliu, Greci, Turcoaia, Cerna, 
Peceneaga – care, prin intermediul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Macin, au 
incheiat cu SC Ecosaltech SA un contract de delegare pe o perioada de 5 ani, in baza 
Memrandumului de Finantare PHARE; 

o Restul comunelor (CA Rossetti, Ceatalchioi, Pardina) incheiasera deja contracte de 
salubritate inainte de aprobarea aplicatiei de finantare a proiectului SMID Tulcea, cu 
valabilitate pana la intrarea in vigoare a SMID, astfel incat aceste localitati vor fi incluse 
in sistemul integrat din momentul atribuirii noului contract de colectare a deseurilor de 
catre ADIIDM. 

 

Avand in vedere diversitatea tipurilor de contracte incheiate de unitatile administrativ-
teritoriale se impune ca pentru definitivarea caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii 
activitatii de colectare a deseurilor Beneficiarul/Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a 
Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea sa prezinte situatia exacta a unitatilor administrativ-
teritoriale care mandateaza ADI in scopul delegarii gestiunii activitatii de colectare. In acest 
scop, se va avea in vedere posibilitatea ca unitatile administrativ-teritoriale care au deja 
contracte de salubritate sa incheie cu operatorii un act aditional la aceste contracte prin care sa 
stabileasca ca acesta inceteaza la data intrarii in vigoare a contractului de delegare incheiat de 
ADI cu operatorul ce va fi desemnat in cadrul procedurii de delegare. 

Astfel, ca urmare a informarilor transmise de catre ADIIDM Tulcea si a analizarii situatiei 
contractelor de salubrizare incheiate de unitatile administrativ-teritoriale din judetul Tulcea, si 
considerand ca unitatile administrativ-teritoriale unde contractele privind prestarea serviciului 
de salubrizare au expirat doresc sa mandateze ADI in scopul delegarii gestiunii activitatii de 
colectare, putem concluziona ca, la aceasta data (01.04.2015), procedura de delegare a gestiunii 
activitatii de colectare poate fi realizata numai pentru un numar de 35 de comune3 si orasul 

                                                   
3 Maliuc, Horia, Jurilovca, Ceamurlia de Jos, Slava Cercheza, Mihai Kogalniceanu, Nufaru, Somova, 
Nalbant, Valea Nucarilor, Mihai Bravu, Daeni, Valea Teilor, Ostrov, Frecatei, Hamcearca, Luncavita, 
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Isaccea. Pentru celelalte unitati administrativ-teritoriale, pana la data finalizarii documentatiei 
de atribuire a noului contract, autoritatile locale vor decide daca doresc sa fie incluse in SMID 
inca de la momentul in care acesta devine functional, mai exact de la momentul atribuirii 
contractului de colectare si transport. 

Mentionam ca la stabilirea unitatilor administrativ-teritoriale care vor mandata ADI pentru 
delegarea gestiunii activitatii de colectare a deseurilor trebuie avuta in vedere legalitatea 
atribuirii contractului de delegare/salubrizare/acord-cadru/prestari servicii; Legalitatea modului 
in care a fost atribuit contractul se analizeaza prin prisma organizarii de catre autoritatea 
administratiei publice locale a procedurii de atribuire in conformitate cu legislatia in vigoare la 
data atribuirii (ex. in conformitate cu OUG nr. 34/2006 si Legea nr. 51/2006, incepand cu data 
intrarii in vigoare a acestor acte normative).  

 

Activitatea de sortare si transfer 

Activitatea de sortare/transfer este realizata prin intermediul unor facilitati realizate prin 
intermediul unor proiecte PHARE ai caror beneficiari sunt unitatile administrativ-teritoriale  - 
statia de sortare din orasul Macin care asigura sortarea deseurilor reciclabile colectate selectiv si 
a deseurilor in amestec din orasul Macin si localitatile partenere: Grindu, Peceneaga, Carcaliu, 
Cerna, Vacareni, Smardan, Jijila, Greci, Turcoaia, I.C. Bratianu.) sau al unor conventii incheiate 
intre Consiliul Judetean Tulcea si Ministerul Mediului (facilitatile de transfer cu linie de sortare 
din Delta Dunarii – Sulina, Crisan, Chilia, Sfantu Gheorghe). 

Fractionarea prestarii acestei activitati genereaza dificultati in ceea ce priveste proiectia modului 
de organizare a activitatii de sortare si transfer prin intermediul facilitatilor realizate prin 
proiectele PHARE, date fiind conditionalitatile din memorandumul de finantare, cunoscut fiind 
ca beneficiarii acestor investitii sunt in imposibilitate de a se angaja in ceea ce priveste 
modificarea cadrului institutional aprobat prin proiectul Phare mai devreme de 5 ani de la data 
punerii in functiune a instalatiilor. 
Prin urmare, organizarea si functionarea serviciului de salubrizare in judetul Tulcea trebuie sa fie 
reglementata prin Regulamentul de organizare si functionare a serviciului de salubrizare la nivel 
judetean aprobat de toate unitatile administrativ-teritoriale membre ale ADI, si prin hotararea 
AGA a ADI. 

 

 

                                                                                                                                                       
Ciucurova, Topolog, Beidaud, Chilia Veche, Bestepe, Casimcea, Baia, CA Rossetti, Ceatalchioi, Crisan, 
Dorobantu, Izvoarele, Mahmudia, Niculitel, Pardina, Sarichioi, Sf. Gheorghe, Stejaru. 
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Regimul juridic al terenurilor şi al bunurilor rezultate în cadrul Proiectului 

In baza Documentului de Pozitie incheiat intre Consiliul Judetean Tulcea si unitatile 
administrativ-teritoriale ale judetului Tulcea, părţile se angajează să sprijine implementarea 
Proiectului, prin punerea la dispoziţie, în baza hotărârii Consiliului Local, a terenurilor pe care 
urmează să se construiască depozitul ecologic si statia de tratare mecano-biologica, precum si 
cele 10 dane de acostare a navei de transport al deseurilor (terenurile aferente realizării 
Proiectului). În acest sens, au fost emise de catre autoritatile locale competente hotarari de 
consiliul locl/judetean prin care se asigura punerea la dispozitia proiectului a acestor terenuri..  

Avand in vedere obligatia de mai sus, Consiliile Locale nu vor mai putea incheia contracte sau 
orice acte juridice cu tertii având ca obiect terenurile aferente proiectului, pe durata 
Documentului de Pozitie actual (30 de ani). 

Prin urmare, unităţile administrativ-teritoriale se obliga să îşi înregistreze drepturile lor de 
proprietate asupra acestor terenuri, conform prevederilor legale privind publicitatea imobiliară, 
anterior punerii lor la dispoziţie pentru realizarea Proiectului. 

Astfel, toate bunurile mobile şi imobile rezultate în cadrul Proiectului aparţin domeniului public 
al judeţului Tulcea si alcătuiesc Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Tulcea 
fiind destinate să asigure deservirea unităţilor administrativ-teritoriale din judetul Tulcea. 

Bunurile mobile achiziţionate în cadrul Proiectului vor avea următorul regim juridic: 

 pubelele, containerele şi unităţile de compostare individuală, proprietate a judeţului Tulcea, 
vor fi transmise în folosinţa gratuită a unităţilor administrativ - teritoriale ale căror populaţii 
le deservesc, care le vor gestiona în condiţiile legii; 

 orice alte bunuri mobile care deservesc serviciul public judeţean de salubrizare (ex. mijloace 
de transport, etc.) vor intra în patrimoniul şi gestiunea judeţului Tulcea. 

Prin modul de reglementare a proprietatii prin Documentul de Pozitie, unitatile administrativ-
teritoriale au respectat art. 10 alin(6) din Legea nr. 51/2006, care reglementeaza regimul juridic 
al bunurilor astfel: 

„(6) Sistemele de utilităţi publice sau părţile componente ale acestora, realizate în comun prin 
programe de investiţii noi realizate în cadrul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară cu obiect 
de activitate serviciile de utilităţi publice, aparţin proprietăţii publice a unităţilor administrativ-
teritoriale membre şi se înregistrează în patrimoniul acestora conform prevederilor Legii nr. 
213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 
completările ulterioare, pe baza următoarelor criterii:  

 bunurile situate pe raza unei singure unităţi administrativ-teritoriale, pe care o şi deservesc, 
vor aparţine domeniului public al acesteia;  
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 bunurile situate pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale şi/sau care deservesc 
mai multe unităţi administrativ-teritoriale vor aparţine domeniului public al judeţului, dacă 
toate unităţile administrativ-teritoriale implicate sunt situate în acelaşi judeţ şi judeţul este 
membru al asociaţiei;  

 bunurile situate pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale şi/sau care deservesc 
mai multe unităţi administrativ-teritoriale vor aparţine domeniului public al unităţii 
administrativ-teritoriale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii, dacă aceste unităţi 
administrativ-teritoriale sunt situate în judeţe diferite sau dacă judeţul nu este membru.” 

 

3.2. Gestiunea serviciului de salubrizare 

Potrivit art.11 din Legea nr.101/2006 coroborat cu art. 23 din Legea nr. 51/2006, gestiunea 
serviciului de salubrizare se realizează prin următoarele modalitati: 

  gestiune directa - modalitatea de gestiune in care autoritătile deliberative si executive, in 
numele unitatilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, isi asuma si exercita 
nemijlocit toate competentele si responsabilitătile ce le revin potrivit legii cu privire la 
furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare, respectiv la administrarea, functionarea si 
exploatarea sistemelor publice de salubrizare aferente acestora; 

 gestiune delegata - modalitatea de gestiune in care autoritătile administratiei publice locale 
de la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale sau, după caz, asociatiile de dezvoltare 
intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama 
unitatilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate 
ori numai o parte din competentele si responsabilitătile proprii privind furnizarea/prestarea 
serviciului de salubrizare, precum si concesiunea sistemelor publice de salubrizare aferente 
serviciului, respectiv dreptul si obligatia de administrare si de exploatare a acestora, pe baza 
unui contract de delegare a gestiunii. 

Alegerea modalitatii de gestiune a serviciului de salubrizare se face prin hotărâri ale autoritatilor 
deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau ale asociatiilor de dezvoltare 
intercomunitara, după caz, in conformitate cu strategiile si programele de salubrizare adoptate 
la nivelul fiecărei localitati, precum si in conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006, cu 
modificările si completările ulterioare. 

 

Proiectul „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Tulcea” este finantat din 
Fonduri Europene, prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007–2013, Axa prioritară 2 – 
Dezvoltarea sistemelor integrate de gestionare a deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate 
istoric. In acest sens, conform Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a 



 

 
„ SISTEM DE MANAGEMENT 

INTEGRAT AL DESEURILOR in 
JUDETUL TULCEA” 

  
Consiliul Judetean Tulcea 

 

Pagina 35 din 97 
 

Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea, creata in vederea implementării proiectului, 
Autoritatea contractantă pentru contractul de colectare a deşeurilor va fi ADIIDM.  

Gestiunea activităţilor componente ale serviciilor de salubrizare care fac obiectul prezentului 
Studiu de fundamentare, se află în responsabilitatea membrilor Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitara si va fi realizată sub forma gestiunii delegate, în baza contratelor de delegare a 
gestiunii care vor fi atribuite operatorilor în urma procedurilor de licitaţie publică organizate în 
acest scop. Chiar dacă atribuirea acestor contracte prin licitaţie publică nu este impusă prin 
norme legale imperative, acestea vor fi astfel atribuite pentru a se încadra în condiţiile impuse 
de POS Mediu pentru obţinerea finanţării din fonduri europene (atribuirea directă a acestora, 
chiar cu respectarea regulilor impuse de lege pentru atribuirea directă nu corespunde criteriilor 
obligatorii impuse în acest sens de POS Mediu). 

Indiferent de modalitatea de gestiune adoptata, activitătile specifice serviciului de salubrizare se 
organizează si se desfasoara pe baza unui regulament al serviciului si a unor caiete de sarcini, 
aprobate prin hotărâri ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau ale 
asociatiei de dezvoltare intercomunitara, după caz. Regulamentul serviciului de salubrizare a 
localitătlor si caietele de sarcini ale serviciului se întocmesc in conformitate cu regulamentul-
cadru al serviciului de salubrizare si caietul de sarcini-cadru, elaborate si aprobate prin Ordinul 
nr.110/2007 si respectiv Ordinul nr.111/2007 ale președintelui A.N.R.S.C. 

Raporturile juridice dintre unitătile administrativ-teritoriale si operatorii serviciului de 
salubrizare, după caz, sunt reglementate prin: 

 hotărârea de dare in administrare a serviciului de salubrizare, in cazul gestiunii directe; 

 contractul de delegare a gestiunii, in cazul gestiunii delegate. 

Procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a 
localitătilor se stabileste in baza prevederilor OUG.nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune 
de servicii, cu modificările si completările ulterioare. 

In vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, autoritătile administratei publice 
locale sau, după caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile 
de utilitati publice vor asigura elaborarea si vor aproba, in termen de 6 luni de la luarea deciziei 
privind delegarea gestiunii serviciilor, un studiu de fundamentare pentru fundamentarea si 
stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum si documentatia de 
atribuire a contractului de delegare a gestiunii. 

Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare, respectiv operarea, administrarea si exploatarea 
sistemelor publice de salubrizare aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte 
dintre activitătile componente ale serviciului, pe baza unor analize tehnico-economice si de 
eficienta a costurilor de operare, concretizate intr-un studiu de fundamentare. 
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Contractele de delegare a gestiunii se aproba prin hotărâri de atribuire adoptate de autoritătile 
deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, după caz, de asociațiile de dezvoltare 
intercomunitara si se semnează de primari, de presedintii consiliilor judetene sau, după caz, de 
presedintii asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de 
salubrizare a localitătilor, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, in 
baza mandatului acestora. 

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localitătilor este un contract 
încheiat in forma scrisa, prin care una sau mai multe unitati administrativ-teritoriale, individual 
sau in asociere, in calitate de delegatar, atribuie, pe o perioada determinata, unui operator 
licentiat, in calitate de delegat, care actionează pe riscul si răspunderea sa, dreptul si obligatia 
de a furniza/presta serviciul de salubrizare sau, după caz, activitati din componenta acestui 
serviciu, inclusiv dreptul si obligatia de a administra si de a exploata infrastructura tehnico-
edilitara aferenta serviciului/activitătilor furnizate/prestate, in schimbul unei redevente, după 
caz. 

Contractul de delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative si intra sub incidenta 
prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările 
ulterioare. 

Contractul de delegare a gestiunii va fi insotit in mod obligatoriu de următoarele anexe: 

 caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului; 

 regulamentul serviciului; 

 inventarul bunurilor mobile si imobile, proprietate publica sau privata a unitatilor 
administrativ-teritoriale aferente serviciului; 

 procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c). 

Caietul de sarcini-cadru stabileste conditiile de desfăsurare a activitătilor specifice serviciului de 
salubrizare, stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare functionarii acestui 
serviciu în conditii de eficienta si siguranta. 

Caietul de sarcini-cadru a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnica si de referinta în 
vederea stabilirii conditiilor specifice de desfăsurare a serviciului de salubrizare indiferent de 
modul de gestiune adoptat. 

Caietul de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul 
calitativ, tehnic si de performanta, siguranta în exploatare, precum si sisteme de asigurare a 
calitatii, terminologie, conditiile pentru certificarea conformitătii cu standarde relevante sau 
altele asemenea. Specificatiile tehnice se refera, de asemenea, la algoritmul executării 
activitătilor, la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrărilor, precum si la alte conditii 
ce deriva din actele normative si reglementările, în legătura cu desfăsurarea serviciului de 
salubrizare. 
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Caietul de sarcini precizează, totodată, reglementările obligatorii referitoare la protectia muncii, 
la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului, care trebuie respectate pe 
parcursul prestării serviciului/activitati specifice din cadrul serviciului de salubrizare si care sunt 
în vigoare. 

Prin Regulamentul - cadru al serviciului de salubrizare al localitătilor se stabileste cadrul juridic 
unitar privind desfăsurarea serviciului de salubrizare, definind modalitătile si conditiile – cadru 
ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanta, 
conditiile tehnice, raporturile dintre operator si utilizator. 

In baza Regulamentului-cadru unitatile administrativ-teritoriale, respectiv asociatiile de 
dezvoltare intercomunitara, elaboreaza si aproba regulamentul local de organizare si 
functionare a serviciului de salubrizare care reprezinta  documentatia tehnica minima pentru 
toti operatorii care asigura serviciul de salubrizare si precizează documentele necesare 
exploatării, precum si modul de întocmire, actualizare, păstrare si manipulare a acestora, 
precum si prevederi referitoare la drepturile si obligatiile operatorilor. 

Regulamentul serviciului, elaborat in baza Regulamentului-cadru se supune avizarii autoritatilor 
deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea si se aproba prin Hotarare AGA a 
ADI. De asemenea, Caietul de sarcini pentru activitatea de colectare a deseurilor se elaborează 
in cadrul ADI, se supun avizării autoritatilor administratiei publice locale ale unitatilor 
administrativ-teritoriale membre, si se aproba in adunarea generala a asociatiei. 

Contractul de delegare a gestiunii cuprinde in mod obligatoriu clauze referitoare la: denumirea 
partilor contractante; obiectul contractului; durata contractului; drepturile si obligatiile partilor 
contractante; programul lucrărilor de investitii pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de 
capacitati, obiective noi si al lucrărilor de întretinere, reparatii curente, repatii planificate, 
renovări, atât fizic, cat si valoric; sarcinile si responsabilitătile partilor cu privire la programele de 
investitii, la programele de reabilitări, reparatii si renovări, precum si la conditiile de finatare a 
acestora; indicatorii de performanta privind calitatea si cantitatea serviciului, stabiliti prin caietul 
de sarcini si regulamentul serviciului, si modul de evaluare si cuantificare a acestora, conditii si 
garantii; tarifele practicate si procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora; modul 
de tarifare si încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate; nivelul redeventei sau al altor 
obligatii, după caz; răspunderea contractuala; forta majora; conditiile de redefinire a clauzelor 
contractuale; conditiile de restituire sau repartitie, după caz, a bunurilor, la încetarea din orice 
cauza a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a investitiilor realizate; mentinerea 
echilibrului contractual; conditiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii; 
administrarea patrimoniului public si privat preluat; structura fortei de munca si protectia 
sociala a acesteia; alte clauze convenite de parti, după caz. 
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Conform prevederilor legale, durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare 
decât durata necesara amortizării investitiilor, fara a depăsi, insa, 49 de ani. Aceasta durata nu 
poate fi prelungita decât in următoarele conditii: 

 pentru motive de interes general, caz in care durata contractului nu poate fi prelungita cu 
mai mult de 2 ani; 

 in cazul in care operatorul, la cererea autoritatii administratei publice locale si pentru buna 
executare a serviciului de salubrizare, a realizat investitii care nu ar putea fi amortizate in 
termenul rămas pana la expirarea contractului initial decât printr-o crestere excesiva a 
tarifelor si/sau taxelor. 

Prelungirea va fi decisa de autoritătile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, in 
acest caz, de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara. 

 

Raporturile juridice dintre Asociaţia de dezvoltare intercomunitara şi operatorii serviciului de 
salubrizare sunt reglementate, conform  art. 12 al Legii nr. 101/2006, respectiv art. 24 al Legii 
51/2006, in cazul gestiunii delegate, prin hotărâri de atribuire si contracte de delegare a 
gestiunii, adoptate, respectiv aprobate, după caz, de autoritătile deliberative ale unitatilor 
administrativ teritoriale. 

 

Delegarea gestiunii activitatilor de colectare, sortare, transfer, tratare mecano-biologica si 
depozitare a deseurilor in judetul Tulcea 

 

Serviciile publice de interes local, aflate în responsabilitatea consiliilor locale, sunt cele de 
colectare a deşeurilor generate de populaţie, precum şi a celor stradale şi transportul acestora, 
după caz, la: staţiile de transfer/sortare existente, staţia de tratare mecano - biologică sau 
depozitul conform. 

Pentru aceste activitati se optează pentru gestiunea delegată care urmează a fi organizata de 
catre Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară, în baza unui mandat special dat de fiecare 
consiliu local, în condiţiile legii, in conformitate cu deciziile luate prin Documentul de Pozitie 
pentru Implementarea Proiectului. 

Înainte de delegarea gestiunii in unele unitati administrativ teritoriale pot exista situaţii în care 
una sau mai multe unităţi administrativ teritoriale din zona deservită de o staţie de transfer, la 
data delegării serviciilor publice de salubrizare, au în derulare un contract cu un operator, 
licitaţia pentru delegarea serviciului va fi făcută şi pentru acea unitate administrativ - teritorială, 
cu menţiunea că noul operator selectat va începe operarea numai la încetarea contractului 
preexistent cu precizarea expresa ca acesta nu mai poate fi prelungit în privinţa activităţilor de 
colectare şi transport a deşeurilor municipale. Astfel, apreciem ca se impune pentru o buna 
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organizare a procedurii de delegare a gestiunii sa fie identificate de catre beneficiar/Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea unitatile administrativ-
teritoriale care vor face obiectul procedurii de delegare a gestiunii pentru activitatea de 
colectare a deseurilor si care mandateaza ADI sa deruleze procedura de delegare a gestiunii in  
numele si pe seama acestora. 

 

Astfel, delegarea gestiunii activitatii de colectare a deseurilor se va organiza prin licitatie publica 
deschisa cu respectarea dispozitiilor Legii 101/2006, Legii nr. 51/2006 si a OUG nr. 34/2006, iar 
ADI, in calitate de autoritate contractanta, va organiza procedura de delegare. Procedura de 
delegare se organizeaza pe intregul judet, respectiv zonele de colectare din aria de proiect (2, 3 
si 4, conform Anexei 1 la Documentul de Pozitie). In acest caz, fiecare unitate administrativ-
teritoriala pe fiecare zona in parte va mandata  Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a 
Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea pentru organizarea procedurii de delegare in numele 
si pe seama sa, iar in functie de mandatul obtinut, vor fi identificate si unitatile administrativ-
teritoriale care vor intra in procedura de delegare. 

In concluzie, un aspect deosebit de important ce trebuie semnalat este acela ca in cazul in care 
nu vor fi respectate liniile directoare trasate prin aplicatie referitoare la delegarea gestiunii 
activitatii de colectare exista riscul ca proiectul „Sistem de management integrat al deseurilor in 
judetul Tulcea” sa nu fie considerat ca fiind implementat.  

Potrivit Raportului Institutional, autoritatile locale din judetul Tulcea au decis ca daca una sau 
mai multe unitati administrative-teritoriale din zona conectata la o statie de transfer/depozit, la 
momentul delegarii gestiunii serviciului de salubritate, are incheiat un contract valabil cu un 
operator si acest contract este mentinut in vigoare, licitatia pentru delegarea gestiunii servicului 
se va realiza si pentru aceasta/aceste unitati administrative teritoriale, cu mentiunea ca 
operatorul selectat va incepe operarea abia la expirarea contractului existent.  

In orice caz, din punct de vedere tehnic si juridic, contractele existente care vor  fi mentinute 
necesita o adaptare la noul sistem de management integrat si vor trebui amendate in ceea ce 
priveste activitatile aferente servicului de salubritate, in sensul ca operatorul existent va 
colecta deseurile si le va transporta la facilitatile de deseuri, si nu direct la depozit. Pe de alta 
parte, pentru contractele de salubritate care deja includ colectarea selectiva a deseurilor, 
operatorii respectivi isi iau angajamentul de a asigura acelasi sistem de colectare selectiva ca cel 
propus prin aplicatia de finantare. 

De asemenea, contractele existente care nu au fost incheiate cu respectarea conditiilor legale 
privind serviciile de salubritate si achizitiile publice (de exemplu, nu prevad colectarea 
selectiva a deeurilor, desi au fost incheiate dupa 2006) vor fi anulate, conform procedurilor 
legale in vigoare.  



 

 
„ SISTEM DE MANAGEMENT 

INTEGRAT AL DESEURILOR in 
JUDETUL TULCEA” 

  
Consiliul Judetean Tulcea 

 

Pagina 40 din 97 
 

Aceeasi solutie se va aplica si in cazul contractelor cu operatori care nu au licente valabile sau 
care nu au avut niciodata licenta de operare. 

Pe de alta parte, in localitatile in care activitatea de salubritate este asigurata printr-un serviciu 
public (fie operator public, fie structuri specializate in cadrul Primariilor), serviciile respective isi 
vor inceta aplicabilitatea la data la care SMID devine functional, si anume la data selectarii noilor 
operatori de colectare prin licitatie publica. 

Gestiunea operării facilitatilor de deseuri realizate în cadrul altor proiecte (PHARE si Conventie 
cu Ministerul Mediului) va fi delegată în condiţiile specificate in Documentul de Pozitie pentru 
Implementarea Proiectului, respectiv dupa expirarea conditionalitatilor PHARE in cazul 
proiectului de la Macin. Avand in vedere ca facilitatile din Delta Dunarii sunt in proprietatea 
Consiliului Judetean, conform prevederilor Conventiei incheiate cu Ministerul Mediului,  
apreciem ca operarea acestor facilitati poate face obiectul procedurii de delegare pentru 
activitatea de colectare a deseurilor in judet, prin intermediul ADIIDM, ca autoritate 
contractanta. 

 

Activitatile de operare a Depozitului si a Staţiei de Tratare Mecano Biologică de la Mihai Bravu 
sunt de interes judeţean şi se află în responsabilitatea Consiliului Judeţean Tulcea. Delegarea 
gestiunii acestor activitati va fi efectuată de către Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a 
Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea, mandatata in acest sens de catre Consiliul Judeţean 
Tulcea, ca proprietar al acestei infrastructuri. 

 

3.3. Analiza părtilor interesate 

Grupurile interesate de realizarea serviciilor de salubrizare pentru judetul Tulcea: 

 
 Operatorii de servicii de salubrizare – au ca obiectiv obtinerea unui profit cat mai mare in 

schimbul serviciilor oferite; 

 Utilizatori / Beneficiari finali ai serviciilor de salubrizare: 

- Populatie: persoane fizice si asociatii de locatari sau proprietari, locuitori ai judetului 
Tulcea; 

- Agenti economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul judetului Tulcea; 

- Institutii publice cu sedii sau filiale in judetul Tulcea. 
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 Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara – are ca obiectiv realizarea unor servicii de 
salubrizare de calitate de către operatorii de salubrizare, scop in care efectuează controlul si 
urmărirea activitătilor de salubrizare executate de către operatori.  

 Institutii ale statului care au ca scop protejarea mediului si a sanatatii populaţiei: 

- Garda de Mediu – printre atributiile căreia se număra urmărirea si controlul aplicării de 
către persoane fizice si juridice a reglementarilor privind gestionarea deseurilor si 
recuperarea materialelor reciclabile, dar si aplicarea de sanctiuni contraventionale pentru 
incalcarile prevederilor actelor normative in domeniul protectiei mediului. 

- Agentia de Protectie a Mediului - 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. 

- Direcţia de Sănătate Publica – are ca scop realizarea controlului respectării conditiilor 
igienico-sanitare prevăzute de reglementările legale in domeniul sanatatii publice. 

 
 Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice – 

ANRSC – atributii: pregătirea pietei serviciilor publice de gospodărie comunala pentru 
intrarea pe piata comunitara; promovarea concurentei si a unei privatizări controlate pe 
piata serviciilor publice comunitare. 

3.3.1. Operatorii serviciului de salubrizare 

Calitatea de operator al serviciului de salubrizare se dobândeste in conditiile Legii nr.51/2006. 
Operatorii serviciului de salubrizare pot fi desemnati fie prin hotărâre de dare in administrare, in 
cazul gestiunii directe, fie prin hotărâre de atribuire a contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare, in cazul gestiunii delegate. 

Gestiunea delegata se realizează prin intermediul unor operatori sau operatori regionali de 
drept privat, care pot fi: 
 societati comerciale cu capital social integral al unitatilor administrativ-teritoriale, infiintate 

de autoritătile deliberative ale acestora; 

 societati comerciale rezultate ca urmare a reorganizării regiilor autonome de interes local 
sau judetean ori a serviciilor publice de interes local sau judetean, existente la data intrării in 
vigoare a prezentei legi, al căror capital social este detinut in totalitate de unitătile 
administrativ-teritoriale, in calitate de asociat sau de actionar unic; 

 societati comerciale cu capital social privat; 
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 societati comerciale cu capital social mixt. 

Operatorii serviciului de salubrizare care participa la procedurile organizate pentru delegarea 
gestiunii serviciului trebuie sa facă dovada competentei tehnico-organizatorice, a celei privind 
calificarea personalului si a asigurării unei dotări tehnico-materiale adecvate, prin care sa 
garanteze capacitatea de a presta serviciul la nivelul parametrilor cantitativi si calitativi prevăzuti 
in regulamentul serviciului de salubrizare si pentru toate tipurile de activitati contractate. 

Operatorii care isi desfasoara activitatea in modalitatea gestiunii delegate furnizează/prestează 
serviciul de salubrizare prin exploatarea si administrarea infrastructurii tehnico-edilitare 
aferente acestui serviciu, in baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum si in 
baza licentei eliberate de autoritatea de reglementare competenta. Operatorii cu statut de 
societati comerciale al căror capital social este detinut in totalitate de unitati administrativ-
teritoriale se organizează si isi desfasoara activitatea pe baza unui regulament de organizare si 
functionare aprobat de autoritătile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, după 
caz, de adunarea generala a asociatiei de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate 
serviciile de utilitati publice. 

Operatorii serviciului de salubrizare beneficiază, in temeiul legii, de aceleasi drepturi si obligatii 
in raporturile cu autoritătile administratiei publice locale sau cu utilizatorii, indiferent de modul 
de organizare, de forma de proprietate, de tara de origine din Uniunea Europeana ori de 
modalitatea de gestiune adoptata. 

Drepturile si obligatiile ce revin operatorilor cu privire la prestarea serviciului de salubrizare, 
obiectivele si sarcinile acestora, precum si indicatorii de performanta ai serviciului de salubrizare 
se stabilesc prin contractul de delegare a gestiunii si se precizează in regulamentul serviciului de 
salubrizare. 

Operatorii trebuie sa presteze serviciul de salubrizare cu respectarea principiilor universalitătii, 
accesibilitătii, continuităti si egalitatii de tratament intre utilizatori. Acestia se obliga sa pună in 
aplicare metode performante de management care sa conducă la reducerea costurilor de 
operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale prevăzute de normele legale in 
vigoare privind achizitiile publice, si sa asigure totodată respectarea cerintelor specifice din 
legislatia privind protectia mediului. 

Operatorii isi pot desfăsura activitatea pe baza licentei eliberate de A.N.R.S.C. si a contractului 
de delegare a gestiunii. Pentru obtinerea licentei, operatorii sunt obligati sa destina toate 
avizele, acordurile si autorizatiile necesare prestării activitătilor specifice serviciului de 
salubrizare, prevăzute de legislatia in vigoare, si sa respecte normele si reglementările in vigoare 
cu privire la igiena si sănătatea populatiei, respectiv la protectia si conservarea mediului, emise 
de autoritati competente in aceste domenii. 
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La data de 10.02.2015, conform informatiilor detinute de ANRSC, situatia licentelor operatorilor 
de salubritate care deruleaza contracte in judetul Tulcea se prezenta dupa cum urmeaza: 

 

Tabel 3 – Situatia licentelor operatorilor de salubritate din judetul Tulcea 

Operator Servicii Valabilitate  

S.C. ECORECYCLING S.R.L. 
 

Salubrizarea localitatilor 
Licenta clasa 3 

Valid until 08.07.2017 

S.C. A.S.P.L. SULINA S.R.L. 
 

Salubrizarea localitatilor 
Licenta clasa 3          

Valid until 10.06.2016 

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. 
 

Salubrizarea localitatilor Licenta clasa 1 
valabila pana la 16.07.2018 

SC SERVICII PUBLICE SA TULCEA 
 

Salubrizarea localitatilor Licenta clasa 2 
valabila pana la 14.01.2016 

   

SC REMAT SA Tulcea 
Salubrizarea localitatilor Licenta clasa 2 

valabila pana la 14.12.2016 

SC JT GROUP SA 
Pre-colectarea, colectarea si 

transportul deseurilor 
municipale 

Licenta clasa 3 
valabila pana la 09.01.2017  

S.C. UTILITATI SI SERVICII PUBLICE 
MURIGHIOL SRL 

Salubrizarea localitatilor 
Licenta clasa 3                          

valabila pana la 06.06.2017 

RODENT INSECT SRL Tulcea Salubrizarea localitatilor 
Licenta clasa 3                          

valabila pana la 23.07.2015 

RER ECOLOGIC SERVICE GALATI SRL Salubrizarea localitatilor 
Licenta clasa 3                          

valabila pana la 06.08.2015 

 

Operatorii care prestează mai multe tipuri de activităţi sau mai multe servicii vor tine evidente 
distincte pe fiecare activitate sau tip de serviciu, având contabilitate separată pentru fiecare tip 
de activitate, serviciu şi localitate de operare. 
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3.3.2. Utilizatorii serviciului de salubrizare 

Utilizatorii serviciului de salubritate sunt comunitatile locale componente ale asociaţiilor de 
dezvoltare comunitara, în cazul activităţilor de interes general a căror contractare se realizează 
de catre autorităţile administraţiei publice locale, asa cum este cazul prezent.  

Dreptul utilizatorilor de a beneficia de serviciul de salubrizare se stabileste prin regulamentul 
serviciului, aprobat prin hotarâre a autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-
teritoriale sau, pe baza regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare elaborat de A.N.R.S.C. 
si aprobat prin ordin al presedintelui acesteia. Utilizatorii au drept de acces fara discriminare la 
informatiile publice referitoare la serviciul de salubrizare, atât operatorul cât si autoritatile 
administratiei publice locale având obligatia de a comunica informatii cu privire la indicatorii de 
calitate ai serviciului, la structura tarifara si la clauzele contractuale. 

Beneficiarul direct al activitatii de colectare-transport (inclusiv operare facilitati existente PHARe 
sau alte fonduri nationale) va fi ADI, cu care operatorii selectati prin licitatie publica vor incheia 
un contract de delegare a gestiunii serviciului pe intregul judet, mai exact pentru zonele de 
colectare 2, 3 si 4, singurele care face parte din aria de proiect pentru ativitatea de colectare a 
deseurilor. 

Beneficiarii finali ai serviciului de colectare- transport deseuri menajere sunt populatia, atat din 
mediul urban cat si din mediul rural, agentii economici si institutiile publice din judetul Tulcea. 

In judetul Tulcea exista urmatoarele unitati administrativ-teritoriale: 1 municipiu (Tulcea – 
acesta nu face parte din aria de proiect decat pentru componenta de tratare mecano-biologica a 
deseurilor biodegradabile), 4 orase (Babadag, Isaccea, Macin, Sulina) si 46 de comune.  

 

Tabel 4 - Structura beneficiarilor finali4 

Beneficiar Numar  

Total populatie (locuitori), din care: 213.083 

 - in mediul urban (locuitori) 99.581 (din care 
municipiul Tulcea – 

73.707 locuitori) 

 - in mediul rural (locuitori) 113.502 

                                                   
4 Au fost utilizate date actualizate privind populatia (2015) la nivelul tuturor unitatilor administrativ-
teritoriale din judet, conform Situatiei furnizate de DJS Tulcea. 
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Structura populatiei care va beneficia de serviciile de colectare- transport deseuri menajere care 
fac obiectul concesionarii va fi realizata in functie de deciziile unitatilor administrativ-teritoriale 
care vor acorda Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere 
Tulcea mandat pentru delegarea gestiunii acestei activitati.   

Autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, impreuna cu ADI, în calitate de 
autoritate executiva si de semnatara a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de 
colectare-transport deseuri menajere, sunt responsabili de asigurarea serviciului de salubrizare a 
localitatilor si urmaresc respectarea de catre operatori a indicatorilor de calitate a serviciului, a 
clauzelor contractuale si a prevederilor legislatiei în vigoare referitoare la serviciul de 
salubrizare. 

Pentru activitatea de tratare mecano-biologica si depozitare, responsabilitatea gestionarii revine 
tot  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea, care 
va avea calitatea de autoritate contractanta si caruia ii revine obligatia derularii procedurii de 
delegare a gestiunii si monitorizarii modului in care operatorul caruia i se incredinteaza 
gestiunea acestor activitati, respectiv operarea instalatiilor aferente, respecta obligatiile 
asumate prin contractele de delegare a gestiunii.  

Hotarârile autoritatilor administratiei publice locale cu privire la serviciul de salubrizare vor fi 
aduse la cunostinta publica si orice utilizator din aria de prestare a serviciului are dreptul sa 
conteste prevederile acestora, în conditiile legii. 

 

3.3.3. Analiza nevoilor diferitelor grupuri de interese 

Părtile interesate de realizarea serviciilor de salubrizare se impart in: 

 Utilizatori / Beneficiari ai serviciilor de salubrizare: 

- Casnici; 

- Agenti economici; 

- Institutii publice  

 Operatorii de servicii de salubrizare – au ca obiectiv obtinerea unui profit cat mai mare in 
schimbul serviciilor oferite 

 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 



 

 
„ SISTEM DE MANAGEMENT 

INTEGRAT AL DESEURILOR in 
JUDETUL TULCEA” 

  
Consiliul Judetean Tulcea 

 

Pagina 46 din 97 
 

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, 
colaborînd cu autoritătile locale în vederea implementării planurilor judetene de 
gestionare a deseurilor; 

- Directia de sănătate publică, care urmăreste respectarea conditiilor igienico-
sanitare prevăzute de reglementările legale în domeniul sănătătii publice; 

- Autoritatea natională de reglementare pentru serviciile publice de gospodărie 
comunală – ANRSC – care are rolul de a pregăti piata serviciilor publice de 
gospodărie comunală pentru intrarea pe piata comunitară, promovarea 
concurentei si a unei privatizări controlate pe piata serviciilor publice 
comunitare. 

In general, deseurile urbane (stradale si menajere) si cele industriale se numara printre 
obiectivele recunoscute ca fiind cele mai mari generatoare de impact si risc pentru mediu si 
sanatatea publica. 

Principalele forme de impact si risc determinate de deseurile urbane si industriale, in ordinea in 
care sunt percepute de populatie, sunt: 

 modificari de peisaj si disconfort vizual 

 poluarea aerului 

 poluarea apelor de suprafata – in cazul depozitarii deseurilor in apropierea raurilor (pe malul 
acestora) 

 poluarea panzei de ape freatice – prin infiltratii de substante daunatoare rezultate din 
reactiile chimice ce au loc in depozitele neconforme, mai ales la temperaturi ridicate 

 modificari ale fertilitatii solurilor si ale compozitiei biocenozelor pe terenurile invecinate, in 
cazul depozitarii neautorizate direct pe pamant. 

Din aceste motive, grupurile interesate in realizarea activitatii de salubrizare au diverse nevoi, 
care vor fi analizate in cele ce urmeaza. 

a) Utilizatorii serviciilor de salubrizare  

 sa nu fie nevoiti sa respire aerul infestat din cauza depozitarii clandestine de deseuri. 

b) Prestatorul de servicii de salubrizare: 

 realizarea unui profit cat mai mare in urma prestarii serviciilor de salubrizare; 

 prestarea serviciilor in conditii de calitate; 
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c) Institutiile statului  

(i.e. Garda de mediu, Agentia pentru protectiea mediului, Directia de sanatate publica, 
Autoritatea nationala de reglementare pentru serviciile publice de gospodarie comunala) sunt 
interesate de: 

 imbunatatirea calitatii vietii cetatenilor prin mentinerea unui mediu igienic; 

 protejarea mediului inconjurator; 

 inlaturarea surselor de poluare a aerului si apelor provenite de la depozitele de deseuri; 

 protectia starii de sanatate a locuitorilor. 
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4. Fezabilitatea proiectului 

4.1. Fezabilitatea tehnică a proiectului 

4.1.1. Descrierea activitătilor 

a)  Zonarea judetului 

Elementul cheie al oricarui sistem de management integrat al deseurilor este dezvoltarea unor 
zone adecvate de management al deseurilor si a amenajarilor incluse in fiecare zona, adica 
acele zone ce vor fi deservite de aceeasi infrastructura de management al deseurilor (depozit, 
statie de tratare, statie de sortare, etc).  

Alegerea cu succes a acestor zone conuce intr-o mare masura la cresterea eficientei sistemului 
de management al deseurilor propus. In judetul Tulcea au fost stabilite 4 zone de colectare, din 
care zona 1 ( municipiul Tulcea) nu este inclusa in proiect. 

Acestea sunt prezentate pe harta de mai jos:  

 

 
Figura 3 - Harta zonarii judetului Tulcea 
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In tabelul urmator se prezinta localitatile arondate fiecarei zone de colectare: 

Tabel 5 - Arondarea localitatilor pe zone 

Zona  Localitati urbane Localitati rurale (comune) 

Zona 1 -  TULCEA  Tulcea – 

Zona 2 – Mihai Bravu Isaccea si Babadag 

Luncavita, Niculitel, Somova, Topolog, Casimcea, 
Ciucurova, Daeni, Dorobantu, Ostrov, Stejaru, Izvoarele,  
Frecatei, Hamcearca, Horia, Mihail Kogalniceanu, Nalbant, 
Valea Teilor, Baia, Beidaud, Ceamurlia de Jos, Jurilovca, 
Mihai Bravu, Sarichioi, Slava Cercheza, Mahmudia, 
Bestepe, Murighiol, Nufarul, Valea Nucarilor. 

Zona 3 – MACIN Macin 
Carcaliu, Cerna, Greci, Grindu, I.C. Bratianu, Jijila, 
Peceneaga, Smardan, Turcoaia, Vacareni. 

Zona 4 – DELTA DUNARII Sulina 
C.A. Roseti, Chilia Veche, Crisan,  Maliuc, Pardina, Sfantu 
Gheorghe, Ceatalchioi 

 

Municipiul Tulcea reprezinta o zona de colectare distincta date fiind considerentele de mai jos: 

- Consiliul Judetean Tulcea a incercat in repetate randuri sa ajunga la un accord cu 
municipiul Tulcea si cu operatorul depoztului de deseuri de la Tulcea – ECOREC (detalii 
privind contractul sunt prezentate in Capitolul 4), astfel incat municipiul Tulcea sa fie 
inclus in proiect, iar depozitul sa fie considerat depozit regional (ca in Planul Regional de 
Gestiune a Deseurilor) si, astfel, sa deserveasca intregul judet. Avand in vedere ca nu s-a 
ajung la niciun acord in acest sens, in iulie 2012 s-a decis construirea unui al doilea 
depozit in localitatea Mihai Bravu, care sa deserveasca tot judetul.  

- in plus, municipiul Tulcea si-a exprimat in repetate randuri opinia impotriva proiectului 
POS Mediu, afirmand ca actualul contract de salubritate include colectarea selectiva a 
deseurilor, astfel incat tintele privind deseurile de ambalaje pot fi atise; operatrul actual 
asigura toate echipamentele de colectare a deseurilor, astfel nu sunt necesare investitii 
prin proiectul POS; 

- cu toate acestea, in ceea ce priveste tintele pe care Romania trebuie sa le atinga pentru 
deseurile biodegradabile, municipiul Tulcea a agreat ca deseurile biodegradabile pe care 
le genereaza sa fie tratate in cadrul statiei de tratare mecano-biologica ce se va construi 
prin proiectul POS la Mihai Bravu.  
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b) Descrierea activitatilor de precolectare, colectare şi transport al deşeurilor municipale 
la facilitatile de deseuri 

 

Investitiile propuse pentru finantare din POS Mediu in cadrul proiectului “Sistem de 
Management Integrat al Deseurior in judetul Tulcea” sunt menite sa atinga urmatoarele tinte: 

- imbunatatirea sistemului de colectare in zona urbana si rurala din zona 2 - Mihai Bravu; 
- imbunatatirea sistemelor de colectare selectiva implementate prin alte proiecte in 
zona 3 - Macin si zona 4 - Delta Dunarii; 
- implementarea unui sistem de colectare selectiva; 
- asigurarea colectarii 100% a deseurilor generate; 
- imbunatatirea si asigurarea suficientei echipamentelor de colectare si transport; 
- optimizarea logisticii prin eficientizarea serviciilor de gestionare a deseurilor; 
- depozitarea controlata a deseurilor in cadrul depozitelor conforme. 

 
Investitiile principale referitoare la colectarea si transportul deseurilor sunt: 

- pubele, containere pentru precolectarea selectiva a deseurilor prin implementarea unui 
sistem de colectare selectiva a 4 fractii de deseuri: Hartie/Carton, Sticla, Plastic/Metal si deseuri 
reziduale; 

- masini de colectare a deseurilor de la generatori si transport scurt curier, la statia de 
transfer la depozit, TMB sau statie de sortare (vor fi achizitionate din alte surse) ; 

- masini de transport al deseurilor lung curier, de la statia de transfer la depozit, TMB ; 
- nava fluviala pentru transferul deseurilor din Delta Dunarii; 
- 10 dane pentru acostarea navei pentru transferul deseurilor: 3 dane in Sulina, 1 dana in 

Crisan, 1 dana in Maliuc, 1 dana in Mila 23, 1 dana in Partizani, 1 dana in Gorgova, 1 dana 
in Iliganii de Sus, 1 dana in Nufaru. 

 
La stabilirea necesarului de pubele si containere s-au avut in vedere si investitiile existente sau 
realizate prin alte proiecte. Sistemul de colectare propus consta in colectarea selectiva cu 4 
pubele/ containere, a urmatoarelor fractii de deseuri: hartie/carton, plastic/metale, sticla si 
rezidual (preponderent organic). 
 

Sistemul de colectare propus este urmatorul: 
 
 Colectarea deseurilor reziduale: 

 Zona Urbana: 
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 Gospodarii individuale: 1 pubela 120 l pentru fiecare gospodarie pentru 
colectarea deseurilor reziduale (biodegradabil si alte tipuri de deseuri), 
frecventa colectarii: saptamanal 

 Blocuri de locuinte: 1 punct de precolecare deseuri reciclabile la 100 de locatari, 
dotate dupa cum urmeaza: un container de 1,1 m3 pentru fiecare punct de 
precolectare, frecventa colectarii: 1 data la 2 zile 

 Zona rurala 
 Gospodarii individuale: 1 pubela de 120 l pentru fiecare gospodarie pentru 

colectarea deseurilor reziduale (biodegradabil si alte tipuri de deseuri), 
frecventa colectarii: saptamanal si 1 recipient de 280 l pentru compostare in 
gospodarii 

  Blocuri de locuinte - 1 punct de precolecare deseuri reciclabile la 100 de 
locatari, dotate dupa cum urmeaza: un container de 1,1 m3 pentru fiecare 
punct de precolectare, frecventa colectarii: saptamanal 

 
 Colectarea deseurilor reciclabile: 

 Zona Urbana 
 Gospodarii individuale: 1 punct de precolectare deseuri reciclabile la 50 de 

gospodarii, dotat dupa cum urmeaza: 1 container albastru de 1.100 l pentru 
hartie/carton, colectarea avand loc la 7 zile (frecventa colectarii: saptamanal);    1 
container galben de 1.100 l pentru plastic/metal, colectarea avand loc la 7 zile 
(frecventa colectarii saptamanal) si 1 container verde de 660 l pentru sticla, 
colectarea avand loc de 2 ori pe luna 

 Blocuri de locuinte: 1 punct de precolectare deseuri reciclabile la 100 de locatari, 
dotat dupa cum urmeaza: 1 container albastru de 1.100 l pentru hartie/carton, 
colectarea avand loc la 7 zile (frecventa colectarii: saptamanal),  1 container galben 
de 1.100 l pentru plastic/metal, colectarea avand loc la 7 zile (frecventa colectarii 
saptamanal) si 1 container verde de 660 l pentru sticla, colectarea avand loc de 2 ori 
pe luna. 

 Zona rurala 
 Gospodarii individuale: Puncte de precolectare a deseurilor reciclabile: 1 punct de 

precolectare la 250 de locuitori (~100 de gospodarii),  1 container albastru de 1.100 l 
pentru hartie/carton, colectarea avand loc la fiecare 14 zile,  1 container galben de 
1.100 l pentru plastic/metal, colectarea avand loc la fiecare 14 zile,  1 container 
verde de 660 l pentru sticla, colectarea avand loc la fiecare 3 saptamani 

 Blocuri de locuinte: 1 punct de precolectare a deseurilor reciclabile la 100 de 
locatari, dotat dupa cum urmeaza: 1 container albastru de 1.100 l pentru 
hartie/carton, colectarea avand loc la fiecare 14 zile,  1 container galben de 1.100 l 
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pentru plastic/metal, colectarea avand loc la fiecare 14 zile si  1 container verde de 
660 l pentru sticla, colectarea avand loc la fiecare 3 saptamani. 

 
Prin proiectul POS se vor suplimenta sistemele de colectare realizate prin alte proiecte in zona 3 
Macin si zona 4 Delta Dunarii, respectiv: 

 containere de 4000 l pentru colectarea deseurilor reziduale din zona 3 Macin; 
 containere de 1100 l pentru deseurile reciclabile si pentru cele din piete; 
 pubela de 240 l pentru colectarea fractiei de metal (doze mici de aluminiu) si a DEEE 

mici din localitatile din Delta Dunarii. 
 
 Deseuri din parcuri si gradini 
Deseurile mixte vor fi colectate in pubele de 50 l amplasate la fiecare 50 m. Deseurile 
biodegradabile vor fi compostate in compostare de gradina speciale amplasate in locatie (volum 
de 1200 l amplasate 4/ ha). 
 
 Deseuri din piete 
Deseurile vor fi colectate in zonele rurale separat in pubele de 240 l pentru deseuri mixte si in 
pubele de 240 l pentru deseuri biodegradabile, iar in zonele urbane in containere de 1100 l 
pentru deseuri mixte si in containere de 1100 l pentru deseuri biodegradabile. 
 
 Deseuri stradale 
Colectarea deseuri stradale va fi mixta, in cosuri de gunoi de 50 l (la distante de 100 – 200 m) si 
in pubele de 240 l pentru deseurile maturate manual. 
 

Fluxul deseurilor 
 
Deseurile reciclabile colectate selectiv din judetul Tulcea vor fi procesate astfel: 

- deseurie reciclabile colectate selectiv din Municipiul Tulcea vor fi sortate in statia de 
sortare Tulcea; 

- deseurile reciclabile colectate selectiv din Zona 2 vor fi sortate in statia de sortare Macin; 
- deseurile reciclabile colectate selectiv din Zona 3 vor fi sortate in statia de sortare Macin; 
- deseurile reciclabile colectate selectiv din Zona 4 vor fi sortate in statiile de sortare din 

Delta Dunarii (Sulina, Crisan, Chilia Veche, Sfantul Gheorghe) si SS Macin (47 t/an). 
 
Deseurile reziduale colectate din judetul Tulcea vor fi gestionate astfel: 

- deseurile reziduale colectate selectiv din Municipiul Tulcea vor fi transportate la TMB 
Mihai Bravu sau la depozitul Ecorec Tulcea; deseurile mixte vor fi transportate, de 
asemenea, la depozitul Ecorec; 
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- deseurile reziduale colectate selectiv din Zona 2 vor fi transportate la TMB Mihai Bravu 
sau la depozitul Mihai Bravu; deseurile mixte vor fi transportate la depozitul Mihai Bravu; 

- deseurile reziduale colectate selectiv din Zona 3 vor fi transportate la TMB Mihai Bravu 
sau la depozitul Mihai Bravu; deseurile mixte vor fi transportate la depozitul Mihai Bravu; 

- deseurile reziduale colectate selectiv din Zona 4 vor fi transportate la TMB Mihai Bravu 
sau la depozitul Mihai Bravu; deseurile mixte vor fi transportate la depozitul Mihai Bravu. 

 
De asemenea, a fost calculat si necesarul de masini pentru colectarea deseurilor. Aceste 
echipamente sunt neeligibile, si vor fi luate in considerare numai pentru calculul costurilor de 
operare si intretinere aferente colectarii si transportului deseurilor generate. 
Obligativitatea asigurarii acestor tipuri de echipamente va reveni operatorului de salubritate 
care vaavea in gestiune colectarea deseurilor, lucru care va fi specificat in caietul de sarcini 
aferent procedurii de achizitie publica prin care va fi desemnat acest operator. 
 

c)  Descrierea activitatilor de colectare, transport, depozitare şi valorificare a deşeurilor 
voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile 
celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.) 

  

Optiunea aleasa, atat pentru zona urbana, cat si pentru cea rurala, este colectarea individuala 
„door-to-door”. Optiunea propusa presupune introducerea unui sistem de colectare periodica a 
deseurilor voluminoase la inceputul fiecarei luni. 

Detaliile privind tipul de vehicul, mărimea si numărul necesar vor fi stabilite de catre ADI.  

Descrierea activitatii de transfer al deseurilor cu nava 

Pentru transferul deseurilor din Delta Dunarii, de la localitati cu acces la drumuri fluviale, este 
necesara achizitionarea unei nave care sa asigure transportul deseurilor preluate din statiile de 
transfer sau prin preluarea la mal din localitatile din care nu sunt deservite de statii de transfer, 
la punctul de acostare Nufaru si de aici, deseurile reziduale vor fi transportate rutier la depozitul 
de deseuri Mihai Bravu, iar deseurile reciclabile vor fi duse in vederea reciclarii. 
Deseurile de la Sfantu Georghe vor fi transportate pe un dig de-a lungul Marii Negre pana la 
dana Sulina la punctul de acostare si de la Sulina pe apa pana la Nufaru. Deseurile reziduale 
colectate de la Ilganii de Jos si Baltenii de Jos vor fi transportate direct, rutier, la depozitul de 
deseuri de la Mihai Bravu. 
Cantitatea de deseuri transferata anual va fi de 3183 tone/an.  
 
 
Pentru preluarea deseurilor au fost stabilite 3 trasee de colectare prezentate in umatorul tabel: 
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Tabel 6 – Trasee transfer Delta Dunarii 

 
 
Colectarea si transferul deseurilor cu nava se va face odata la 10 zile. Colectatea deseurilor 
voluminoase, periculoase si DEEE se va face o data pe luna. Containerele cu deseuri vor fi 
descarcare la punctul de acostare Nufaru si apoi transportate direct la depozitul de deseuri sau 
statia de sortare Mihai Bravu. Deseurile reziduale vor fi eliminate, iar deseurile reciclabile vor fi 
valorificate. 
 
Nava este formata si echipata cu urmatoarele: 

- impingator; 
- 2 barje; 
- 2 echipamente pentru descarcarea containerelor; 
- camion lung curier; 
- tractor cu semiremorca; 
- containere. 

 
Distantele dintre statiile de transfer si depozitul de deseuri de la Mihai Bravu sunt: 

 Chilia Veche - Mihai Bravu 110 km; 
 Sulina - Mihai Bravu: 80 km drum navigabil si 40 km drum rutier; 
 Sfantu Gheorghe – Sulina: 30 km drum rutier (pe dig). 

 

Pentru asigurarea acostarii navelor destinate colectarii deseurilor se vor construi 10 dane tip 
schela in localitatile: 

 Sulina - 3 dane din care 1 in dreapta (300 m2) si 2 in stanga canalului Sulina (fiecare de 
 300 m2), maxim 1000 TDW; 
 Partizani - 1 dana (300 m2), maxim 1000 TDW 
 Iliganii de Sus - 1 dana (200 m2), maxim 1000 TDW 
 Maliuc - 1 dana (200 m2), maxim 1000 TDW 
 Gorgova - 1 dana (300 m2), maxim 1000 TDW 



 

 
„ SISTEM DE MANAGEMENT 

INTEGRAT AL DESEURILOR in 
JUDETUL TULCEA” 

  
Consiliul Judetean Tulcea 

 

Pagina 55 din 97 
 

 Mila 23 - 1 dana (300 m2), maxim 1000 TDW 
 Crisan - 1 dana (300 m2), maxim 1000 TDW 
 Nufaru - 1 dana (306,4 m2), maxim 1000 TDW 

 

d) Descrierea activitatii de sortare a deşeurilor municipale si operarea statiilor  de 
sortare si transfer existente 

Sortarea deseurilor in judetul Tulcea va fi asigurata astfel: 
 SS Tulcea (capacitate 9t/h), existenta: vor fi sortate deseurile colectate selectiv din zona 

1 Tulcea; 
 

 Statie transfer cu linie de sortare Macin (7000 t) (proiect PHARE) - in aceasta statie de 
sortare vor fi sortate urmatoarele deseuri reciclabile colectate: 

 deseuri reciclabile colectate din zona 3 Macin - 2514 t/an; 
 deseuri reciclabile colectate din zona 2 Mihai Bravu - 4987 t/an; 
 deseuri reciclabile din zona 4 Delta Dunarii - 45 t/an; 

 
 

 Statiile de sortare din Delta Dunarii (Existente – Conventie Ministerul Mediului): 
o SS Sulina: localitati deservite Sulina si CA Rosetti, capacitate 695 t/an ; 
o SS Crisan: localitati deservite Crisan, Caraorman si Mila 23, capacitate 47 t/an ; 
o SS Chilia Veche: localitate deservita Chilia Veche, capacitate 135 t/an ; 
o SS Sfantu Gheorghe: localitate deservita Sfantu Gheorghe, capacitate 30 t/an . 

 
In judetul Tulcea vor fi obtinute urmatoarele cantitati de reciclabile in urma functionarii statiilor 
de sortare: 
 

Tabel 7 – Reciclabile obtinute in urma activitatii de sortare la facilitatile de sortare existente 

 
Reciclabile obtinute in statiile de sortare 
(t/an) 

2016 2018 2023 2028 2032 2038 

Hartie si carton 4.956 4.972 5.326 5.125 4.944 4.652 
Plastic 4.667 4.674 4.903 4.680 4.481 4.161 
Metal 1.676 1.673 1.945 1.822 1.714 1.541 
Sticla 3.401 3.398 3.791 3.572 3.379 3.067 
Total 14.700 14.717 15.964 15.199 14.519 13.420 
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Avand in vedere cantitatile ce vor fi obtinute din statiile de sortare si reciclabilele recuperate 
direct de la marii generatori, in judetul Tulcea este asigurata astfel conformarea cu tintele de 
recuperare si reciclare a deseurilor din ambalaje.  

e)  Descrierea activitatii de tratare mecano-biologica a deseurilor (TMB) si compostarea in 
gospodarii  

In vederea asigurarii atingerii tintelor de deviere de la depozitare este necesara construirea unei 
statii de tratare mecano-biologica care sa deservesca tot judetul, situata in localitatea Mihai 
Bravu, pe acelasi amplasament cu depozitul de deseuri. 
 
La stabilirea capacitatii statiei de tratare mecano-biologica s-au avut in vedere urmatoarele: 

 tintele privind devierea de la depozitare a deseurilor biodegradabiloe pentru anul 2016; 
 cantitatile de deseuri biodegradabile compostate in gospodarii; 
 cantitatile de deseuri de hartie/carton obtinute de la statiile de sotare din judetul 

Tulcea ; 
 cantitatile de deseuri de ambalaje de hartie/carton si lemn valorificate direct de agenti 

economici, in vederea recialarii; 
 cantitatile de deseuri biodegradabile colectate din parcuri compostate la locatie; 
 cantitatile de deseuri reziduale colectate de la populatie si agentii economici si 

cantitatea de deseuri biodegradabile colectate din piete. 
 
Devierea de depozitare a deseurilor biodegradabile se va realiza prin implementarea 
urmatoarelor masuri: 

 Compostarea in gospodarii aplicata de 50% din populatia din mediul rural; 
 Construirea unei statii TMB la Mihai Bravu care va deservi intregul judet cu capacitatea 

de 39745 tone/an, capacitate ce asigura atingerea tintei de deviere de la depozitare a 
deseurilor biodegradabile corespunzatoare anului 2016; 

 Colectarea selectiva a deseurilor bioderadabile din parcuri, gradini si piete ; 
 Colectarea selectiva a fractiei reziduale preponderent biodegradabile ; 
 Reciclarea deseurilor de hartie/carton si lemn. 

 

Capacitatea totala a statiei TMB Mihai Bravu va fi de 39745 tone/an (anul 2016). 

Numarul de schimburi va fi de 1 schimb/zi, 6 zile/ saptamana, iar personalul necesar va fi de 14 
persoane.  
In anul 2016 cantitatea de deseuri ce va fi procesata in statia TMB va fi de 39.745 tone/an din 
care 38.161 tone/an deseuri reziduale si 1.585 t/an deseuri din piete. Prin tratare se vor obtine 
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19.634 t/an material biostabilizat CLO, din care 8.203 t/an va fi transportat la depozitul de 
deseuri Mihai Bravu si 11.431 t/an va fi transportat la depozitul Ecorec. 
 

Urmatorul tabel rezuma caracteristicile principale ale statiei TMB (capacitatile se refera la 
cerintele estimate pana in anul 2016). 
 

Tabel 8 – Caracteristici principale ale statiei de tratare mecano-biologica Mihai Bravu 

 
 

Refuzul statiei TMB se va transporta spre depozitare la depozitul de deseuri Mihai Bravu. Statia 
de tratare mecano-biologica va fi compusa din : 

- Zona receptie si pregatire deseuri 
- Zona de biostabilizare deseu 
- Zona maturare si expeditie 
- Sistem de alimentare cu apa si canalizare 

 
In vederea asigurarii respectarii tintei de deviere de la depozitare a deseurilor biodegradabile se 
va implementa compostarea in gospodarii, dupa cum urmeaza: 

- compostarea in gospodarii se va aplica de catre 50% din populatia din mediul rural, 
respectiv 61.078 locuitori; 

- se va composta 50% din fractia biodegradabile din deseurile menajere generate in 
gospodarii. 

Pentru compostarea in gospodarii este necesara achizitionarea a unui containere pentru 
compostare pentru fiecare gospodarie, in care se aplica compostarea individuala. 
Cantitatile compostate si numarul de containere necesare si populatia deservita sunt prezentate 
in tabelul urmator: 
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Tabel 9 – Sumar privind compostarea in gospodarii 

 
 

f) Activitatea de depozitare a deseurilor la depozitul nou de la Mihai Bravu 

Pentru depozitarea deseurilor din zonele de colectare 2 - Mihai Bravu, 3 - Macin si 4 - Delta 
Dunarii, este necesara construirea unui depozit de deseuri zonal, amplasat in localitatea Mihai 
Bravu. 
Zona 1 Tulcea este deservita de depozitul conform ECOREC Tulcea. 
 
In depozit vor fi depozitate urmatoarele categorii: 

 Refuz de la statia de sortare Macin si de la cele 4 statii de sortare din Delta Dunarii 
(Sulina, Chilia Veche, Sfantu Gheorghe si Crisan); 

 Refuz de la statia de tratatare mecano-biologica Mihai Bravu; 
 Deseuri reziduale colectate de la populatie si agenti economici’ 
 Deseuri stradale si fractia de deseuri mixte din parcuri, gradini si piete din zonele 2, 3 si 

4; 
 Deseuri reziduale colectate din zonele 2, 3 si 4; 
 Deseuri biostabilizate de la Statia TMB Mihai Bravu. 

 
Durata de functionare a depozitului va fi de 20 de ani in perioada 2015-2034. Capacitatea 
depozitului va fi de circa 117 t/zi (260 de zile lucratoare pe an), aprox. 30.000 t/an, 
capacitatea totala a depozitului fiind de 554.198 m3, din care 24.661 m3 material acoperire 
celule zilnice si 529.537 m3 deseuri.  
Depozitul va avea 3 celule, din care prin proiect va fi realizata prima celula cu capacitatea de 
181.755 m3, din care 173.609 m3 deseuri si 8.146 m3 material acoperire celule zilnice, cu o 
durata de viata de 6 ani.  
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Fiecare celula de depozit va fi prevazuta cu sistem de impermeabilizare si sistem de colectare a 
levigatului format din: 
- Bariera geologica construita cu o grosime de 0,50 m; 
- Sistem de detectare a defectunilor membranei 
- Strat artificial de impermeabilizare – geomembrana din polietilena de inalta densitate (PEID) cu 
grosimea de 2,00 mm; 
- Geotextil de protectie G=1.200 g/m2; 
- Strat drenant din pietris spalat cu continut de carbonat de calciu mai mic de 10%, cu grosimea 
cuprinsa intre 0,50 si 0,75 m; 
- Conducte de drenaj si colectare din polietilena de inalta densitate 250 mm PN 10; 
- Geotextil de separatie cu cantitate de filtrare specifica G=200 g/m2. 
 
Pentru celulele de acoperire va fi folosit deseu bio stabilizator rezultat de la statia de tratare 
mecano-biologica Mihai Bravu. 

Principalele caracteristici ale celulelor de depozitare sunt prezentate in tabelul de mai jos:  

 

Tabel 10 – Caracteristici tehnice ale depozitului de deseuri de la Mihai Bravu 

 

 

Monitorizarea depozitului 

Conform prevederilor legale, operatorul depozitului este obligat sa efectueze monitorizarea 
post-inchidere,  pe o perioada stabilita de catre autoritatea de mediu competenta (minimum 30 
ani). Aceasta perioada poate fi prelungita daca in cursul derularii programului de monitorizare se 
constata ca depozitul nu este inca stabil si poate prezenta riscuri pentru factorii de mediu si 
sanatatea umana. 

Operatorul depozitului de deseuri este obligat sa raporteze rezultatele activitatii de auto-
monitoring catre autoritatea de mediu competenta, la cererea acesteia.  
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Dupa inchiderea Celulei 1 si executia sistemului de degazare a depozitului, operatorul va avea 
datoria de a monitoriza in permanenta, pe intreaga suprafata a celulei emisiile de CH4 pentru 
depistarea si repararea eventualelor defectiuni in sistemul de inchidere si degazare al celulei. 

 

4.1.2. Standarde de performantă si cantităti de lucrări 

Operatorii activitatii de colectare-transport au obligatia asigurarii unui grad de acoperire a 
serviciilor de 100% in mediul urban, respectiv de 100%  in mediul rural.  

Operatorii au obligatia de a asigura colectarea separata a deseurilor de la populatie, agenti 
economici si institutii publice.  

Operatorii vor fi responsabili, impreuna cu Autoritatea Contractanta, de indeplinirea obiectivelor 
stabilite prin Planul Judetean, Planul Regional, Planul National si Strategia Nationala de 
Gestionare a Deseurilor precum si de atingerea tintelor stabilite prin legislatia in vigoare pentru 
diferite categorii de deseuri (exemplu: ambalaje si deseuri de ambalaje, biodeseuri etc). 

Cantitătile de deseuri biodegradabile municipale ce trebuie reduse la depozitare conform 
tintelor asumate si a prognozei de generare a deseurilor biodegradabile municipale sunt: 

 anul 2016: 36.357 t. 

Pentru atingerea tintelor privind reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate, s-a 
prevazut sistemul de compostare individuală în zonele de case cu grădini din mediul rural, prin 
dotarea gospodariilor cu compostoare individuale. Compostarea individuală este o măsură-cheie 
pentru atingerea ţintelor privind depozitarea deşeurilor biodegradabile. Compostarea 
individuală va fi implementată la 50 % din populaţia din mediul rural. 

Ţintele privind reciclarea deşeurilor de ambalaje stabilite pentru anul 2016 la nivelul judetului 
Tulcea sunt urmatoarele: 

Tabel 11 – Cuantificare tinte deseuri de ambalaje in judetul Tulcea – an 2016 

Cantitati din deseuri de ambalaje ce trebuie reciclate 
An 2016 

(tone/an) 

Hartie si carton 2.986 

Sticla 1.427 

Plastic 1.212 

Metal 419 

Lemn 374 
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Operatorii vor fi responsabili, alaturi de Autoritatile publice, de atingerea tintelor privind 
reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate, prin:  
 organizarea de campanii care să promoveze compostarea la domiciliu; 

 sprijinirea acestei metode printr-o campanie intensa de conştientizare şi informare a 
populaţiei şi prin instrumente economice care să constituie stimulente pentru toţi cei 
implicaţi; 

 etapizarea acestor măsuri pe o anumită perioadă de timp şi o atentă monitorizare a 
rezultatelor 

4.1.3. Utilităti disponibile si necesare 

Dotarile puse la dispozitia Operatorilor pentru desfasurarea activitatii de colectare-transport 
deseuri menajere de la populatie sunt cele de mai jos: 

 

Tabel 12 – Echipamente de colectare achizitionate prin proiect 5 

Tipul recipientului Cantitate 
(bucati) 

Pubela 120 l 36160 
Pubela 240 l 1868 

Contaner 1100 l 1891 
Container 660 l 553 

Compostor deseuri 
biodegradabile parcuri 

1200 l 

98 

Container 4 m3 12 
Pubela deseuri stradale 

50 l 
1165 

Compostoare 
individuale 280 l 

22843 

 

                                                   
5 Sursa: Studiu de fezabilitate, p. 337-338 

Total tinta reciclare 8.853 

Total tinta valorificare 9.658 
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In scopul transferului deseurilor, s-a stabilit numarul necesar de containere a fi achizitionate si 
care vor intra in dotarea navei, respectiv: 
 containere pentru preluarea containerelor cu deseuri reziduale si cu fractiuni de sticla din 

statiile de transfer, cu capacitatea de 32 m3; 
 containere pentru preluarea containerelor cu deseuri din sticla din statiile de transfer, cu 

capacitatea de 14 m3; 
 containere pentru preluarea containerelor cu baloti de deseuri reciclabile din statiile de 

transfer, cu capacitatea de 24 m3; 
 prescontainere pentru preluarea prescontainerelor cu deseuri reziduale din localitatile Mila 

23, Partizani si Maliuc’ 
 containere pentru incarcarea pe nava a deseurilor reciclabile colectate din localitatile in care 

nu exista statii de transfer 14 m3; 
 prescontainere pentru incarcarea pe nava a deseurilor reziduale colectate din localitatile 

Gorgova, Vulturu, Ilganii de Sus, in care colectarea se va face printr-un tractor lansat de pe 
nava la mal; 

 containere pentru incarcarea tractorului lansat la mal pentru colectarea deseurilor 
reciclabile din localitatile fara statii de transfer 1100l. 

 

Astfel, pentru colectarea si transportul deseurilor din Delta Dunarii cu ajutorul barjei, vor fi 
necesare urmatoarele echipamente: 
 

Tabel 13 - Numarul necesar de containere a fi achizitionate si care vor intra in dotarea navei 

 
 
Cat priveste echipamentele de transport al deseurilor, in urma analizei solutiilor posibile, s-a 
optat pentru dotarea cu urmatoarele tipuri de autospeciale. 

-  Autospeciala de 16 mc (8 tone) - se va utiliza in mediul urban si rural, pentru colectarea 
deseurilor reciclabile, reziduale din zonele de case si blocuri, de la populatie si agenti 
economici, piete, parcuri 
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Necesarul de masini de colectare este prezentat mai jos: 
 

Tabel 14 – Necesar masini de colectare 

 Zona 2 Zona 3 Zona 4 
Urban 
Masina colecta 16 m3 4 0 0 
Rural 
Masini colecta 16 m3 8 0 0 
Total  13 1 0 
Haz mobile colectare 
deseuri periculoase 

1 

Camion colectare 
deseuri voluminoase 

1 

 
Obligativitatea asigurarii acestor tipuri de echipamente va reveni operatorului de salubritate 
care va avea in gestionare colectarea deseurilor, aspet ce va fi specificat in caietul de sarcini 
aferent procedurii de achizitie publica prin care va fi desemnat acest operator. 
 

In vederea transferului deseurilor (lungul curier) colectate din Zona 3 Macin la statia TMB Mihai 
Bravu sau la Depozitul de deseuri Mihai Bravu, este necesara achizitionarea a 2 masini lung 
curier care vor deservi statia de transfer Macin. De asemenea, nava care va transporta deseurile 
deservind Delta Dunarii va fi echipata cu 2 vehicule lung curier, al doilea va transporta 
containerele nedescarcate de la nava la depozitul de deseuri Mihai Bravu. Pentru transportul de 
material biostabilizat de la TMB la depozitul Ecorec este achizitionarea de 2 vehicule lung curier. 



 

 
„ SISTEM DE MANAGEMENT 

INTEGRAT AL DESEURILOR in 
JUDETUL TULCEA” 

  
Consiliul Judetean Tulcea 

 

Pagina 64 din 97 
 

 
 

4.2.   Fezabilitatea economica si financiara a proiectului 
 

4.2.1. Anailza economica si financiara 

O analiza financiară şi economică detaliata a fost efectuată în contextul elaborarii Aplicatiei de 
Finantare adresate Uniunii Europene în scopul obţinerii cofinanţării FEDR pentru proiectul 
„Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Tulcea”. 

Tarifele maxime au fost stabilite astfel încât să îndeplinească anumite criterii legate de principiul 
„poluatorul plăteşte“, sustenabilitatea financiară, suportabilitate şi de parcurgerea în timp a 
paşilor stabiliţi prin proiect.  

Suportabilitatea populatiei este evaluata prin intermediul nivelului cheltuielilor pentru serviciile 
de salubritate in venitul mediu lunar pe gospodarie, pentru care limita maxima conventional 
acceptata este 1,8%. Totusi, tinand cont pe de o parte ca aceasta evaluare este realizata la nivel 
mediu si, pe de alta parte, de impactul mai mare al tarifelor crescute asupra gospodariilor cu 
venituri reduse, a fost necesara o analiza a suportabilitatii pentru gospodariile incadrate in 
primele decile de venit, analiza relizata in cadrul Aplicatiei de Finantare pentru proiectul “Sistem 
de Manageet Integrat al Deseurilor in judetul Tulcea” . 
 
Tarifele ce urmeaza a fi percepute au in vedere respectarea limitei de suportabilitate (1,8% din 
venitul decilei cele mai sarace din judet). Astfel, tarifele vor fi egale cu limita de suportabilitate 
pana in momentul in care aceasta atinge nivelul DPC-ului (Dynamic Prime Cost). DPC-ul 
(Dynamic Prime Cost) este mentionat ca un cost (complet) pe termen lung al sistemului si de 
asemenea ca o valoare de referinta a tarifului. DPC este o estimare a sustenabilitatii financiare a 
proiectului (exprimata in RON/tona de deseu colectat), costul total ce trebuie intr-un final sa fie 
acoperit de tariful propus in cadrul sistemului. Pentru mare parte din orizontul de analiza tariful 
este conditionat de pastrarea limitei de afordabilitate de 1,8%, in momentul in care cresterea 
graduala depaseste valoarea DPC-ului, tariful va deveni egal cu DPC-ul asigurandu-se acoperirea 
costului total al sistemului.  
 
Tariful pentru populatie a fost calculat avand in vedere limita de suportabilitate precum si 
nivelul actual al tarifelor. Pentru a pastra un echilibru intre nivelul actual al tarifelor si cel viitor, 
tarifele pe persoana au fost stabilite dupa cum urmeaza : 5,59 lei/pers/luna (fara TVA) in mediul 
urban la nivelul anului 2013 ajungand in anul 2034 la 13,51 lei/pers/luna. Pentru zona rurala 
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tariful stabilit are o valoare de 3,61 lei/pers/gospodarie si va ajunge la 8,83 Lei/pers/gosp in anul 
2034.  
Tariful propus pentru gospodarii exprimat in RON/tona porneste de la o valoare de 243 
RON/tona si ajunge in anul 2034 la valoarea de 558 RON/tona, fiind egal cu DPC-ul din anul 
2029. 
 
Pentru generatorii non-domestici nu exista aceasta constangere referitoare la limita de 
afordabilitate astfel ca tarifele percepute acestora pot atinge mult mai repede valoarea DPC-
ului. 
Astfel, se propune ca tarifele pentru agentii economici si institutii sa creasca gradual astfel ca in 
anul 2013 sa atinga nivelul DPC-ului si sa urmeze evolutia acestuia pana la sfarsitul perioadei de 
analiza (in termeni reali). 
 
Sustenabilitatea financiara a proiectului este demonstrata printr-o valoare a fluxului de numerar 
cumulat (cash in hand) pozitiva pe toata perioada de analiza. Altfel spus, costurile de operare si 
intretinere (O&M) vor fi in permanenta acoperite de veniturile operationale cumulate. Se 
foloseste acest indicator pentru a cumula si fluxul de numerar negativ intervenit in anii in care 
au loc reinvestitiile. Valoarea reinvestiilor va fi acoperita din veniturile proiectului (din tarif in 
mod special). 
 

Este nevoie de cresterea tarifului pentru mentinerea unui nivel ridicat al serviciului in ceea ce 
priveste gestionarea deseurilor. 

 

Proiectia taxelor pentru populatie si pentru agentii economici 

 

Tabel 15 - Planul de evolutie a tarifelor 

Taxe fara TVA (RON) UM 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Taxe mediul urban RON/luna/loc. 5.59 5.82 6.12 6.54 6.96 7.39 7.79 8.27 8.75 9.25 9.79 10.36 

Taxe mediul rural RON/luna/loc. 3.61 3.79 3.98 4.25 4.52 4.80 5.10 5.41 5.72 6.05 6.40 6.77 

Taxe agenti economici RON/tona 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 

Taxe cu TVA (RON)                           

Taxe mediul urban RON/luna/loc. 6.93 7.22 7.59 8.11 8.63 9.16 9.66 10.26 10.85 11.47 12.14 12.84 

Taxe mediul rural RON/luna/loc. 4.48 4.70 4.93 5.27 5.61 5.95 6.32 6.71 7.09 7.50 7.94 8.40 

Taxe agenti economici RON/tona 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 

 



 

 
„ SISTEM DE MANAGEMENT 

INTEGRAT AL DESEURILOR in 
JUDETUL TULCEA” 

  
Consiliul Judetean Tulcea 

 

Pagina 66 din 97 
 

Taxe fara TVA (RON) UM 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Taxe mediul urban RON/luna/loc. 10.96 11.61 12.31 13.05 13.51 13.51 13.51 13.51 13.51 13.51 

Taxe mediul rural RON/luna/loc. 7.17 7.59 8.05 8.53 8.83 8.83 8.83 8.83 8.83 8.83 

Taxe agenti economici RON/tona 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 

Taxe cu TVA (RON)                       

Taxe mediul urban RON/luna/loc. 13.59 14.40 15.26 16.18 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 

Taxe mediul rural RON/luna/loc. 8.89 9.42 9.98 10.58 10.95 10.95 10.95 10.95 10.95 10.95 

Taxe agenti economici RON/tona 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692 

 

Criteriul de testare a sustenabilităţii financiare a sistemului de management al deşeurilor în 
condiţiile de asistenţă financiară şi tarifare propuse îl reprezinta faptul că acesta rămâne solvabil 
pe perioada de referinţă, cu alte cuvinte, fluxul de numerar acumulat (sau „banii lichizi“) va 
trebui să fie pozitiv în fiecare an, iar veniturile din exploatare să fie întotdeauna superioare 
costurilor de exploatare si intretinere şi costului financiar al împrumuturilor. 

 

4.2.2. Stabilirea taxelor speciale si mecanismul de plata – fluxul de plati 

Utilizatorii au obligatia de a achita contravaloarea serviciilor de salubrizare. In cazul de fata, 
prestatiile se vor efectua in beneficiul intregii comunitati locale, in baza contractelor de servicii 
semnate intre ADI si operatorii de salubrizare. Astfel, utilizatorii vor plati taxe speciale direct 
catre unitatile administrativ-teritoriale de pe raza de domiciliu, urmand ca fiecare primarie sa 
achite contravaloarea serviciului catre operatorul de colectare/transport/sortare/transfer. 
Acesta din urma va asigura plata operatorului depozitului si al statiei de tratare mecano-
biologica de la Mihai Bravu, ce va fi selectat printr-o alta procedura.  

Tarifele maximale sunt cele stabilite prin aplicatia de finantare a proiectului SMID Tulcea (Tabel 
15 din sectiunea anterioara), dar cele finale vor rezulta ca urmare a licitatiilor organizate pentru 
delegarea componentelor serviciului de salubritate. 

Autoritatile administratiei publice locale au competenta exclusiva în aprobarea taxelor speciale 
pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor.  

 

Cuantumul şi regimul tarifelor şi taxelor speciale se stabilesc, se ajusteaza sau se modifica de 
către autorităţile administraţiei publice locale, potrivit prevederilor legale în vigoare. 

Taxele speciale trebuie sa asigure atât viabilitatea economica a operatorilor prestatori ai 
activitatilor specifice serviciului de salubrizare a localitatilor, cât si interesele utilizatorilor.  

Structura şi nivelul taxelor speciale vor fi stabilite astfel încât: 
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a) sa acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare; 

b) sa acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi 
exploatare a serviciului de salubrizare; 

c) sa incurajeze investiţiile de capital; 

d) sa respecte şi sa asigure autonomia financiară a operatorului. 

 

Taxele speciale pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor se stabilesc, 
se ajusteaza sau se modifica pe baza solicitarilor operatorilor, în conformitate cu prevederile 
elaborate si aprobate de autoritatea competenta raportat la procedura de stabilire, ajustare si 
modificare a tarifelor aprobata prin Ordinul ANRSC nr. 109/2007. Pentru activitatile specifice 
serviciului de salubrizare parametrul de ajustare poate fi indicele preturilor de consum 
comunicat de Institutul National de Statistica. 

 

In cazul judetului Tulcea, luând în consideraţie densitatea scăzută a populaţiei din zonele rurale, 
zona mare de acoperire, dezvoltarea modestă a infrastructurii din zonele rurale şi intenţia clară 
de a avea acelaşi tarif pentru gestionarea deşeurilor în întreg judeţul, este evident faptul că 
introducerea unei taxe pentru gestionarea deşeurilor municipale pentru gospodării este cea mai 
bună opţiune existentă pentru colectarea taxelor speciale pentru gestionarea deşeurilor. De 
asemenea, dat fiind gradul relativ scazut de colectare a platii aferente serviciului de salubritate 
in judet, s-a optat pentru sistemul „taxa”, plata serviciului de salubritate fiind colectata de catre 
fiecare unitate administrativ-teritoriala, urmand ca fiecare primarie sa achite contravaloarea 
serviciului catre operatorul de colectare/transport/sortare/transfer. Acesta din urma va asigura 
plata operatorului depozitului si al statiei de tratare mecano-biologica de la Mihai Bravu, ce va fi 
selectat printr-o alta procedura.  

 

Astfel, potrivit Raportului Institutional, parte a aplicatiei de finantare, pentru proiectul „Sistem 
de management integrat al deseurilor in judetul Tulcea” pentru asigurarea finanţării serviciilor 
de salubrizare au fost stabilite, în condiţiile legii, taxe speciale în sarcina beneficiarilor într-un 
cuantum ce va acoperi cheltuielile aferente acestor servicii, după cum urmează: 

 pentru activitatile de colectare si operare a facilitatilor existente, de interes local, taxele vor 
fi stabilite şi încasate de consiliile locale; 

 pentru activitatile de tratare mecano-biologica si depozitare care sunt de interes judeţean, 
taxele vor fi stabilite de catre CJ, şi încasate de consiliile locale, acestea urmând a le vira 
lunar Asociatiei; 
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Din sumele încasate la bugetele locale/judetean, cu titlu de taxă specială de salubrizare, 
autorităţile administraţiei publice locale în a căror responsabilitate se află serviciile în cauză, vor 
asigura plata operatorilor de salubrizare in baza tarifului lei/tona rezultat in urma procedurilor 
de delegare, in conformitate cu urmatoarea schema: 

 

 

Figura 4 – Schema de plata a serviciului de salubritate 

 

 

In acest context, au fost identificate urmatoarele fluxuri financiare: 

 

 Flux financiar F1a – Populatia va plati catre Autoritatile locale o taxa locala de 
salubritate care sa acopere costurile de colectare a deseurilor, transportul lor la statiile 
de transfer/sortare si operarea acestora, transportul deseurilor la depozit, operare 
statiei de tratare mecano-biologica si a depozitului. Nivelul taxelor va fi diferit in mediul 
urban fata de cel rural, conform celor specificate in Aplicatia de Finantare. 

 Flux financiar F1b – Agentii Economici (ICI) vor plati serviciile de salubrizare prin 
achitarea tarifului aferent direct catre operatorul de colectare, proportional cu 
cantitatea de deseuri generata. ICI vor incheia direct cu operatorul contracte de prestari 
servicii. 

 Flux financiar F2 – Fiecare UAT va efectua plata catre operatorul de colectare si 
transport, pe baza facturilor emise de operator catre fiecare UAT.  

 Flux financiar F3 – Operatorul de colectare/transport/sortare/transfer va plati costurile 
de operare a depozitului si a instalatiei de tratare mecano-biologica catre operatorul 
selectat pentru operarea TMB si a depozitului. Redeventa aferenta operarii TMB si a 
depozitului va fi virata de catre operatorul acestor facilitati in contul IID, deschis de 
catre CJ Tulcea. 

Operator MBT si 
depozit Mihai Bravu 

Operator de colectare si 
operare facilitatil Macin si 
Delta Dunarii 

Mediul 
urban si 

rural 
TAXA 

 

Consiliile 
Locale 

Contract de 
delegare 

Contract de 
delegare 

 

ADI 
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Detalii sunt prezentate in figura de mai jos: 

 

 

Figura 5 – Fluxuri financiare si relatii contractuale SMID TULCEA 
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Principiul compunerii acestor fluxuri financiare este reprezentat de “dimensionarea corecta a 
fiecarui flux financiar astfel incat toate interesele entitatilor implicate in cadrul sistemului 
integrat sa fie sustinute iar conditiile legale sa fie indeplinite”. 

 

Prin urmare, pentru fiecare zona in parte Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a 
Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea va determina, pe baza indicatorilor de generare si a 
numarului utilizatorilor, contravaloarea activitatii de colectare a deseurilor pe care o unitate 
administrativ-teritoriala trebuie sa o achite operatorului de colectare si transport. La aceasta se 
va adauga contravaloarea activitatii de sortare si transfer (in zonele arondate acestor facilitati), 
precum si cea aferenta activitatii de tratare mecano-biologica si depozitare. ADI va elabora si 
aproba prin hotarare procedura de repartizare a costurilor pe fiecare unitate administrativ-
teritoriala in parte. Se va tine, asadar, seama de populatia aferente fiecarei unitati administrativ-
teritoriale, precum si indicatorii de generare a dseurilor.  

In paralel cu sistemul de taxe speciale de salubrizare in cazul UAT-urilor care au in derulare 
contracte de salubrizare, va fi aplicat si sistemul de finantare al unor activitati ale serviciului de 
salubrizare prin tarife platite de catre utilizatori direct operatorilor, in special pentru activitatea 
de colectare a deseurilor reziduale si reciclabile. 

 

Pentru o optima organizare a sistemului de plata a contravalorii serviciilor prestate de catre 
operatorii de salubrizare si in functie de autoritatea deleganta, distingem: 

 Pentru contractele de delegare a gestiunii pentru activitatea de colectare a deseurilor, 
transport si operare facilitati existente, autoritate contractanta fiind ADIIDM, propunem ca 
plata contravalorii serviciilor sa fie efectuata de catre ADI in numele si pe seama unitatilor 
administrativ-teritoriale arondate zonelor de transfer 2, 3 si 4 (acestea fiind singurele din 
aria de proiect). Recomandam ca in acordul financiar ce se va incheia intre unitatile 
administrativ-teritoriale membre ale ADI sa se analizeze posibilitatea ca fiecarei zone de 
transfer sa ii corespunda un cont colector, din care ADI sa poata face plata contravalorii 
serviciilor prestate de catre operatorul de colectare.   

 Pentru contractele de delegare a gestiunii privind operarea statiei de tratare mecano-
biologica si a depozitului de la Mihai Bravu, unde autoritate contractanta este tot ADIIDM, 
dar in numele si pe seama Consiliului Judetean Tulcea, ADI va incasa de la populatie 
contravaloarea taxei judetene de salubrizare in numele consiliului judetean, prin intermediul 
autoritatilor locale, din care se va face plata contravalorii serviciilor asigurate de operatorul 
statiei de tratare mecano-biologica si al depozitului de deseuri de la Mihai Bravu. 

Recomandam ca in procesul de definire a acordului financiar dintre unitatile administrativ-
teritoriale sa fie consultata unitatea de trezorerie a statului din judetul Tulcea, astfel incat 
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acest acord financiar sa poata fi implementat si sa corespunda normelor de organizare si 
functionare a trezoreriei statului. 

 
Taxa de salubrizare care va fi plătită de industrie, comerţ şi instituţii (ICI) consiliilor locale va fi 
conform tarifului per tonă de deşeuri generate pe an.  

 

In situaţia achizitiei bunurilor de infrastructură prin proiecte care beneficiază de asistenţă 
financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene pentru dezvoltarea infrastructurii 
serviciilor publice, conform Normelor aprobate prin OUG nr. 198/2005, este obligatorie 
constituirea, alimentarea şi utilizarea fondurilor necesare pentru întreţinerea, înlocuirea şi 
dezvoltarea investiţiilor realizate prin aceste proiecte, precum şi pentru asigurarea fondurilor 
necesare pentru plata serviciului datoriei publice aferente cofinanţării acestor proiecte. Prin 
urmare chiar dacă pentru realizarea acestor investiţii nu au fost contractate împrumuturi şi nu 
există o datorie publică care trebuie rambursată, Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare 
(Fondul IID) trebuie constituit pentru a asigura tocmai resursele necesare pentru întreţinerea, 
înlocuirea şi dezvoltarea acestor bunuri. În acest sens art. 4 alin. (1) din Norme prevăd că 
„Operatorul şi unitatea administrativ-teritorială care realizează proiecte cu asistenţa financiară 
nerambursabilă din partea Uniunii Europene au obligaţia ca de la semnarea memorandumului 
de finanţare sau acordului de împrumut pentru cazurile specificate la art. 3 alin. (1) din 
ordonanţa de urgenţă să constituie potrivit art. 3 Fondul IID pe întreaga perioadă de viaţă a 
investiţiei”. 

În cazul serviciilor de salubrizare unde se implementează montajul instituţional creat conform 
POS Mediu, unităţile administrativ-teritoriale contribuie la Fondul IID cu sume încasate în 
bugetele locale sau judeţene, după caz, cel puţin egale cu:  

 redevenţa aferentă bunurilor concesionate societăţilor comerciale care beneficiază de 
asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene. Dat find ca in cazul 
judetului Tulcea este vorba de taxa, ca modalitate de plata a serviciului de salubritate, 
redeventa pentru echipamente si infrastructura va fi virata direct de catre ADI in contul IID 
deschis de CJ. 

 impozitul pe profit plătit de operatori unităţii administrativ-teritoriale;  

 dobânzi aferente disponibilităţilor Fondului IID;  

 TVA-ul plătit din Fondul IID şi recuperat ulterior de la bugetul de stat. 

Fondul IID va fi utilizat în următoarea ordine de priorităţi pentru: 

 plata serviciului datoriei publice constând în rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte 
costuri aferente împrumutului destinat cofinanţării proiectului Sistemul de management 
integrat al deseurilor in judetul Tulcea, daca este cazul; 
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 cheltuieli neeligibile reprezentând cheltuielile de achiziţie sau producţie a activelor 
corporale utilizate pentru implementarea proiectelor care beneficiază de asistenţă tehnică 
nerambursabilă din partea Uniunii Europene dacă autoritatea responsabilă execută 
pregătirea terenului şi a lucrărilor de construcţie pe cont propriu, cheltuielile cu achiziţia sau 
închirierea altor active care sunt considerate neeligibile, închirierea activelor fixe care sunt 
parte a cheltuielilor de capital, cheltuielile cu funcţionarea unităţii de implementare a 
proiectului, precum şi pentru alte categorii de cheltuieli neeligibile necesare proiectului; 

 întreţinerea, înlocuirea şi dezvoltarea activelor date în exploatare/concesiune, inclusiv a 
celor dezvoltate cu finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi în conformitate 
cu programul aprobat de autoritatea administraţiei publice locale sau cu programul specific 
de operare şi întreţinere, convenit cu Comisia Europeană sau cu banca cofinanţatoare, daca 
este cazul; 

 plata TVA-ului aferent lucrărilor de construcţie, întreţinerii, înlocuirii şi dezvoltării activelor 
realizate cu finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi în conformitate cu 
programul aprobat de autoritatea administraţiei publice locale sau cu programul specific de 
operare şi întreţinere, convenit cu Comisia Europeană. 

Soldul minim al Fondului IID la sfârşitul fiecărui semestru trebuie să acopere cel putin 
intreţinerea activelor date în folosinta/concesionare în conformitate cu sumele stabilite în 
studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, astfel cum au fost aprobaţi 
prin hotărâre a Guvernului sau hotărâre a consiliului judetean, şi înlocuirea şi dezvoltarea 
activelor date în folosinta/concesionare, astfel cum au fost stabilite prin legislaţia în vigoare 
pentru cazul în care proiectul nu este finanţat/cofinanţat prin împrumuturi. 

 

 

4.2.3. Alocarea taxelor catre operatorii din sistemul de gestionare a deseurilor 
in functie de costurile de operare si intretinere  

Scopul acestui capitol constă în: i) a prezenta în detaliu analiza costurilor asociate serviciilor de 
management al deseurilor ii) a identifica contributia relativă a fiecărei componente în cadrul 
sistemului de management integrat al deseurilor în toate cele 3 zone ale judetului Tulcea si iii) a 
stabili modalitatea de identificare a valoarii maxime a contractului de colectare si transport 
pentru fiecare zonă în parte, fără a depăsi nivelul de suportabilitate.  

Valorile de la care trebui sa porneasca această analiză au fost preluate din studiul de fezabilitate 
aprobat si din analiza cost-beneficiu aferentă. Fluxurile de deseuri si fluxurile financiare 
corespunzătoare trebuie sa respecte cererea de finantare. 
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De asemenea, vor fi luate in calcul datele referitoare la numărul locuitorilor urban/ rural din cele 
3 zone; indexul de generare a deseurilor per gospodărie a fost identificat pentru anul 2016 
(sheet “Waste generated in project area” ACB) dupa cum urmeaza:  

 In zonele urbane: 0,98 kg/ capita*zi 

 In zonele rurale: 0,44 kg/ capita*zi    

Pe baza acestor date,  s-au calculat cantitătile relative de deseuri menajere, reciclabile, organice 
si reziduale generate de gospodăriile urbane si rurale aferente fiecărei zone. Detaliile sunt 
prezentate in Analiza Cost-Beneficiu, Anexa Excel (sheet “Summary of Quantities”). 

 

In ceea ce priveste costurile de operare pe componente ale serviciului, acestea sunt prezentate  

detaliat în tabelele următoare.  

Costurile au fost exprimate in preturi constante 2012: 

 

Tabel 16 – Costuri de operare si intretinere  pentru componenta de colectare si transport al deseurilor6 

Cost Colectare Transport lung curier Transport cu barja 
Euro/an Euro/tona Euro/an Euro/tona Euro/an Euro/tona 

Combustibil 166.484,11 3,18 61.596,29 2,88 72.079,20 22,64 
Energie 
electrica 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Personal 567.864,67 10,86 35.000 1,63 57.000 17,91 
Intretinere 

utilaje 
163.991,67 3,13 52.200 2,44 66.020 20,74 

Intretinere 
cladiri 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alte cheltuieli 131.735,99 2,52 35.917,14 1,68 40.166 12,62 
TOTAL 1.030.076,43 19,69 184.713,43 8,62 235.265,20 73,91 

 
In orice caz, tabelul de mai sus prezinta numai costurile aferente operării si întretinerii; pentru 
componenta de colectare nu a fost luata in considerare o anume categorie de cost, si anume 
investitiile operatorului de colectare (echipamente de transport), întrucît cheltuiala este 
neeligibilă. Necesarul de echipamente care vor fi asigurate de catre operator a fost deja 
prezentat intr-un capitol anterior. 

 

                                                   
6 Studiul de Fezabilitate si Analiza Cost-Beneficiu a proiectului SMID Tulcea 
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Componenta de transfer este prezenta in zonele 3 si 4, mai exact: in zona 4 – 4 statii de transfer 
(Sulina, Sfantu Gheorghe, Chilia Veche, Crisan), zona 3 – Macin. Costurile de operare pentru 
aceste ST sunt prezentate mai jos: 
 

Tabel 17 – Costuri de operare si intretinere  statii de transfer Macin si Delta Dunarii  

Cost Euro/an Euro/tona 

Combustibil 0,00 0,00  
Energie electrica 187,20 0,01 

Personal 85,200 6,08 
Intretinere utilaje 28.832,14 2,06 
Intretinere cladiri 9.091,90 0,65 

Alte cheltuieli 14.468,38 1,03 
TOTAL 137.779,62 9,83 

 
In ceea ce priveste componenta de sortare, reamintim ca prin proiect nu s-a propus construirea 
unor noi statii de sortare, fiind luate in calcul statiile de sortare existente Macin (proiect PHARE) 
si Sulina, Sfantu Gheorghe, Chilia Veche, Crisan – proiect Delta Dunarii (conventie Ministerul 
Mediului). 
Costul de operare include costul cu salariile brute ale personalului de la statiile de sortare 
(soferi, manipulanti, maistrii, sef statie si paza), contributiile angajatorului, costul cu intretinerea 
si mentenanta constructiilor, utilajelor de manevra si utilajelor de sortare, costuri 
administrative, precum si costul cu energia electrica, apa, apa uzata si combustibilul). 

Tabel 18 – Costuri de operare si intretinere statii de sortare Macin si Delta Dunarii (dupa proiect)7 

Cost Euro/an Euro/tona 

Combustibil 38.688 4,58  
Energie electrica 14.373,80 1,70 

Personal 119.400 14,12 
Intretinere utilaje 30.098 3,56 
Intretinere cladiri 1.473 0,17 

Alte cheltuieli 0,00 0,00 
TOTAL 204.032,80 24,14 

 

                                                   
7 Studiul de Fezabilitate si Analiza Cost-Beneficiu a proiectului SMID Tulcea 
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Costul operării statiei TMB Mihai Bravu a fost calculat la 13,93 euro/t. Această valoare a fost 
analizată incluzand includ costuri cu salariile personalului si contributiile angajatorului, costuri cu 
mentenanta si intretinerea cladiriilor, a utilajelor de manevra si a celor de compostare, costuri 
administrative, costuri cu energia electrica, costuri vidanjare si costuri cu combustibilul, dupa 
cum rezulta din tabelul urmator: 
 

Tabel 19 – Costuri de operare si intretinere statie TMB Mihai Bravu (dupa proiect, Euro/an si 
Euro/tona)8 

Cost Euro/an Euro/tona 
Combustibil 50.256,96 1,87 

Energie electrica 96.700,80 3,59 
Personal 79.300 2,94 

Intretinere utilaje 145.084 5.38 
Intretinere cladiri 3.970 0,15 

Alte cheltuieli 0,00 0,00 
TOTAL 375.311,76 13,93 

 
Costul operării depozitului de deseuri la sfarsitul proiectului ar fi de 17.78 €/t . Costurile de 
operare ale depozitului includ costuri cu salarii, costuri de intretinere si mentenanta, costuri cu 
energia electrica, cu combustibilul,costuri administrative, profitul operatorului, costuri pentru 
creare fond inchidere celule. 
 

Tabel 20 – Costuri de operare si intretinere depozit Mihai Bravu (dupa proiect, Euro/an si 
Euro/tona)9 

Cost Euro/an Euro/tona 

Combustibil 50.232 1,66 
Energie electrica 43.929,60 1,45 

Personal 55.800 1,85 
Costuri 

administrative 
140,585 

 

4,64 

Costuri inchidere si 137,406 4,54 

                                                   
8 Studiul de Fezabilitate si Analiza Cost-Beneficiu a proiectului SMID Tulcea 

9 Studiul de Fezabilitate si Analiza Cost-Beneficiu a proiectului SMID Tulcea 
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monitorizare post-
inchidere 

 

Intretinere utilaje 51.136,78 1,69 
Intretinere cladiri 12.225,35 0,41 

Alte cheltuieli 47.207 1,56 
TOTAL 260.530,73 17,78 

 
Dat fiind ca, potrivit aplicatiei de finantare, s-a stabilit ca monitorizarea post-inchidere a 
depozitelor neconforme care se inchid prin proiect (Macin, Isaccea, Sulina) sa cada in sarcina 
operatorului depozitului de la Mihai Bravu, in documentatia de atribuire aferenta contractului 
de delegare pentru operarea TMB si a depozitului de la Mihai Bravu vor fi incluse si costurile 
aferente acestei activitati (doar pentru depozitele Isaccea si Macin, intrucat deseurile din Sulina 
vor fi relocate la Macin), respectiv 6.300 euro/an, preturi constante 2012. 

Reamintim, de asemenea, ca profitul operatorilor nu a fost avut in vedere la calcularea acestor 
costuri, dar, pentru atractivitatea sistemului, a fost considerat la un nivel de 5% pentru toate 
tipurile de facilitati. 

 

Ca o concluzie, evolutia costurilor pe tipuri de facilitati este prezentata in graficul de mai jos: 

 

 
Figura 6 – Costuri O&M SMID TULCEA 
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Tinand cont de faptul ca municipiul Tulcea este membru al ADIIDM numai in ceea ce priveste 
componenta de tratare a deseurilor biodegradabile si de deviere a acestora de la depozitare, 
Consiliul Local Tucea va trebui sa acopere o parte din costurile de operare ale proiectului, 
respectiv: 

- costul de operare al statiei de transfer Tulcea; 

- 60% din costul de operare al TMB Mihai Bravu, proportional cu cantitatea procesata, dat 
fiind ca municipiul Tulcea este principalul generator de deseuri din judet; 

- Costurile de lung curier cu transportul deseurilor reziduale de la ST Tulcea la TMB Mihai 
Bravu si a CLO-ului de la TMB la depozitul Ecorec Tulcea. 

 

O situatie centralizata a acestor costuri este prezentata pe ani in tabelul urmator: 

 

Tabel 21 – Costuri CL Tulcea 

An 2016 2020 2030 2035 

Costuri de operare acoperite 
de CL Tulcea 

389.853 409.985 470.273 499.055 

 

Ca o concluzie, plata pentru serviciile de salubrizare va trebui sa acopere  atat costuri de operare 
si intretinere aferente serviciului, cat si o marja/ cota de profit. De asemenea, costurile de 
operare vor include si amortizarea aferenta capitalului imobilizat in active corporale si 
necorporale achizitionate de catre operator in vederea desfasurarii activitatilor. Investitiile 
realizate de operatorul de drept privat din fonduri proprii pentru reabilitarea/modernizarea/ 
dezvoltarea sistemului public de salubrizare se vor amortiza de catre acesta pe durata 
contractului de delegare.  
Pe langa costurile efective ale prestarii serviciilor de salubrizare, operatorul va adauga o marja/ 
cota de profit de cca 5%. 

 

4.2.4. Venituri in cadrul proiectului 

In cadrul modelului financiar pe baza caruia a fost realizata Analiza Cost-Beneficiu a proiectului, 
au fost luate in calcul urmatoarele patru tipuri de venituri:  

- venituri provenite din tarifele/taxele percepute de la populatie; 
- veniturile din tarifele percepute operatorilor economici si  institutiilor (ICI); 
- venituri din reciclare; 
- alte venituri. 



 

 
„ SISTEM DE MANAGEMENT 

INTEGRAT AL DESEURILOR in 
JUDETUL TULCEA” 

  
Consiliul Judetean Tulcea 

 

Pagina 78 din 97 
 

 
In ceea ce priveste incasarea taxelor, s-a presupus in cadrul modelului o rata de colectare de 
98% la nivelul intregului sistem in scenariul cu proiect. 
 
Cat priveste veniturle obtinute din vanzarea reciclabilelor, s-a tinut cont de faptul ca piata 
reciclarii in Romania nu este foarte dezvoltata si ca nu se recicleaza cantitati foarte mari. 
Preturile de reciclare unitare (pe tipuri de reciclabile) folosite in cadrul analizei pentru calcularea 
veniturilor din reciclabile au fost estimate avandu-se in vedere cantitatile reciclate in prezent, 
care sunt destul de scazute in comparatie cu cantitatile de reciclabile din ambalaje si non-
ambalaje generate. O data cu dezvoltarea pietei, cu dezvoltarea tehnologiilor de reciclare si cu 
marirea capacitatii de reciclare, preturile de valorificare vor avea tendinta de scadere.  Date fiind 
considerentele de mai sus, au fost prognozate urmatoarele venituri: 
 

Table 22 – Venituri din vanzarea reciclabilelor 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alte venituri ale sistemului sunt formate din contributiile Consiliului Judetean Tulcea si ale 
Consiliului Local Tulcea la anumite costuri de operare ale sistemului, dupa cum urmeaza: 
- Contributia Consiliului Judetean Tulcea se refera la acoperirea costurilor de operare ale barjei  
de lung-curier din Delta Dunarii; acestea au fost calculate in Analiza Cost-Beneficu aferenta 
proiectului si se regasesc in fisierul “DPC, affodability, incomes” din documentul excel ACB. 
- Contributia Consiliului Local Tulcea se refera la acoperirea costurilor de transport ale deseurilor 
biodegradabile din municipiul Tulcea la statia MBT de la Mihai Bravu, lung curier de la MBT 

VENITURI DIN RECICLABILE 2016-2034 (euro) 
Statie sortare Macin 5,976,344 

- Hartie si carton 1,014,460 
- Sticla 124,075 
- Metal 1,685,750 
- Plastic 3,152,060 

Statii sortare Delta Dunarii 685,916 
- Hartie si carton 122,950 
- Sticla 16,507 
- Metal 173,450 
- Plastic 373,009 

Total zone 6,662,260 
- Hartie si carton 1,137,410 
- Sticla 140,582 
- Metal 1,859,200 
- Plastic 3,525,068 
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Mihai Bravu la depozitul de la Tulcea, precum si 60% din costurile de operare ale MBT Mihai 
Bravu (proportional cu cantitatea introdusa in MBT). 
 

4.2.5. Durata contractelor de delegare 

Referitor la perioada de concesionare a activitatii de colectare-transport deseuri menajere, 
inclusiv operare infrastructura existenta, se propune o durata de 8 ani, din urmatoarele 
considerente:  
  
1. Conform HG nr. 2139/2004 (actualizata in anul 2014) - Catalogul privind clasificarea si 
duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, pct. 2.1.24.2. Masini, utilaje si instalatii de 
salubritate si ingrijirea spatiilor verzi, amortizarea autogunoierelor pe care operatorii trebuie sa 
le achizitioneze se face pe o perioada de 6 - 10 ani. Conform Studiului de Fezabilitate, durata de 
viata estimata a echipamentelor de colectare este , in medie, de 8 ani.  
2. Conform HG nr. 2139/2004 - Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare 
a mijloacelor fixe, amortizarea containerelor destinate colectarii deseurilor menajere se face pe 
o perioada de 6-10 ani. Durata de viata estimata a containerelor, a pubelelor si a unitatilor de 
compostare achizitionate prin proiect este de 7 ani. Astfel, viitorii operatori vor putea sa isi 
amortizeze investitiile aferente recipientilor de colectare in maxim 8 ani.  
3. Operatorul de colectare va gestiona, treptat, activitatea de colectare-transport pentru toate 
localitatile din judet (mai putin municipiul Tulcea, care nu este parte in proiect), operand astfel 
in sistem integrat la nivel zonal, asa cum a fost prevazut in Aplicatia de Finantare.  
 
In ceea ce priveste durata contractului de operare a TMB si a depozitului de la Mihai Bravu, se 
au in vedere 3 posibile variante, si anume: 
 

o 6 ani – operare TMB + operare celula 1 si construire celula 2; 

o 13 ani – operare TMB + operare celula 1 (6 ani), construire si operare celula 2 (7 
ani) si construire celula 3; 

o 20 de ani – operare TMB + operare celula 1 (6 ani), construire si operare celula 2 
(7 ani), construire si operare celula 3 (7 ani). 

Urmeaza a fi facuta o simulare a valorii contractului pe fiecare dintre cele 3 variante, iar ADIIDM 
va decide asupra uneia dintre ele. 
 
Contractele vor fi monitorizate de catre Echipa de Implementare a Proiectului, constituita in 
cadrul Consiliului Judetean, impreuna cu ADIIDM, ca mandatar al unitatilor administrativ-
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teritoriale membre ale ADI. Pentru ca procesul de monitorizare a contractelor/contractului de 
delegare sa constituie un proces unitar, recomandam ca monitorizarea modului de derulare a 
contractului/contractelor de delegare sa se realizeze de catre ADI.  
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5. Motivare economica, financiara, sociala si de mediu 
 

5.1.   Considerente de ordin economic si financiar 

Argumentele care stau la baza delegarii gestiunii prin licitatie publica a serviciului de colectare-
transport deseuri menajere in judetul Tulcea constau in: 

 Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara nu dispune de organizare, personal calificat si nici 
de experienta in domeniu pentru a putea gestiona direct activitatea de colectare-transport 
deseuri menajere in judetul  Tulcea; 

 Prin organizarea unei proceduri de licitatie deschisa se va urmari realizarea unui raport 
calitate/cost cat mai bun pentru perioada de derulare a contractelor si un echilibru intre 
riscurile si beneficiile asumate prin contracte; 

 Conform OUG nr. 198/2005, „Operatorul şi unitatea administrativ-teritorială care realizează 
proiecte cu asistenţa financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene au obligaţia ca 
de la semnarea memorandumului de finanţare sau acordului de împrumut pentru cazurile 
specificate la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă să constituie potrivit art. 3 Fondul IID 
pe întreaga perioadă de viaţă a investiţiei”; 

 Structura si nivelul taxelor speciale practicate vor reflecta costul efectiv al prestatiilor si vor 
fi in conformitate cu prevederile legale, fiind stabilite prin metode competitive (licitatie 
deschisa). Actualizarea lor va fi facuta anual in functie de nivelul mediu al indicatorului 
inflatiei sau deflatiei, prevazuta de Buletinul Statistic de Preturi, la solicitarea 
concesionarilor. Modificarea taxelor speciale se va face in situatii de schimbare 
semnificativa a echilibrului contractelor si va fi aprobata de catre ADI si consiliile locale 
implicate; 

 Sistemul de colectare a datelor privind serviciile de colectare-transport deseuri menajere, 
cantitati de deseuri generate, compozitia deseurilor, etc. va fi mai usor de centralizat si va 
reflecta situatia reala a judetului Tulcea, permitand, astfel, dezvoltarea unor strategii de 
dezvoltare pe termen lung specifice problemelor identificate, mai eficiente si fara a depasi 
posibilitatile reale de plata ale populatiei;  

 Sistemul de colectare a taxelor speciale va fi simplu de aplicat si costurile colectarii taxelor 
sunt minime. Se asteapta o rata de incasare de aproape 100%, sub supravegherea consiliilor 
locale care cunosc cel mai bine generatorii de deseuri si pot aplica cele mai bune metode 
pentru cresterea ratei de colectare a taxelor;     
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 Fluxul de numerar pentru asigurarea exploatarii continue a intregului sistem de 
management al deseurilor este asigurat prin plati ; 

 

5.2. Motive legate de protectia mediului 

Pe toata perioada derularii contractelor de delegare de gestiune, operatorii va implementa 
conditionarile ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritatile de mediu competente, 
respectand programe de conformare la cerintele de mediu. 

Pentru contractul de colectare si trasport, se au in vedere:  
 
Asigurarea colectarii selective a deseurilor din toate localitatile judetului ; 
 Asigurarea de mijloace de transport corespunzatoare, etanşe, acoperite, cu rate reduse de 

emisie a poluanţilor. Reducerea emisiilor de poluanţi din gazele de  eşapament ale 
vehiculelor de transport se va realiza prin achiziţionarea de camioane moderne, cu 
catalizator.  

 Dotarea cu utilaje noi si performante impusa de criteriile de selectie a ofertelor pentru 
asigurarea serviciului de colectare-transport (autogunoire compactoare) va duce la 
realizarea unui nivel scazut de poluare a intregului judet. Astfel, viitorul operator de 
salubrizare va trebui sa faca dovada detinerii unui numar suficient de autogunoiere 
performante, cu care vor putea realiza servicii de salubrizare de calitate ridicata. In plus, 
operatorul va trebui sa asigure întreţinerea echipamentelor în stare bună de funcţionare pe 
intreaga durata a contractului, astfel încât să nu existe scurgeri de fluide.  

 Imbunatatirea calitatii factorilor de mediu prin utilizarea unei infrastructuri noi si 
prietenoase cu mediu. Datorită măsurilor de protecţie a atmosferei (tipuri de autovehicule, 
tipul de containere – etanşe şi prevăzute cu capac şi utilizarea de motoare cu catalizator), 
emisiile surselor de poluanţi din zona de impact a activităţilor de colectare şi transport al 
deşeurilor trebuie sa se incadreze in valorile limită stipulate în Legea nr. 104/2011 privind 
calitatea aerului inconjurator.  

 Activitatile de colectare şi transport al deşeurilor nu vor facilita înmulţirea si diseminarea 
agenţilor patogeni si a vectorilor acestora: insecte, şobolani, ciori, câini vagabonzi.  

 Efectele benefice majore se vor manifesta prin reducerea emisiilor de gaze de fermentare, 
ca urmare a eliminarii depozitării neconforme a deşeurilor şi prin efecte colaterale induse de 
reducerea consumului de resurse, obţinută prin recuperarea şi reciclarea unor materiale.  

 
Atat pe parte de colectare, cat si pe parte de operare TMB si depozit, criteriile minime de 
calificare vor favoriza operatorii care au implementat un sistem de management de mediu, in 
conformitate cu standardul ISO 14001 (sau echivalent), ceea ce se traduce prin functionarea in 
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conformitate cu legislatia in domeniu si angajamentul managementului in sensul protectiei 
mediului. 

5.3. Motive de ordin social 

Prin cresterea nivelului calitativ al serviciilor de salubrizare, comunitatile locale vor beneficia de 
o imbunatatire a calitatii mediului si implicit a sanatatii populatiei. De asemenea, organizarea 
unui serviciu de salubrizare centralizat in mediul rural si inchiderea depozitelor neconforme vor 
conduce la cresterea gradului de satisfactie a populatiei cu privire la prestarea acestor servicii. In 
cadrul procedurii de delegare a serviciilor, vor fi favorizati operatorii care au certificat conform 
OH SAS 18001 privind sanatatea si securitatea in munca. 
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6. Riscuri 

Categoria de risc Descriere Consecinte Eliminare 

Finantator si finantare 

Finantator 
incapabil 

Operatorul nu mai are 
posibilitatea sa plateasca 
forta de munca sau 
efectuarea serviciului 
necesita o finantare mai 
mare decat cea estimată de 
catre Operator. 

Nerealizarea serviciului de 
salubrizare, ceea ce pune in 
pericol sanatatea populatiei 
si integritatea factorilor de 
mediu 

 

 

 

O corectă şi aprofundată 
analiză a resurselor 
financiare prezentate în 
oferta depusa de catre 
viitorul Operator 
(angajamentele 
finanţatorului). 

Garantarea realizării 
investiţiei de catre 
Operator(Garanţie bancară 
de bună execuţie). 

Modificari de taxe Pe parcursul derularii 
serviciului de salubrizare 
regimul de impozitare 
general se schimbă în 
defavoarea 
Delegatului/Concedentului. 

Impact negativ asupra 
veniturilor financiare ale 
Delegatului/Concedentului. 

Veniturile estimate ale 
Delegatului/Concedentului 
trebuie să permită 
acoperirea diferenţelor 
nefavorabile, până la un 
cuantum stabilit între părţi 
prin contract. 

Peste acest cuantum, 
diferenţa va fi suportată de 
catre Beneficiar, din surse 
legal constituite cu această 
destinaţie. 

Finantare 
suplimentara 

Din cauza schimbărilor de 
legislaţie, de politică sau de 
altă natură, sunt necesare 
finanţări suplimentare 
pentruretehnologizare, 
constructie, re-echipare, 
modificare etc. 

Delegatul/Concedentul nu 
poate suporta financiar 
consecinţele schimbărilor. 

Delegatul/Concedentul 
poate acoperi o parte din 
refinanţare în limita 
resurselor disponibile.  

Operare 
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Categoria de risc Descriere Consecinte Eliminare 

Resurse la intrare Operatorul nu dispune de 
toate echipamentele, 
utilajele si/ sau dotarile 
necesare desfasurarii 
serviciului de salubrizare.  

Cresterea cheltuielilor de 
investitii si nerealizarea 
tuturor activitatilor din 
cadrul serviciului de 
salubrizare.  

Operatorul poate elimina 
riscul prin evaluarea corecta 
a ofertei, respectiv prin 
respectarea Caietului de 
sarcini.  

Schimbarea 
cerinţelor ADI în 
afara limitelor 
agreate prin 
contract 

ADI schimbă cerinţele după 
semnarea contractului. 

Schimbarea cerinţelor pe 
timpul desfasurarii 
serviciului conduce la 
creşterea costurilor de 
operare. 

ADI trebuie sa defineasca 
cat mai exact cerintele sale 
inca din faza de organizare a 
licitatiei. 

Operarea 
actualelor proiecte 
Phare de catre alti 
operatori 

Operatorii proiectelor 
finantate prin programul 
Phare trebuie sa asigure 
operarea directa a 
sistemelor pe o perioada de 
minim 5 ani de la 
implementare. 

La momentul intrarii in 
vigoare a contractului de 
delegare a gestiunii atribuit 
de catre ADI  pentru o 
anumita zona de transfer, sa 
existe un alt operator, 
pentru zona aferenta 
proiectului Phare. 

Contractele pentru serviciile 
de colectare-transport nu 
vor cuprinde zonele 
deservite de proiectele 
Phare. Pentru aceste zone, 
contractul va intra in 
vigoare dupa finalizarea 
contractelor Phare. 

Alte contracte de 
prestari servicii/ 
concesionare 
existente 

In prezent exista un numar 
de contracte de prestari 
servicii/ concesiorare in 
anumite localitati din 
judetul Tulcea, in vigoare.   

Operatorii actuali ar putea 
solicita despagubiri sau nu 
ar fi de acord cu rezilierea 
contractului.  

Se recomanda incheierea 
unui act aditional care sa 
stabileasca incetarea 
contractelor  fara plata de 
despagubiri in sarcina 
delegatarului (autoritatii 
contractante), la data 
intrarii in vigoare a 
contractului de delegare a 
gestiunii atribuit de catre 
ADI , pentru activitatile de 
colectare. 

Daca vor exista zone pentru 
care nu se pot rezilia 
contractele in vigoare, 
acestea vor fi si ele incluse 
in procedura de delegare a 
gestiunii serviciilor de 
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Categoria de risc Descriere Consecinte Eliminare 

colectare-transport, dar 
noul contract li se va aplica 
abia la momentul expirarii 
contractelor vechi. 

Cantitati de 
deseuri 

Cantitatile de deseuri 
colectate (in total/ pe 
fractiuni) sunt diferite fata 
de cele estimate initial, cu 
impact asupra frecventelor 
de colectare 

Modificarea planului tarifar 
al operatorilor.  

Modificarea frecventelor de 
colectare pentru anumite 
fractiuni. 

Operatorii pot sa isi asume 
partial acest risc (ex: 
diferente de +/-10%). 
Diferentele mai mari vor 
conduce la modificarea 
tarifelor , precum si la 
revizuirea frecventelor de 
colectare pe fractiuni, daca 
se impune.  

Schimbari 
demografice 

O schimbare demografică 
sau socio-economică 
afectează semnificativ 
cererea pentru prestaţiile 
contractate 

Venituri sub proiecţiile 
financiare anterioare 

Operatorul  are obligaţia să 
prevadă în calculele sale 
eventuale modificări de 
venituri. 

Piata 

Neincasarea 
taxelor speciale 
pentru serviciul 
prestat 

Venituri sub predictiile 
financiare 

Imposibilitatea de a efectua 
plata serviciilor catre 
Operatori. 

ADI, prin consiliile locale, 
trebuie sa se implice in  
incasarea taxelor speciale 
de la populatie si agenti 
economici si sa impuna 
tuturor cetatenilor sa 
plateasca serviciul de 
salubritate. 

Inflatia Valoarea plăţilor în timp 
este diminuată de inflaţie. 

Diminuarea în termeni reali 
a veniturilor din proiect. 

Operatorul poate propune 
un mecanism corespunzător 
pentru compensarea 
inflaţiei, prin ajustări ale 
preţurilor. 

ADI trebuie să evite ca 
Operatorul să beneficieze 
de supra-compensări sau să 
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Categoria de risc Descriere Consecinte Eliminare 

beneficieze de plăţi duble. 

Risc legal si de politica a ADI 

Reglementarea (1) Existenţa unui cadru 
statutar de reglementări 
care vor afecta Operatorul.  

Efect asupra costurilor şi 
veniturilor 

Operatorul  evaluează 
sistemul de reglementări şi 
ia măsurile necesare. 

 

Reglementarea (2) Activitatile aferente 
serviciului de salubrizare 
care fac obiectul delegarii 
gestiunii  

Operatorul nu este autorizat 
de ANRSC. 

Operatori care presteaza 
servicii de salubrizare 
neautorizat. 

Scaderea calitatii serviciilor 
si imposibilitatea organizarii 
unui sistem integrat, 
respectiv a respectarii 
tintelor prevazute de 
strategiile privind 
managementul deseurilor 

ADI trebuie sa concesioneze 
exclusiv acele activitati ale 
serviciului de salubrizare 
prevazute la art. 2 din Legea 
nr. 101/2006 . 

ADI va incheia contracte 
exclusiv cu operatorii care 
detin licenta  ANRSC pentru 
serviciile care fac obiectul 
delegarii gestiunii si pentru 
clasa corespunzatoare 
numarului de utilizatori 
deserviti 

Schimbări 

legislative/de 

politică (1) 

Schimbare legislativă şi/sau 
a politicii  ADI, care nu 
poate fi anticipată la 
semnarea contractului şi 
care este adresată direct, 
specific şi exclusiv 
proiectului, ceea ce 
conduce la costuri de capital 
sau operaţionale 
suplimentare din partea 
operatorului.  

O creştere semnificativă în 
costurile operaţionale ale 
Operatorului  şi/sau 
necesitatea de a efectua 
cheltuieli de capital pentru a 
putea răspunde acestor 
schimbări. 

Operatorul poate să reducă 
răspunderea pentru astfel 
de schimbări prin 
monitorizarea şi limitarea 
schimbărilor care ar putea 
avea astfel de consecinţe 
asupra proiectului. 

Operatorul va realiza 
schimbările în aşa manieră 
încât efectul financiar 
asupra sa să fie minimizat. 

Schimbări 

legislative/de 

politică (2) 

Schimbare legislativă şi/sau 
a politicii ADI, care nu poate 
fi anticipată la semnarea 
contractului şi care este 
generală în aplicarea sa (nu 

O creştere semnificativă în 
costurile operaţionale ale 
Operatorului şi/sau 
necesitatea de a efectua 
cheltuieli de capital pentru a 

ADI poate diminua riscurile 
prin excluderea 
schimbărilor ca cele legate 
de taxe sau cele pentru care 
Operatorul este compensat 
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Categoria de risc Descriere Consecinte Eliminare 

specifică proiectului), ceea 
ce conduce la costuri de 
capital sau operaţionale 

suplimentare din partea 
Operatorului. 

putea răspunde acestor 
schimbări. 

pe baza unei ajustări cu 
indicele Preţurilor de 
Consum şi numai în baza 
unei "sume semnificative" 
pre-agreate. 

Retragerea 

sprijinului 

complementar 

ADI îşi retrage sprijinul 
complementar, proiectul 
fiind afectat negativ. 

Consecinţe asupra calitatii 
proiectului si/sau asupra 
imposibilitatii atingerii 
obiectivelor si tintelor 
stabilite prin proiect. 

Operatorul va încerca să 
redreseze financiar 
proiectul după schimbările 
ce afectează în mod 
discriminatoriu proiectul, în 
special în cazul proiectelor 
în care utilizatorul terţ este 
cel care plăteşte. 

Activele puse la dispozitie de catre Delegat/Concedent 

Deprecierea 
tehnica 

Deprecierea tehnica este 
mai mare decat cea 
prevazuta 

Cresterea costurilor de 
retehnologizare 

Operatorul poate lua 
masurile necesare pentru 
eliminarea unei astfel de 
situatii. 

Forta majora 

Forta majora Forta majora, asa cum este 
definita prin lege, impiedica 
realizarea contractului 

Pierderea sau avarierea 
utilajelor, echipamentelor 
si/sau dotarilor şi 
pierderea/diminuarea 
posibilităţii de obţinere a 
veniturilor preconizate 

Operatorul poate lua măsuri 
de asigurare a utilajelor, 
echipamentelor si/sau 
dotarilor şi urmăreşte 
repararea sau înlocuirea 
acestora în cel mai scurt 
timp posibil 

Profitabilitate 

Avantaje si 
profituri 
necuvenite 

Este posibil ca proiectul sa 
genereze avantaje/ profituri 
mai mari decat cele 
estimate initial.  

Profit mai mare decat cel 
estimat. 

ADI poate decide scaderea 
taxelor speciale aprobate.  
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7. Concluzii si recomandări 

 

Modul recomandat pentru gestionarea activitatilor serviciului de salubrizare in judetul Tulcea 
este gestiunea delegata.  

Conform Legii nr.51/2006, modificata si completata, gestiunea indirecta sau delegata “este 
modalitatea de gestiune in care autoritatile administratiei publice locale de la nivelul 
autoritatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu 
obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unitatilor administrativ-
teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din 
competentele si responsabilitatile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati 
publice, precum si concesiunea sistemelor de utilitati publice aferente serviciilor, respectiv 
dreptul si obligatia de administrare si exploatare a acestora, pe baza unui contract, denumit 
contract de delegare a gestiunii.”  

In cazul gestiunii delegate, se vor parcurge urmatorii pasi: 

 Intocmirea unui studiu de fundamentare pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor 
optime de delegare a gestiunii serviciului si aprobarea acestuia prin hotarari ale consiliilor 
locale, respectiv ADI; 

 Adoptarea de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri 
Menajere Tulcea si Consiliul Judetean Tulcea a unei hotarari privind stabilirea procedurii de 
atribuire a gestiunii serviciului de salubrizare; 

 Intocmirea si aprobarea prin hotarare a consiliilor locale, respectiv ADI a Regulamentului 
serviciului de salubrizare a localitatilor, intocmit in conformitate cu dispozitiile Ordinului 
nr.110/2007 pentru aprobarea regulamentului – cadru al serviciului de salubrizare a 
localitatilor; 

 Intocmirea si aprobarea documentatiei de atribuire a contractelor de delegare a serviciului 
de salubrizare a localitatilor intocmite in conformitate cu dispozitiile Ordinului nr.111/2007 
pentru aprobarea caietului de sarcini – cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor; 

 Organizarea procedurii de atribuire, atribuirea si semnarea Contractului de Delegare a 
gestiunii serviciului si aprobarea acestuia prin hotarare de consiliu local, respectiv ADI. 

In conformitate cu O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu HG nr. 71/2007 pentru aprobarea 
Normei de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a 
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Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, incheierea contractelor 
de delegare se face prin licitatie publica deschisa. 

Pentru activitatile de operare a depozitului si a statiei de tratare mecano-biologica de la Mihai 
Bravu, s-acpropus ca delegarea gestiunii serviciilor publice sa se faca prin licitatie publica 
deschisa organizata de catre ADIIDM, in numele si pe seama Consiliului Judetean Tulcea, in 
urma careia sa se atribuie operarea acestor facilitati unui operator care detine licenta ANRSC 
pentru serviciul de salubrizare. Consiliul Judetean Tulcea va mandata, astfel, Asociatiei pentru 
aceasta activitate, prin hotarare a consiliului judetean aprobata in acest scop. 

Criteriile principale urmarite pentru atribuirea contractelor trebuie sa tina cont de prevederile 
art. 17 si art. 18 din H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de 
concesiune de servicii si in raport de dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari 
publice si a contractelor de concesiune de servicii, potrivit cărora autoritatea contractanta  
aplica doua categorii de criterii pentru atribuirea contractului astfel:  

   1.  CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE REFERITOARE NUMAI LA: 

    a) situaţia personală a candidatului sau a ofertantului; 

    b) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale; 

    c) situaţia economică şi financiară; 

    d) capacitatea tehnică şi/sau profesională; 

    e) standarde de asigurare a calităţii; 

    f) standarde de protecţie a mediului. 

    2.  IN CAZUL CRITERIULUI DE ATRIBUIRE „CEA MAI AVANTAJOASA OFERTA DIN PUNCT DE 
VEDERE TEHNICO-ECONOMIC”, FACTORII DE EVALUARE SE POT REFERI, DUPĂ CAZ, LA: 

    a) nivelul tarifelor de utilizare plătibile de către beneficiarii finali; 

    b) nivelul redevenţei; 

    c) gradul de preluare a riscului de către concesionar; 

    d) planurile de finanţare şi dezvoltare prezentate; 

Recomandam ca urmatoarele criterii sa fie luate in considerare ca si criterii de calificare si 
selectie:  

 capabilitatea ofertantului, mai ales experienta similara in domeniu; 

 garantiile profesionale (recomandari); 

 garantii financiare pe care le poate aduce ofertantul; 
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 indicatori de performanta prezentati; 

 oferta tehnica prin prezentarea modului cum va implementa un sistem integrat adecvat si 
eficient pentru toate activitatile care fac obiectul contractului; 

Conform Legii nr. 101/2006, operatorii serviciului de salubrizare care participa la procedurile 
organizate pentru delegarea gestiunii serviciului trebuie sa faca dovada competentei tehnico-
organizatorice, a celei privind calificarea personalului si a asigurarii unei dotari tehnico-materiale 
adecvate, prin care sa garanteze capacitatea de a presta serviciul la nivelul parametrilor 
cantitativi si calitativi prevazuti in regulamentul serviciului de salubrizare si pentru toate tipurile 
de activitati contractate. 

Operatorii isi pot desfasura activitatea numai pe baza licentei emise de A.N.R.S.C., prestarea 
activitatilor specifice serviciului de salubrizare fara licenta sau cu licenta expirata, indiferent de 
tipul de gestiune adoptat, fiind interzisa. 

Recomandari cu privire la diverse aspecte ale contractului de delegare: 

a)  Obiectul delegarii ar trebui sa il reprezinte delegarea gestiunii unor activitati componente 
ale serviciului de salubrizare din judetul Tulcea, asa cum sunt reglementate de art. 2 din Legea 
nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localitatilor. 

Potrivit art. 2 din Legea nr. 101/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, serviciul de 
salubrizare cuprinde urmatoarele activitati:  

 precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv ale deseurilor toxice 
periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special;  

 sortarea deseurilor municipale;  

 organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor;  

 depozitarea controlata a deseurilor municipale;  

 infiintarea depozitelor de deseuri si administrarea acestora;  

 maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice;  

 curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe 
timp de polei sau de inghet;  

 colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de 
ecarisaj;  

 colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la 
populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, 
deseuri de echipamente electrice si electronice etc.);  
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 colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile 
populatiei;  

 colectarea, transportul, sortarea, valorificarea si eliminarea deseurilor provenite din 
gospodariile populatiei, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara a 
locuintelor/apartamentelor proprietate individuala;  

 dezinsectia, dezinfectia si deratizarea. 

Dispozitia legala de mai sus are caracter limitativ, numai activitatile mentionate in aceasta 
dispozitie putand fi considerate activitati ale serviciului de salubrizare a localitatilor. 

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare, prin delegarea gestiunii unui serviciu de utilitati publice 
se intelege actiunea prin care o unitate administrativ-teritoriala atribuie unuia sau mai multor 
operatori titulari de licenta, in conditiile legii, atat gestiunea propriu-zisa a unui serviciu ori a 
unei activitati din sfera serviciilor de utilitati publice a carui/carei raspundere o are, cat si 
concesiunea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia/acesteia.  

De asemenea, potrivit art.30 alin.(2) din aceeasi lege, delegarea gestiunii serviciilor de utilitati 
publice, respectiv operarea, administrarea si exploatarea sistemelor de utilitati publice aferente, 
se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activitatile componente ale 
serviciilor. 

Din coroborarea dispozitiilor legale de mai sus, rezulta ca delegarea poate sa priveasca 
gestiunea tuturor sau unei parti din activitatile serviciului de salubrizare, astfel cum sunt acestea 
prevazute in art.2 din Legea nr.101/2006.  

Potrivit prezentului studiu de fundamentare, obiectul contractelor de delegare va avea in vedere 
urmatoarele activitati ale serviciului de salubrizare al localitatilor, asa cum sunt reglementate de 
Legea nr. 101/2006, astfel: 

 precolectarea, colectarea, transportul deşeurilor municipale, inclusiv al deşeurilor toxice 
periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special  

 sortarea deseurilor municipale 

 depozitarea controlata a deseurilor municipale 

 administrarea depozitelor de deseuri 

Prin urmare, vor fi organizate proceduri de delegare a gestiunii pentru: 

 Delegarea gestiunii activitatii de precolectare, colectare si transport al deseurilor, operarea 
statiilor de sortare PHARE si Delta Dunarii – 1 contract;   
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 Delegarea gestiunii privind tratarea deseurilor si operarea statiei TMB si a depozitului de la 
Mihai Bravu; se propune organziarea unei singure proceduri de delegare pentru atribuirea 
contractului. 

Un aspect deosebit de important il reprezinta, asa cum am precizat si in capitolul I al prezentului 
studiu de fundamentare, identificarea de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a 
Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea/Beneficiar a unitatilor administrativ-teritoriale care 
mandateaza Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere 
Tulcea pentru a delega, pe seama si in numele acestora, gestiunea activitatii de colectare a 
deseurilor, fara de care procedura de delegare a gestiunii acestei activitati nu poate fi realizata.  

Recomandam ca Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere 
Tulcea/Beneficiarul si unitatile administrativ-teritoriale membre ale ADIIDM, la stabilirea UAT-
urilor care vor mandata ADI pentru organizarea procedurii de delegare si incheierea contractului 
de delegare, sa aiba in vedere, ca prin aplicatia de finantare(raportul institutional) pentru 
proiectul „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Tulcea” s-au obligat sa delege 
gestiunea activitatii de colectare in toate10 UAT-urile cu exceptia (i) UAT-urilor care au incheiat 
contracte de delegare/salubrizare, in mod legal, inainte de constituirea ADIIDM si (ii) UAT-urile 
care sunt beneficiare ale proiectelor Phare in conformitate cu conditionalitatile impuse prin 
proiectele respective. 

 

b)  Prevederi legislative privind obligatiile si competentele autoritãtilor deliberative ale 
unitãtilor administrativ-teritoriale, conform Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a 
localitatilor 

Art. 6 –(1) Autoritãtile deliberative ale unitãtilor administrative teritoriale au competente 
exclusive în ceea ce priveste înfiintarea, organizarea, gestionarea si coordonarea serviciului de 
salubrizare a localitatilor, avand urmatoarele atributii in domeniu: 

j) adoptarea mãsurilor organizatorice necesare pentru generalizarea colectãrii selective a 
deseurilor, în vederea valorificãrii, tratãrii si depozitãrii controlate a acestora; 

k) stabilirea taxelor speciale si aprobarea tarifelor pentru servicii de salubrizare, cu respectarea 
reglementãrilor în vigoare; 

n) sanctionarea operatorului, în cazul în care acesta nu opereazã la parametrii de eficientã si 
calitate la care s-a obligat ori nu respectã indicatorii de performanttã ai serviciului de 
salubrizare; 

                                                   
10 A se vedea ca Optiunea 2 prezentata in Rapotul institutional, pagina 65, pleaca de la premise existentei 
unui singur operator/zona de colectare. 
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o) monitorizarea si exercitarea controlului cu privire la furnizarea/prestarea serviciului de 
salubrizare. 

(2) În cazurile de nerespectare de cãtre operatori a obligatiilor contractuale asumate, autoritãtile 
administratiei publice locale pot solicita, pe baza unor analize si justificãri fundamentate, 
retragerea licentei de cãtre A.N.R.S.C., penalizãri sau daune-interese, pot încasa garantiile de 
bunã executie sau pot rezilia contractul pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare. 

Art. 8- (2) Autoritãtile administratiei publice locale au obligatia sã achite operatorului sumele 
convenite prin contract pentru prestatiile pe care acestia le efectueazã în beneficiul întregii 
comunitãti. 

c) Durata recomandata a delegarii:  

 Pentru colectare si transport, inclusiv operarea infrastructurii existete PHARE si Delta 
Dunarii - 8 ani, urmand ca dupa incetarea conditionlitatilor PHARE, contractul de delegare sa 
includa si localitatile beneficiare ale proiectului PARE (orasul Macin si 10 comune); 

 Pentru operarea statiei TMB si a depozitului de la Mihai Bravu, recomandam o durata de 6 
ani, reprezentand prima fază de exploatare a depozitului, respectiv operarea primei celule, 
conform Studiului de Fezabilitate; reamintim ca prin proiectul POS Mediu se are in vedere 
doar construirea primei celule. Decizia finala va fi luata de ADIIDM dupa simularea valorilor 
estimate ale contractelor potrvit celor 3 variante posibile identificate intr-un capitol anterior 
(cap 4.2.8). 

d) Tarifele finale privind contravaloarea activitatilor componente ale serviciului de salubrizare se 
stabilesc in urma procedurilor de delegare a gestiunii ce vor fi organizate de catre Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea. Viitorii operatori vor 
trebui sa detina disponibilitati financiare pentru a asigura prestarea activitatilor la care s-au 
obligat timp de cel putin 6 luni de la data intrarii in vigoare a contractului de delegare 
(asigurarea cash-flow-ului). Ajustarea/ modificarea tarifelor, se va face in conformitate cu 
Ordinului ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare 
sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor, in 
situatia corelarii nivelului tarifelor stabilite anterior cu evolutia generala a preturilor si tarifelor 
din economie, sau atunci cand intervin schimbari majore in structura costurilor care conduc la 
recalcularea tarifelor existente, sau in cazul in care se remarca o modificare a elementelor de 
cost mai mare de 5%, pe o perioada de 3 luni consecutiv, nu mai mult de o data/an. 

e) Redeventa - nivelul redeventei va acoperi, cel putin, valoarea necesara alimentarii Fondului 
IID pentru intretinerea, inlocuirea si dezvoltarea sistemului integrat de gestionare a deseurilor la 
nivel judetean, la parametrii propusi prin Aplicatia de finantare, cu conditia sa se respecte 
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nivelul maxim de taxe si tarife aprobat si actualizat prin Raport de analiza privind 
calcularea/actualizarea tarifelor.  

f) Regimul bunurilor – toate investitiile realizate de operator pe parcursul contractului de 
delegare si care sunt necesare desfasurarii activitatii vor deveni Bunuri de Retur la momentul 
finalizarii contractului de delegare, daca prin contractul de delegare nu s-a dispus altfel. 
Investitiile care se realizeaza din fonduri proprii ale operatorului raman astfel in proprietatea 
acestuia pe perioada derularii contractului de delegare, urmand ca la incetarea contractului 
acestea sa revina de drept, gratuit si libere de orice sarcini, unitatilor administrativ-teritoriale, 
fiind integrate domeniului public al acestora (conf. Art.28 alin 3 Legea nr. 101/2006), in cazul in 
care intra in categoria bunurilor de retur; 

g) Conditii de mediu – operatorul are obligatia de a-si desfasura activitatea in conditiile de 
mediu conform legii, iar cheltuielile ocazionate de implementarea masurilor ce se impun cad tot 
in sarcina operatorului. Pe perioada derularii contractului de delegare se vor respecta conditiile 
impuse de avizul de mediu. Pe toata perioada derularii contractului de delegare, operatorul va 
implementa conditionarile ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritatile de mediu 
competente conform unor programe de conformare la cerintele de mediu;  

h) Incetarea contractului – Incetarea contractului propunem sa intervina in urmatoarele situatii: 

 in cazul in care operatorului i se retrage licenta A.N.R.S.C. sau aceasta nu este prelungita 
dupa expirarea termenului ; 

 la expirarea duratei stabilite prin contract, daca partile nu convin, in scris, prelungirea 
acestuia, in conditiile legii; 

 in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre 
concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului; 

 in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre operator, prin reziliere, cu plata unei 
despagubiri in sarcina acestuia; 

 in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre Delegant, prin reziliere, cu plata unei 
despagubiri in sarcina acestuia; 

 in cazul in care Operatorul  nu detine autorizatiile legale sau cand acestea sunt retrase; 

 in cazul reorganizarii judiciare sau a falimentului Operatorului; 

 cu acordul ambelor parti, in scris. 

 alte cauze de incetare. 
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i) Fondul IID va fi constituit de Consiliului Judetean si va asigura cel putin acoperirea cheltuielilor 
cu funcţionarea echipei de management a proiectului (UMP); alte categorii de cheltuieli 
neeligibile necesare proiectului; întreţinerea, înlocuirea şi dezvoltarea activelor concesionate.   

j) Obligatiile si raspunderea partilor - Principala obligatie a Operatorului va fi indeplinirea 
obligatiilor contractuale in conditii de maxima eficienta si conform reglementarilor in vigoare. 
Investitiile efectuate de operator pentru functionarea serviciilor publice de salubrizare se vor 
amortiza pe perioada de derulare a contractului de delegare. Operatorul va urmari ca serviciile 
sa se realizeze cu un raport calitate/cost cat mai bun pe perioada de derulare a contractului de 
delegare si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract. Serviciile de 
salubrizare trebuie sa asigure prestarea activitatilor in regim de continuitate, cu respectarea 
conditiilor tehnice specifice fiecarei activitati.  

Pe intreaga durata a contractului, operatorul este singurul responsabil fata de terti de 
consecintele actelor personalului care presteaza serviciul contractat.  

In caz de intrerupere a serviciului, partiala sau totala, operatorul trebuie sa preavizeze Consiliul 
Judetean /ADI cu cel putin 30 zile inainte si sa ia de comun acord cu acesta masurile ce se 
impun.  

Pe de alta parte, Autoritatea Contractanta (Consiliul Judetean Tulcea/ADI), are obligatia de a 
sprijini buna derulare a activitatii Operatorului pe durata contractului, fara a permite altor 
operatori desfasurarea de activitati similare pe teritoriul judetului. Ofertantul desemnat 
castigator al licitatiei, dupa semnarea contractului de delegare a gestiunii, va avea, pe durata 
contractului, exclusivitatea prestarii serviciului contractat in judetul Tulcea.  

Obligatia Consiliului Judetean/ADI este si aceea de a verifica realizarea obiectivelor stabilite prin 
contract. Verificarea se va exercita cu notificarea prealabila a operatorului si in conditiile 
stabilite prin contract. In exercitarea competentelor si a responsabilitatilor ce ii revin, Consiliul 
Judetean /ADI va urmari cu prioritate:  

 consultarea cu utilizatorii de servicii de salubrizare in vederea stabilirii politicilor si 
strategiilor, adoptarea normelor locale si negocierea contractului de delegare a gestiunii;  

 informarea periodica a utilizatorilor de servicii publice de salubrizare asupra politicilor de 
dezvoltare din acest domeniu, precum si asupra necesitatii de instituire a unor taxe; 

 monitorizarea obiectiva si controlul periodic al activitatilor de prestare a serviciilor publice 
de salubrizare si luarea de masuri in cazul in care operatorul nu asigura performanta pentru 
care s-a obligat; 

 medierea conflictelor dintre utilizatorul si operatorul de servicii publice de salubrizare, la 
cererea uneia dintre parti;  

 sa asigure publicitatea si accesul liber la informatiile publice, cu precadere la acele informatii 
care asigura pregatirea ofertelor si participarea la licitatii; 
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 sa aduca la cunostinta publica, in conditiile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, hotararile si dispozitiile avand ca 
obiect serviciul public de salubrizare;  

 sa pastreze confidentialitatea informatiilor, altele decat cele publice, cu privire la activitatea 
operatorului de servicii publice de salubrizare;  

 sa achite contravaloarea prestatiilor efectuate pe baza de contract.  

Contractul de delegare a gestiunii va fi insotit in mod obligatoriu de urmatoarele anexe: 

 Caietul de sarcini al serviciului; 

 Regulamentul serviciului de salubrizare; 

 Inventarul bunurilor mobile si imobile, proprietate publica sau privata a Consiliului Judetean 
Tulcea/unitatilor administrativ-teritoriale membre ADIIDM afectate realizarii activitatilor 
componente ale serviciului de salubrizare si delegate operatorilor; 

 Procesul verbal de predare-preluare a bunurilor prevazute in inventar; 

 Oferta operatorului.  

k) Solutionarea litigiilor  - Operatorii si Consiliul  Judetean / ADI  vor face toate eforturile pentru 
a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi 
intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. Daca dupa 15 zile de la inceperea 
acestor tratative nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate 
solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti. 


