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Delegatar
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Serviciu
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PJGD
“Plăteşti pentru
cât arunci”

Hotărâre de Guvern
Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului
Ministerului Mediului
Ministerul Dezvotării Regionale și Administrației Publice
Ministerul Fondurilor Europene
Uniunea Europeană
Programul Operaţional Sectorial Mediu
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
Plan de Investiții pe Termen Lung
Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Bihor
Unitate Administrativ Teritorială
Organizații de Transfer de Responsabilitate
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT Group
Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de utilităţi publice
Unitatea de Implementare a Proiectului
ADI ECOLECT Group în calitate de autoritate contractantă semnatară a contractului de
delegare prin concesiune
Operatorul economic desemnat câștigătorul procedurii de atribuire a contractului de delegare
prin concesiune servicii de salubrizare
Titular al unei licențe pentru prestarea serviciului public de salubrizare
Studiu de Fezabilitate
Best Available Techniques (Cele mai Bune Tehnici Disponibile)
Documente de Referință privind Cele mai Bune Tehnici Disponibile
Consiliul Județean Bihor, Beneficiarul proiectului Sistem de management Integrat al
Deșeurilor în județul Bihor
Serviciul de salubrizare ce face obiectul delegării prin concesiune prin documentația de
atribuire
Costuri Preluate Direct
Stație de sortare/stație de transfer
Tratare Mecano-Biologică
Plan National de Gestionare Deșeuri
Plan Regional de Gestionare Deșeuri
Plan Județean de Gestionare Deșeuri
Este un instrument economic care are drept scop creşterea ratei de reutilizare, reciclare şi
reducerea cantităţii de deşeuri la depozitare prin stimularea colectării separate a deşeurilor
(Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor republicată, cu modificările și completările
ulterioare, Anexa nr. 1)
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CAPITOLUL 1- INTRODUCERE
Obiectivul general al contractului pentru “Asistență tehnică pentru sprijin în Managementul proiectului și Campanii
de conșientizare publică în cadrul Proiectului cod SMIS 2014 106554: Fazarea proiectului “Sistem de
Management Integrat al Deșeurilor în județul Bihor”, în cadrul căruia s-a elaborat prezentul document, este
asigurarea unui management eficient pentru implementarea proiectului, și una din principalele activități o reprezintă
reactualizarea Master Planului existent pentru județul Bihor.
Conform Contractului de Finanțare (nr. 10/16.12.2016) perioada de implementare a proiectului este de 57 de luni,
respectiv între data de 01.01.2014 și data de 30.09.2018 la care se adugă, dacă este cazul și perioada de desfășurare
a activităților proiectului, înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a
cheltuielilor.
Trebuie menționat de la început, faptul că o revizuire a Master Planului care a stat la baza Aplicației de Finanțare ar
fi fost mult mai utilă, dacă ar fi fost programată după 2 sau 3 ani de la intrarea în funcțiune a facilităților de
management al deșeurilor din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor - SMID din județul Bihor.
După intrarea în funcțiune a SMID vor exista date certe referitoare la cantitățile de deșeuri generate și colectate,
întrucât fiecare dintre facilitățile din cadrul SMID (stații de transfer/sortare/TMB/depozit) sunt dotate cu sisteme de
cântărire a deșeurilor. Mai mult decât atât, prin Regulamentul serviciului de salubrizare, toți operatorii de pe lanțul
SMID au obligații clare de înregistrare a cantităților și de raportare a acestora, astfel încât în cca 2-3 ani de zile se
pot obține serii de date complete privitoare la cantități, la compoziția deșeurilor etc. În acest fel, proiecțiile efectuate
ar avea o bază de pornire reală, iar alternativele propuse ar putea fi mai corecte și ar simula mai bine cerințele reale
ale sistemului. După câtiva ani de funcționare a SMID se va putea face o analiza SWOT, din care să rezulte fără
echivoc necestățile de menținere ori de îmbunătățire ale sistemului.
Consultantul a analizat cât mai multe serii de date referitoare la managementul deșeurilor (cantități, indicatori de
generare/colectare, compoziție etc.) din surse diverse, pentru a avea o baza de prognozare cât mai apropiată de
realitate.
Master Planul revizuit prezintă o analiză a situației actuale pe baza tuturor documentelor existente (tehnic,
instituțional, financiar).
S-a realizat inventarierea sistemelor existente de management al deșeurilor (colectare, transport, transfer, sortare,
reciclare, TMB, depozitare, inclusiv a celor construite în cadrul Proiectului), deoarece vor intra în funcțiune în
următoarele luni.
Au fost folosite informații de la operatorii de colectare și transport (AVE Bihor, SC Eco Bihor, REOSAL SRL,
Edilul SA Beiuș, RER Ecologic SRL, Salubram Margita, Salubri SA Aleșd, Solceta SA Ștei, FCC Environment
România SRLfolosind datele prezentate în chestionarele GD-COL-TRANS și GD-MUN pentru anii 2016 și 2017),
APM Bihor, OTR-uri (ECO-X SA, EcoRom Ambalaje, Financiar Recycling SA, Ecologic 3R, GFC Ambalaje, SA)
și UAT-uri din județ.
 Proiecții pentru perioada 2018-2025 (socio-economice, macroeconomice, demografice, venituri pe
gospodării, activități economice, cantități și compoziții, fluxuri de deșeuri).
Au fost folosite date oficiale de la Comisia Națională de Statistică, Comisia Națională pentru Prognoză, Rapoartele
anuale ale operatorilor și APM Bihor, Planul Național pentru Gestiunea Deșeurilor, precum și orice alte informații
disponibile.
 Obiective naționale și țintele județene pentru managementului deșeurilor municipale. Pentru stabilirea
acestora au fost folosite următoarele documente:
- Strategia și Planul Național de Gestionare a Deșeurilor
- Tratatul de Aderare a României la UE
- Planul regional și județean de gestionare a deșeurilor
- POS Mediu 2007 - 2013
- Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României, Orizonturi 2013-2020-2030
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 Analiza opțiunilor (opțiuni tehnologice pe componente de investiții și de operare).
A fost analizată situația după intrarea în operare a SMID și țintele stabilite pentru anul 2025, conform prevederilor
din Planul Național de Gestionare a Deșeurilor aprobat prin HG nr. 942/2017. De asemenea, sunt prezentate cele
mai bune opțiuni pentru atingerea țintelor (investiții, îmbunătățirea sistemelor de operare prevăzute prin proiect
etc.).
Criteriile de alegere pentru cele mai bune opțiuni pentru atingerea țintelor sunt următoarele (teoretic).
 Strategia județeană - nu este elaborată
 Se vor folosi criteriile din PNGD
Parametrii de bază pentru dimensionare sunt cei din Aplicația de Finanțare și vor fi reanalizați în conformitate cu
prevederile din PNGD.
 Analiza financiară și economică - se va folosi analiza din Aplicația de Finanțare
 Analiza suportabilității populației pentru plata serviciilor - se va folosi analiza din Aplicația de Finanțare
 Programul de investiții prioritare în infrastructură și indicatorii cheie de performanță - se vor lua în
considerare investițiile realizate și se vor analiza eficiențele acestor investiții în corelare cu indicatorii de
performanță din PNGD.
 Planul de acțiune pentru viitor.
Planul de acțiune va lua în considerare: i) implementarea unor investiții suplimentare în vederea administrării noilor
cantități de deșeuri generate (dacă va fi cazul), înlocuirea vechilor echipamente; ii) implementarea oricăror investiții
suplimentare necesare pentru atingerea noilor ținte, iii) conștientizarea publicului.
Obiectivul general al revizuirii Master Planului existent este asigurarea unei baze de decizie pentru îmbunătățirea
ulterioară a SMID Bihor și pentru un Plan la nivelul județului Bihor, în vederea unei bune gestionări a SMID
implementat, în concordanță cu obiectivele generale negociate de România, în cadrul procesului de aderare și postaderare.
În cadrul acestui contract de servicii, Consultantul, compania Media One, a revizuit Master Planul existent în
vederea definirii programului investițional pe termen mediu și lung.
Master Planul actualizat acoperă perioada 2018 – 2025 pentru sistemul de management integrat a deșeurilor,
deoarece pentru această periodă se poate face o prognoză corectă a cantităților de deșeuri generate care pot fi
corelate cu țintele stabilite prin PNGD.
Anul de referință pentru descrierea situației existente a infrastructurii de management deșeuri este anul 2018.
Scopul general al acestui document este de a identifica situația din anul 2018 și ierarhiza măsurile de investiții (dacă
este cazul) în vederea conformării pe deplin cu Directivele CE relevante, ținând cont de gradul de suportabilitate al
populației din aria proiectului.
Master Planul revizuit prezintă investițiile necesare în implementare și stabilește o ordine de priorități a viitoarelor
investiții.
În elaborarea acestui Master Plan, Consultantul a cooperat cu toate părțile implicate, considerand fiecare
reprezentant drept membru al echipei.
Consultantul a efectuat studii/cercetari de recunoastere, inclusiv consultări cu factorii cheie implicați, utilizând
chestionare specifice, atât pentru datele tehnice, cât și pentru cele socio-economice.
Obiectivul specific 3.1 al axei prioritare („Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de
pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România"), promovează sistemele de management integrat al deșeurilor,
ceea ce este în deplină concordanță cu politicile UE în domeniu, precum și cu documentele agreate la nivel național.
Astfel, prin această axă prioritară s-a urmărit realizarea de proiecte de consolidare și extindere a sistemelor de
management integrat al deșeurilor, cu respectarea ierarhiei deșeurilor (prevenire, pregătirea pentru reutilizare,
reciclare, alte metode de valorificare, inclusiv tratare și eliminare): închiderea și reabilitarea de depozite neconforme
și deschiderea/extinderea de noi depozite, implementarea sistemelor de colectare separată, construcția de instalații
de transfer și valorificare/tratare, inclusiv platforme de compostare individuală și stații de tratare mecano-biologică.
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Prin implementarea investițiilor din cadrul proiectului s-a urmărit creșterea capacității sistemelor de management
integrat al deșeurilor municipale în concordanță cu ierarhia deșeurilor, se urmărește dezvoltarea infrastructurii la
nivelul județelor, necesare pentru obținerea următoarelor rezultate:
- depozite neconforme închise; conform obligațiilor asumate prin Tratatul de aderare în vederea
implementării Directivei 99/31/EC privind depozitarea deșeurilor, România trebuia să închidă 240 depozite
urbane neconforme, din care 8 depozite aferente Județului Bihor: Oradea, Salonta, Valea lui Mihai, Beiuș,
Marghita, Săcuieni, Ștei, Aleșd în suprafață totală de 24,9 h si cu cca 3,1 mil mc deșeuri.
Investițiile realizate au avut ca rezultat:
- depozitarea conformă a deșeurilor și sistarea activității depozitelor neconforme, în conformitate cu
prevederile directivelor europene și cu angajamentele asumate prin Tratatul de Aderare și închiderea
acestora, în vederea reducerii impactului negativ asupra mediului;
- extinderea colectării separate, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor legate de creșterea ponderii
deșeurilor reciclate/valorificate în totalul cantității de deșeuri colectate. Măsura are ca rezultat și reducerea
cantității de deșeuri depozitate și, astfel, creșterea duratei de viață a depozitului de deșeuri;
- optimizarea sistemului de management al deșeurilor prin reducerea impactului aferent transportului
deșeurilor la facilitățile de tratare/depozitare.
Prin implementarea proiectului SMID Bihor se urmărește rezolvarea problemelor de mediu și operaționale legate de
generarea și gestionarea deșeurilor și dezvoltarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Bihor,
având în vedere că actualul sistem, deși superior altor zone din România, nu îndeplinește obiectivele în ceea ce
privește reciclarea deșeurilor și reducerea cantității de deșeuri biodegradabile din depozite.
De asemenea, proiectul contribuie la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor și sprijină România în atingerea
obiectivelor de gestionare a deșeurilor, impuse de tratatul de aderare la UE. Sistemul va fi în deplină conformitate
cu principiile naționale de mediu și legislația UE și este adaptat la nevoile județului fiind identificat ca, cel mai
eficient din punct de vedere cost-beneficiu, cu prețuri accesibile pentru cetățenii din județ.
Obiectivele generale ale proiectului includ:
 Conformitatea cu legislația UE și cu legislația din România referitoare la tratarea deșeurilor biodegradabile
prin construirea unei stații TMB și extinderea stațiilor de compostare existente;
 Conformitatea cu legislația UE și cu legislația din România referitoare la colectarea și reciclarea deșeurilor
provenite din ambalaje prin construirea stațiilor de sortare a deșeurilor și prin implementarea unui sistem de
colectare separată;
 Racordarea în proporție de 100% a populației la serviciile de colectare a deșeurilor, inclusiv colectarea
separată a deșeurilor reciclabile;
 Reducerea costurilor de transport al deșeurilor prin dezvoltarea unei rețele rentabile de stații de transfer;
 Minimalizarea impactului asupra mediului a depozitelor neconforme de deşeuri, prin închiderea acestora.
Implementarea proiectului a inclus următoarele contracte ce au fost acordate:
 Contract de prestări de servicii 1: Asistenţă tehnică pentru sprijin în managementul proiectului şi
campanii de conştientizare publică în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor solide
în judeţul Bihor”;
 Contractul de prestări servicii 2: Supervizarea lucrărilor de construcţii în cadrul proiectului „Sistem de
management integrat al deşeurilor solide în judeţul Bihor”;
 Contract de prestări de servicii 3: Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru beneficiar;
 Contract de prestări de servicii 4: Servicii de auditare pentru Sistemul de management integrat al
deșeurilor solide din Județul Bihor;
 Contract de prestări de servicii 5: Asistență tehnică pentru verificarea proiectelor în conformitate cu
Legea 10/1995;
 Contract de furnizare 1: Furnizarea echipamentelor de colectare a deșeurilor si a echipamentelor pentru
instalația de sortare Valea lui Mihai şi statia de transfer Aleșd;
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 Contract de execuție de lucrări 1: Construirea unei instalatii de tratare mecano-biologica (TMB) la
Oradea – Tipul contractului: Proiectare-Construcție;
 Contract de execuție de lucrări 2: Închiderea depozitelor neconforme urbane existente - Tipul
contractului: Proiectare-Construcție;
 Contract de execuție de lucrări 3: Construirea a 4 instalații de transfer, instalaii de sortare și stocare
temporară - Tipul contractului:Proiectare-Construcție;
 Contract de execuție de lucrări 4: Construirea drumurilor de acces la facilități - Tipul contractului:
Construcție.
Proiectul contribuie în mod substanțial și la atingerea unuia dintre principalele obiective ale Strategiei Europa 2020,
pe baza cărora a fost promovat și Programul Operațional Infrastructură Mare, respectiv obiectivul ce vizează
creșterea durabilă – promovarea unei economii mai eficiente, mai verzi și mai competitive. Acest obiectiv este atins
prin investițiile din cadrul proiectului ce contribuie la reducerea riscului degradării mediului prin închiderea a 8
depozite neconforme și al utilizării nesustenabile a resurselor (dezvoltarea de 4 noi stații de transfer, achiziția
echipamentelor de colectare a deșeurilor, operaționalizarea a 3 stații de sortare deșeuri, distribuirea a peste 20.000
compostoare individuale homecomposter către gospodăriile din județ), toate aceste activități contribuind la
valorificarea și reciclarea deșeurilor și protejarea resurselor naturale.
Beneficiarii finali ai acestui proiect de management al deșeurilor vor fi gospodăriile din județ (populația din mediul
urban și cel rural), instituțiile administrative sociale, precum și agenții economici care își desfășoară activitatea în
județul Bihor, în funcție de tipul de deșeu pe care îl produc.
În acest context, Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Bihor vizează
continuarea investițiilor în sectorul de gestionare a deșeurilor solide începute prin POS Mediu 2007-2013 și
finalizarea componentelor proiectului din cea de-a doua fază, inclusiv cele aferente contractelor de servicii și
furnizare echipamente, respectiv: colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor, precum și asistență tehnică și
sensibilizare a opiniei publice.
Proiectul “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Bihor”, finanțat prin POS Mediu 2007-2013
(faza 1), respectiv prin Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (faza 2) gestionat de MDRAPFE,
contribuie la îndeplinirea tuturor angajamentelor asumate de România prin Tratatul de Aderare, precum și a celor
stabilite prin documentele strategice la nivel național (POIM 2014-2020, Strategia Națională de Gestiune a
Deșeurilor pentru orizontul de timp 2014-2020, aprobată în 2013, Planul Național de Gestiune a Deșeurilor, etc.),
regional (PRGD Regiunea 6 Nord-Vest) și local.
Analiza progresului proiectului
Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Sectorial pentru infrastructura de mediu (POS Mediu) 2007 –
2013 Axa Prioritară 2 și Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020. Cod SMIS CSNR 39619.
Proiectul a fost propus pentru finanțare din POS Mediu 2007 – 2013, este fazat și continuă sa fie finanțat prin
Programul POIM 2014-2020.
Contracte de finanțare:
 Contract de finanțare (POS Mediu) nr. 1424/ 26.03.2014 are o valoare inițială estimată de 199.895.470
lei fără TVA (44.406.414 euro la cursul din Contractul de finanțare 1 euro = 4,5015 lei) și o valoare
actualizată în urma semnării contractelor de achiziții de 151.729.787 lei fără TVA (33.706.495 euro).
Din punct de vedere financiar întregul proiect este aprobat cu un cost eligibil total de 44.010.312 euro defalcat pe
următoarele surse de finanțare:
- Grant UE – 34.459.081 euro
- Buget de stat – 6.357.490 euro
- Buget local – 412.289 euro
- Non-funding gap – 2.781.452 euro
 Contract de finanțare (POIM) nr. 10 din 16.12.2016, în valoare de 104.583.002 Lei:
- Valoare eligibilă – 84.764.411 Lei
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Grant UE – 67.496.205 Lei
Buget de stat – 10.322.949 Lei
Buget local – . 1.588.146 Lei
Non-funding gap – 5.357.111 Lei
Valoare neeligibilă – 19.818.591 Lei

Din punct de vedere al stării de fapt, în prezent în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în
județul Bihor situația este următoarea:
- contractul pentru Construcție Stație de Tratare Mecano-Biologică a deșeurilor este finalizat, lucrările
pentru acest obiectiv fiind recepționate final.
- contractul pentru Proiectare și execuție Inchiderea depozitelor neconforme, județul Bihor este finalizat ,
lucrările pentru acest obiectiv fiind recepționate final.
- Contractul Construire staţii de transfer, stații de sortare și platforma de stocare temporara în localitatea
Ștei se afla în perioada de Notificare a defectelor, fără a avea testele la rece efectuate, întrucat Asocierea
SC TEAMNET ENGINEERING SRL și SC CONSTRUCTIM SA a părăsit locațiile fără a ajunge la
recepția finală.
Astfel, pentru locațiile unde s-au construit Stații de Sortare și Transfer: Marghita, Salonta, Beiuș, Săcuieni și pentru
platforma de stocare temporară de la Ștei, rămân de efectuat testele la rece și unele remedieri, așa cum le-a
menționat Inginerul în Raportul 5509/19.06.2018.
Toate obiectivele sistemului sunt în grija Beneficiarului, toate locațiile fiind păzite , iar echipamentele sunt
depozitate în locații sigure.
Descrierea Lucrărilor recepționate:
- Stație de sortare Marghita - capacitate 4.500 tone/an
- Stație de transfer Marghita - capacitate 10.600 tone/an
- Stație de transfer Săcuieni - capacitate 13.000 tone/an
- Stație de sortare Beiuș - capacitate 7.000 tone/an
- Stație de transfer Beiuș - capacitate 16.100 tone/an
- Stație de sortare Salonta - capacitate 4.500 tone/an
- Stație de transfer Salonta - capacitate 9.900 tone /an
- Platformă de stocare temporară Ștei - capacitate 3.500 tone/an.
Nu este clarificată soluția de deversare a apelor pluviale din amplasamente. Antreprenorul a executat lucrările în
interiorul amplasamentului, lucrarea nu are finalitate, deoarece sistemul de evacuare ape pluviale se oprește la limita
amplasamentului, existând pericolul inundării obiectivelor construite, precum și deterioarea platformelor betonate în
perioadele de iarnă, datorită fenomenelor de înghet-dezgheț.
Construirea sistemului de evacuare ape pluviale în afara amplasamentului este atributul Beneficiarului, care deja a
făcut demersuri și colaborează cu factorii implicați din județ pentru rezolvarea acestei situații.
Deoarece până la data recepției la terminarea lucrărilor Operatorul sistemului nu este contractat, costurile de operare
ofertate de către Antreprenor în faza de licitație nu vor putea fi monitorizate și verificate.
Conform informațiilor preluate din Raportul de progres al Beneficiarului din august 2018, stadiul general al
implementării proiectului, respectă Calendarul cuprins în Contractul de Finanțare, precum și Graficul de achiziții și
Stadiul derulării procedurilor de achiziții pe contracte.
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1.2. Cadrul proiectului
Proiectul face parte din Programul Operațional Sectorial Mediu 2007 – 2013, care continuă programele de
dezvoltare a infrastructurii de mediu la nivel național și care au fost inițiate în cadrul asistenței de pre-aderare, în
particular Phare și ISPA.
În ceea ce priveste județul Bihor, la proiectarea sistemului integrat de gestionare a deșeurilor s-a ținut seama de
prevederile legislative din domeniu, precum și de documentele de planificare existente la nivel național, regional și
județean. SMID Bihor trebuie să ofere servicii mai bune pentru cetățeni si va contribui la îmbunătățirea calității
mediului și a sănătății populației. De asemenea, costurile aferente funcționarii întregului sistem de gestionare a
deșeurilor trebuie să poată fi suportate de către populația județului, atât din mediul urban, cât și din mediul rural.
Stabilirea obiectivelor și țintelor pentru județul Bihor, precum și strategia județului în domeniul gestionării
deșeurilor a fost realizat pe baza situației din județ la nivelul anului 2009, a prevederilor legislative și a prevederilor
următoarelor documente de planificare:
 Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor și Planul Național de Gestionarea Deșeurilor;
 Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013;
 Planul Regional de Gestionare a Deșeurilor pentru Regiunea Nord-Vest aprobat prin Ordinul comun al
ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului integrării europene nr. 1.364/1.499/2006 pentru
aprobarea Planurilor Regionale de gestionare a deșeurilor (publicat în Monitorul Oficial nr. 232/4.04.2007);
 Planul Județean de Gestionare a Deseurilor pentru Județul Bihor (plan aprobat în data de 22.12.2008
obținând Avizul de Mediu cu nr. 12 NV din partea Agenției Regionale de Protecția Mediului Cluj-Napoca),
ce urmează a fi revizuit conform prevederilor Legii 211/2011 republicată cu modificările ulterioare.
În plus, strategia județului de gestionare a deșeurilor va ține seama de prevederile din:
 Strategia și Planul Național de Gestionare a Deșeurilor pentru perioada 2014 – 2025;
 Directiva Cadru UE privind Deșeurile (2008/98/EC);
 Strategiilor Tematice ale UE de prevenire a producerii deșeurilor și de utilizare durabilă a resurselor
naturale;
 alte politici ale UE cum sunt Politica Integrată privind Produsele (IPP) și achizițiile publice ecologice,
pachetul economiei circulare.
Strategiile tematice ale UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de promovare a producerii de energie
din surse regenerabile prevăd:
- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% până în 2025 (exprimate în CO2 echivalent); cca. 10%
din această cantitate poate fi asigurată de un sistem modern de management al deșeurilor municipale;
- promovarea producerii de energie electrică din surse regenerabile (obiectiv – 20% din energia necesară să
fie obținută din surse regenerabile până în anul 2020).
Pachetul economiei circulare
Comisia Europeană a adoptat în decembrie 2015, un pachet de măsuri ce au ca scop stimularea tranziţiei Europei
către o economie circulară. Acest pachet de măsuri include propuneri de revizuire a legislaţiei privind deșeurile,
precum şi un plan de acţiune aferent. Propunerile privind deşeurile stabilesc o viziune pe termen lung pentru
minimizarea generării deşeurilor, creşterea reciclării din punct de vedere cantitativ si calitativ, prin reintroducerea în
economie a deşeurilor sub forma materiilor prime secundare, reducând astfel utilizarea resurselor și prin reducerea
eliminării prin depozitare.
Planul de acţiune privind economia circulară completează aceste propuneri, stabilind măsuri ce au ca scop
închiderea buclei economiei circulare şi care vizează toate etapele ciclului de viaţă al unui produs: de la producţie şi
consum, până la gestionarea deșeurilor și la piaţa materiilor prime secundare.
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Din punct de vedere geografic, Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor se implementează prin intermediul
proiectului POS Mediu 2007-2013 (faza 1), respectiv prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
(faza 2) gestionat de MDRAPFE, conform Contractului de Finanțare, în toate unitățile administrativ teritoriale
membre ale ADI ECOLECT GROUP, atât în mediul urban, cât și în mediul rural.
Aria proiectului (aria ADI ECOLECT GROUP) este împărtită în 6 zone de gestionare a deșeurilor, descrise mai jos:
- Zona de Gestionare Deșeuri 1, acoperă partea de Vest a județului (cu municipiul Oradea) cu populație
totala de 318.648 locuitori și deșeuri generate de 90.896 t/an, care va fi deservită de depozitul județean din
Oradea, stația de sortare din Oradea, stația de compostare existentă în Oradea, stația TMB construită în
cadrul acestui proiect, în apropiere de depozitul conform.
- Zona de Gestionare Deșeuri 2, acoperă partea de Est a județului (cu orașul Aleșd), cu o populație de 50.207
locuitori și deșeuri generate de 9.779,76 t/an, care va fi deservită de stațiile de transfer și sortare existente.
- Zona de Gestionare Deșeuri 3, acoperă partea de Sud-Vest a județului (cu municipiul Salonta), cu populație
de 56.938 locuitori și deșeuri generate de 12.589,29 t/an, care va fi deservită de noile stații de transfer și
sortare.
- Zona de Gestionare Deșeuri 4, acoperă partea de Sud-Est a județului (cu municipiul Beiuș), cu populație de
82.878 locuitori și deșeuri generate de 18.069,10 t/an, care va fi deservită de noile stații de transfer și
sortare și de zona de stocare temporară a deșeurilor.
- Zona de Gestionare Deșeuri 5, acoperă partea de Nord-Est a județului (cu municipiul Marghita), cu
populație de 54.808 locuitori și deșeuri generate de 12.455,57 t/an, care va fi deservită de noile stații de
transfer și sortare.
- Zona de Gestionare Deșeuri 6, acoperă partea de nord a județului (cu orașul Săcuieni), cu populație de
54.348 locuitori și deșeuri generate de 13.300,87 t/an, care va fi deservită de noua stație de transfer și de
stația de sortare existentă și stația de compostare din Valea Lui Mihai.
Precizăm despre cantitatea de deșeuri generată în fiecare zonă din aria proiectului, că aceasta a fost actualizată de
Consultant în raport cu modificare numărului de locuitori (populația la data de 01.01.2018 care era de 617.827
locuitori), conform datelor statistice județene.
Conform Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor, județul Bihor este împărțit în șase zone, după cum este
prezentat în Figura 1.1.
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Fig. 1.1 Zone de colectare și transfer a deșeurilor din județul Bihor

Avand în vedere această zonare în județul Bihor, au fost stabilite soluții optime pentru fiecare componentă a
sistemului de management al deșeurilor.
La nivelul județului Bihor a fost constituită „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT GROUP”,
înregistrată cu numărul 79/A/2011 la data de 24.05.2011, conform extrasului din registrul fundațiilor și asociațiilor,
având codul de înregistrare fiscal nr. 28601736.
Consiliul Județean Bihor este membru ADI și va participa împreună cu ceilalți membri ai asociației, conform
statului acesteia, la implementarea și funcționarea sistemului de management integrat al deșeurilor la nivelul
județului Bihor.
În conformitate cu ultimele modificari ale Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităților, Consiliul
Județean este beneficiarul proiectului în sensul că toate bunurile achiziționate sau realizate prin intermediul
proiectului vor intra în domeniul public al Consiliului Județean.
Consiliul Județean va fi principalul actor în managementul și implementarea investițiilor necesare realizării
sistemului de management integrat al deșeurilor.
Proiectul este gestionat de către Unitatea de Implementarea a Proiectului din cadrul Consiliului Județean Bihor, în
calitate de Angajator al proiectului POS Mediu.
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1.2. Motivație
Serviciile de Asistență Tehnică Management proiect necesare Autorității Contractante (AC) în vederea
implementarii proiectului SMID BIHOR au fost achiziționate prin contractul de servicii nr. 156/23.09.2016
completat cu Actele adiționale nr. 1/22.09.2017, nr. 2/19.01.2018 și nr. 3/25.07.2018 și constau în principal în
asistarea și sprijinul personalului Unității de Implementare a Proiectului (UIP) pentru implementarea efectivă a
Proiectului.
Obiectivele specifice ale acestui contract includ:
- Furnizarea asistenței tehnice Unității de Implementare a Proiectului pentru implementarea gestionării
eficiente de zi cu zi a proiectului în conformitate cu Contractul de Finanțare, inclusiv stabilirea manualului
de proceduri pentru Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP);
- Îmbunătățirea capacității administrative a UIP;
- Susținerea UIP în dezvoltarea documentațiilor de atribuire a contractelor pentru operarea noilor
infrastructuri de management integrat al deșeurilor, precum și pentru atribuirea contractelor de colectare a
deșeurilor;
- Dezvoltarea și implementarea Planului de Promovare și a Campaniilor de Informare și Conștientizare
publică, printre locuitorii județului Bihor.
Serviciile Consultantului pentru asistență tehnică pentru sprijin în managementul proiectului şi campanii de
conştientizare publică acoperă următoarele faze importante:
ACTIVITATEA 1 - SUPORT ÎN MANAGEMENTUL PROIECTULUI PENTRU UIP DIN CADRUL CJ
BIHOR
1. Întărirea capacității de management a Unității de Implementare Proiectului (UIP).
2. Suport pentru UIP în vederea îndeplinirii atribuțiilor curente.
În cadrul acestei activitati, Consultantul are următoarele sub-activități principale:
a) Sprijinirea UIP în vederea îndeplinirii condiționalităților prevăzute în Contractul de Finanțare și în
activitătile de coordonare cu Autoritatea de Management și Organismul Intermediar.
b) Suport UIP în managementul contractelor și activitatea curentă a UIP.
3. Instruirea personalului UIP.
4. Suport în procesul de achiziții publice.
a) Suport în procesul de delegare a serviciilor de salubrizare.
b) Asistență tehnică pentru atribuirea contractelor care fac parte din planul de achiziţii al proiectului.
5. Revizuire Master Plan pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor solide în judeţul Bihor”.
ACTIVITATEA 2 – ELABORAREA STRATEGIEI DE INFORMARE ȘI DE CONȘTIENTIZARE
PUBLICĂ
1. Asistență tehnică de specialitate. Pregatirea Strategiei de informare și conștientizare a publicului și a Planului de
promovare.
2. Derularea măsurilor de informare și publicitate și a Campaniei de informare și conștientizare a publicului.
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1.3. Abordare generală
Scopul inițial al Master Planului, cuprinzand Planul de Investiții pe termen scurt, mediu și lung a fost acela de a
analiza și stabili un set de măsuri care să conducă treptat la un standard de viață ridicat al populației din județul
Bihor, precum și la un mediu mai puțin poluat. Astfel, putem defini obiectivul Master Planului ca fiind urmatorul:
Creșterea standardelor de viață și de mediu al populației din județul
Bihor, vizând în principal respectarea Aquis-ului Comunitar de
mediu
La elaborarea reviziei Master Planului s-a ținut seama de toate elementele de planificare din domeniul gestiunii
deșeurilor existente în prezent la nivel național, regional și județean, precum și de documentele de planificare
existente ori în curs de elaborare în domeniul managementului apei la nivel județean, acestea din urmă fiind
necesare pentru planificarea gestionării nămolului ca flux special de deșeuri.
Așa cum s-a mentionat deja în cap. 1.2, revizia Master Planului care a stat la baza Cererii de finanțare împreună cu
celelalte documente suport (Aplicație de Finanțare, Studiu de Fezabilitate etc.) este urmare a cerinței activității 1.5.
„Revizuire Master Plan prin contractul de Asistență Tehnică pentru Managementul proiectului SMID BIHOR.
Pe langa elementele de abordare generală a Master Planului sunt incluse și aspectele pe care Consultantul le-a
sesizat referitoare la specificul județului Bihor, precum și la modificările survenite referitor la populația județului și
a cantităților de deșeuri generate în prezent.
Prin investițiile aferente SMID și prin propunerile de îmbunătățire cuprinse în Planul de Investiţii pe Termen Lung
(PITL) se are în vedere să se asigure atingerea tuturor țintelor prevazute în Tratatul de aderare a României la UE şi
în legislația actuală.
Obiectivele Planului vor fi atinse prin furnizarea unui program de investiții în domeniul managementului deșeurilor
pentru județul Bihor și prin îmbunătățirea capacității administrative locale, ajutând astfel România să-și
îndeplinească obligațiile asumate prin transpunerea Directivei Cadru privind Deșeurile 2008/98/CE, precum și a
Directivei privind Deșeurile Periculoase 91/689/EEC. Dezvoltarea Planului de Investiții pe Termen Mediu și Lung
la nivel județean se va face având în vedere toate aglomerările urbane și rurale din județ.
Programul este structurat astfel încât să conducă la respectarea termenelor asumate de țara noastră în timpul
negocierilor cu Comisia Europeana privind Tratatul de Aderare. Ca prim pas, Master Planul inițial a identificat o
serie de investiții prioritare care au fost analizate în detaliu, în Studiul de Fezabilitate ce a stat la baza Aplicației de
Finanțare în vederea obținerii co-finanțării din Fondurile Structurale pentru România, prin Contractul de Finanțare a
investițiilor din SMID. Pasul următor este implementarea SMID conform Contractului de Finanțare, urmând ca în
perioada de dupa finalizarea Contractului de Finanțare să fie implementate și măsurile alternative de îmbunătățire a
SMID propuse prin Master Planul revizuit.
Conceptul de abordare integrată a sistemului de management al deșeurilor se referă la atenuarea impactului generat
de activitățile de colectare, transport, tratare și depozitarea finală, luate ca un întreg. Acest lucru implică estimarea
impactului gestionării deșeurilor în toate fazele și, în final luarea deciziei asupra gestionării deșeurilor pe baza
impactului combinat.
Acest document trebuie revizuit şi actualizat concomitent cu progresul înregistrat în implementarea măsurilor,
modificarea cererii, integrarea totală a măsurilor adecvate pentru fluxurile de deşeuri municipale şi evoluţia
legislaţiei, obiectivelor şi țintelor europene şi naționale. O noua revizie si actualizare ar fi oportuna după cel puțin
2-3 ani de la intrarea în funcțiune a SMID, pe baza datelor concrete de cantități și compoziție a deșeurilor ce vor fi
colectate, raportate și monitorizate în mod constant în cadrul SMID implementat.
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1.4. Structura Master Plan revizuit
Planul de Investiții pe Termen Lung (Master Plan), versiunea 2010 a fost elaborat în conformitate cu Metodologia
pusă la dispoziție de către Autoritatea Centrală pentru Protecția Mediului (Master Plan Guidance for Waste
Management, 5 October 2007).
Obiectivul general al revizuirii Master Planului existent este asigurarea unei baze de decizie pentru îmbunătățirea
ulterioară a SMID Bihor și pentru un Plan la nivelul județului Bihor, în vederea unei bune gestionări a SMID-ului
implementat, în concordanță cu toate prevederile legale.
Master Planul revizuit acoperă perioada 2018-2025 (8 ani pentru care există date de prognoză, ținte și termene
prevăzute în PNGD), ia în considerare investițiile finale și compară efeiciența acestora cu cea solicitată pentru
perioada 2018-2025.
Metodologia si etapele de elaborare a Master Planului revizuit sunt prezentate în următoarele capitole:
Capitol 1 - Introducere
Capitol 2 - Analiza situației existente
2.1 Sinteză
2.2 Zona de implementare a proiectului
2.3 Caracteristici naturale
2.4 Infrastructura
2.5 Evaluare socio-economică
2.6 Evaluarea cadrului instituțional și legal
2.7 Analiză instituțională
2.8 Date despre generare deșeurilor și fluxuri
În acest capitol se va analiza situația actuală pe baza tuturor documentelor existente și se vor folosi informații de la
operatorii de colectare și transport (AVE Bihor, SC EcoBihor, REOSAL SRL, Edilul SA Beiuș, RER Vest SA,
Salubram Margita, Salubri SA Aleșd, Solceta SA Ștei, FCC Environment România SRL folosind datele prezentate
în chestionarele GD-COL-TRANS și GD-MUN pentru anii 2016 și 2017), APM Bihor, OTR-uri (ECO X, EcoRom
Ambalaje, Finaciar Recycling SA, Ecolgic 3 R SA, GFC Ambalaje SA) și UAT-uri din județ.
De asemenea, stabilirea cantităților pe fluxuri de deșeuri și a compoziției deșeurilor se va face cu luarea în
considerare a datelor privind compoziția deșeurilor, rezultate din campanii periodice, realizate de operatorul
EcoBihor SRL, Oradea pentru mediul urban și rural.
2.9 Sistemul de management al deșeurilor și facilități existente
În acest capitol se va realiza inventarierea sistemelor existente de management al deșeurilor (colectare, transport,
transfer, sortare, reciclare, TMB, depozitare, inclusiv a celor construite în cadrul proiectului, deoarece vor intra în
funcțiune în următoarele luni.
2.10. Tarife și costuri
În acest capitol este necesară o nouă analiză a nivelului tarifelor și a situațiilor contractuale ale operatorilor
existenți. Conform datelor solicitate de către Consultant prin chestionarele transmise, până la data elaborării acestui
document nu există informații complete primite de la fiecare UAT și în concluzie aceste date sunt reactualizate
parțial.
Capitol 3 – Proiecții
În proiecțiile pentru perioada de planificare 2018-2025 (socio-economice, macroeconomice, demografice, venituri
pe gospodării, activități economice, cantități și compoziții, fluxuri de deșeuri) se vor folosi date oficiale de la
Comisia Națională de Statistică, Comisia Națională pentru Prognoză, Rapoartele anuale ale APM Bihor si
operatorilor, Planul Național pentru Gestiunea Deșeurilor versiunea 2017, precum și orice alte informații care sunt
disponibile.
Capitol 4 - Obiective naționale și ținte județene
În acest capitol sunt prezentate obiectivele naționale și țintele județene pentru managementului deșeurilor
municipale pentru care se vor folosi ca surse următoarele documente:
Strategia și Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, versiunea 2017;
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Tratatul de Aderare a României la UE;
Planul Regional și Județean de Gestionare a Deșeurilor 2018-2025;
POS Mediu 2007 – 2013;
Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României, Orizonturi 2013-2020-2030.
Capitol 5 - Analiza opțiunilor
În analiza opțiunilor (opțiuni tehnologice pe componente de investiții și de operare) se va analiza situația după
intrarea în operare a SMID în raport cu țintele stabilite pentru anii 2020 și 2025, și se vor prezenta cele mai bune
opțiuni pentru atingerea țintelor (investiții, îmbunătățirea sistemelor de operare prevăzute prin proiect etc.).
Capitol 6 - Strategia județeană
În prezent nu este elaborată o strategie județeană pentru managementul deșeurilor și ca urmare se vor folosi
prevederile din PNGD.
Capitol 7 - Planul de investiții
Planul de Investiții ia în considerare situația existentă la nivelul anului 2018, investițiile realizate prin POS Mediu
2007-2013, prevederile din PITL-ul din Aplicația de Finanțare și prevederile din Contractul de finanțare (POIM).
Capitol 8 - Analiza financiară și economică
Realizat în conformitate cu prevederile din Ghidul JASPERS, atât pentru costurile de investiții cât și pentru cele de
operare.
Capitol 9 - Analiza suportabilității
În analiza suportabilității populației pentru plata serviciilor se va porni de la proiecția veniturilor decilei cele mai
sărace folosind date oficiale publicate de Institutul Național de Statistică.
Capitol 10 - Programul de investiții prioritare și infrastructură
Acest capitol cuprinde programul de investiții prioritare în infrastructură și indicatorii cheie de performanță.
Programul de investiții va lua în calcul, în special:
Strategia și Planul Național de Gestionare a Deșeurilor;
Strategia din POS Mediu;
Perioadele de tranziție pentru Directivele UE;
Suportabilitatea populației pentru plata tarifelor;
Capacitatea locală de implementare;
Minimizarea impactului asupra mediului și sănătății populației.
Capitol 11 - Plan de acțiuni pentru implementarea proiectului
Planul de acțiune va lua în considerare:
Implementarea unor investiții suplimentare în vederea administrării noilor cantități de deșeuri generate
(dacă va fi cazul), înlocuirea vechilor echipamente;
Implementarea oricăror investiții suplimentare necesare pentru atingerea noilor ținte,
Conștientizarea publicului.
Capitol 12 - Concluzii
-
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CAPITOLUL 2 - ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE
2.1. Sinteză
Aceasta secțiune urmărește să furnizeze datele de bază relevante în analizarea situației actuale și stabilirea
elementelor necesare întocmirii proiecțiilor și dezvoltarea opțiunilor aferente noii strategii de management integrat
al deșeurilor. În continuare, vor fi detaliate date despre condițiile naturale (mediu înconjurator și climă, peisaj și
topografie, geologie și hidrogeologie, zone sensibile), infrastructura (utilități, transport), condițiile socio-economice
(populație, venituri, PIB, dezvoltare economicaă), aspecte instituționale, precum și date specifice despre generarea
deșeurilor și managementul acestora.
Capitolul este structurat pe mai multe subcapitole ce prezintă următoarele aspecte relevante referitoare la situatia
actuală:
Zona implementării proiectului, date despre localizarea proiectului;
Caracteristici naturale, date sintetice relevante referitoare la caracteristicile naturale;
Infrastructura, date sintetice referitoare la infrastructuta de apă, canal, transport, termie etc.;
Evaluare socio-economică, date de referință și sinteză din Anuarul statistic și din alte surse, referitor la
principalele ramuri de activitate din județ, produs intern brut etc.
Evaluarea cadrului instituțional și legal, în domeniul gestiunii deșeurilor, activităților de salubrizare, legislație
primară, secundară etc. institutii cu rol în reglementarea domeniului, în gestionarea deșeurilor, rolul ADI
ECOLECT GROUP Bihor, al UIP din cadrul CJ etc.;
Date despre generarea deșeurilor, prezentarea datelor referitoare la generarea și colectarea deșeurilor menajere,
asimilabile și a celorlalte tipuri de deșeuri ce împreună alcătuiesc deșeurile municipale; structura și evoluția
cantităților de deșeuri municipale și a fluxurilor speciale de deșeuri;
Sistemul de management al deșeurilor și facilități existente, prezentarea infrastructurii existente de gestionare a
deșeurilor, realizată prin proiecte PHARE și a infrastructurii aflată actualmente în faza de licitație pentru realizarea
investiției din cadrul SMID finanțate prin Fondul de Coeziune
Tarife și costuri pentru managementul deșeurilor, analiza costurilor actuale și a celor preconizate prin Studiul de
Fezabilitate al SMID;
Suficiența datelor – analizează sursele și datele colectate.
Pe baza analizei situației existente s-au stabilit datele de bază, și referință pentru elaborarea proiecțiilor și opțiunilor
în vederea implementarii sistemului integrat de management al deșeurilor.
Tabel 2.1- Date de bază pentru elaborarea proiecțiilor și opțiunilor

Tabel centralizator
Județ
Regiunea de Dezvoltare
Organizare administrativă
Suprafață
Activități economice principale

Lungimea rețelei drumurilor
publice
Lungimea rețelei de furnizare a
apei potabile

Bihor
Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
4 municipii (Oradea – reședință de județ, Salonta, Beiuș,
Marghita) și 6 orașe (Aleșd, Ștei, Nucet, Valea lui Mihai,
Vascau, Sacuieni), 91 de comune
7.544 km2
Baza economică a județului se sprijină pe servicii (din
domeniul comerțului cu ridicata, construcțiilor și a
transportului) și pe industria prelucratoare
(conform PLAI 2014-2020 judeţul Bihor - 2015)
3.001 km
2.818,8 km
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Lungimea rețelei de canalizare
2015
619.653
Urban: 51,5 %
Rural: 48,5 %
2013
13.982,5

1.383,4 km
Populația la 1 Iulie rezidentă (la 1 iulie ) pe medii
2016
2017
618.881
617.927
Urban: 51,4 %
Urban: 51,3 %
Rural: 48,6 %
Rural: 48,7 %
PIB județ milioane LEI (conf CAEN Rev) %
2014
2015
15.289,6
16.218,9
PIB regional pe locuitor - LEI
Evoluția numărului de salariați (total județ)
2016

167.573

2018 (01.01)
617.827
Urban: 51,1 %
Rural: 48,9 %
2016
17.446
28.427,3
2017
172.488

Câștigul salarial mediu brut lunar pe locuitor LEI
2016
2017
2.441
2.844
Gradul de acoperire cu servicii de salubritate
99
în urban [%] - 2017)-Raport APMdomiciliu
Gradul de acoperire cu servicii de salubritate
84,51
în rural [%] - 2017 Raport APM
Cantități totale de deșeuri municipale generate [tone]
Anul 2017 - Raport APM
136.793,74
Cantități totale de deșeuri municipale colectate [tone]
Raport APM Bihor
Deșeuri menajere
6.7787,98
Deșeuri similare
48.607,92
Deșeuri din servicii publice
20.397,84
Total deşeuri municipale generate
136.793,74
Compoziția deșeurilor municipale
Compozitia deseurilor municipale (%)C
Urban
Rural
Raport APM Bihor - 2017
procent din municipal procent din municipal generat
generat %
%
Deșeuri biodegradabile
43
44
Deșeuri asimilabile din comerț, industrie, instituții
Deșeuri din parcuri și grădini
Deșeuri din piețe
Deșeuri stradale
Deșeuri voluminoase
Periculoase
Deșeuri provenite de la amenajarea locuințelor
Compoziția deșeurilor de ambalaje (%)
Sticlă
Plastic
Hârtie și Carton
Metal
Lemn
Ținte de reciclare și valorificare (%)
PNGD - 2020 - minim 50% din deșeurile de ambalaje din deșeurile municipale
PNGD - 2025 - minim 50 din deșeurile municipale
Ținta de reducere la depozitare pentru deșeuri biodegradabile pentru anul 2016 și următorii – se deviază de la depozitare
65% din cantitatea de biodegradabile aferente anul 1995
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Cantitate biodegradabile in 1995 in jud. Bihor
Cantitate ce trebuia deviata de la depozitare în 2016
140.310 tone
84.767 tone
Ponderea fracției biodegradabile din deșeuri municipale
2010 (Aplicația de Finanțare)
60%
2016 (Raport APM Bihor)
Urban - 43%; Rural - 44%
Depozite conforme
Depozit Eco Bihor - Oradea
Cantitatea depozitată în anul 2017
Este depozit județean (în perioada - 155.234,5 t (dar au fost
2016-2017 a primit și deșeuri de la depozitate și deșeuri din alte
alte județe).
județe: Cluj, Alba, Sălaj, Arad.
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2.2. Zona de implementare a proiectului
Județul Bihor se situează în Regiunea de Nord-Vest a României, la granița cu Ungaria și se învecinează cu județul
Satu Mare la Nord-Est, județele Sălaj și Cluj la Est, județul Alba la Sud-Est și județul Arad la Sud. Reședința
județului Bihor este municipiul Oradea.
Suprafața județului este de 7.544 km2 având o pondere de 22% din suprafața totală a regiunii.
Județul Bihor este structurat administrativ în 101 localități, din care 91 în mediul rural și 10 în mediul urban: 4
municipii (Oradea – reședință de județ, Salonta, Beiuș, Marghita) și 6 orașe (Aleșd, Ștei, Nucet, Valea lui Mihai,
Vascau, Sacuieni), aşa cum reiese şi din Anuarul Statistic al României 2016.
Populația județului Bihor este alcătuită din 617.827 locuitori conform situației prezentate de Direcția Statistică
Bihor. Sursa: http://www.bihor.insse.ro/phpfiles/Pop_dom_1 ian2018.pdf (date disponibile la 1 ianuarie 2018. Se constată
astfel o creștere numerică cu 7,4 a populației față de valoarea de 575.398 locuitori înregistrată conform rezultatelor
finale ale ultimului Recensământ realizat în 2011. Față de datele disponibile în 2011, distribuţia pe medii de locuire
înregistrează o ușoară crește în urban, respectiv 51,23% (316.545 locuitori) față de 49,1% (283.042 locuitori), iar în
mediul rural la începutul anului 2018 se înregistrează 48,76 din populaţia judeţului (301.282 locuitori) în ușoară
scădere față de anul 2011 când se înregistrau 50,8% (292.356 locuitori). Repartiţia pe grupe de sex se menține și
arată că predomină populaţia feminină, însă diferenţa dintre cele două sexe nu este semnificativă (48,6% bărbaţi,
51,4% femei.

Fig. 2.1 – Localizarea județului Bihor

Și în prezent, cifra de afaceri a mediului de afaceri bihorean este realizată în cea mai mare parte de către
întreprinderi active în domeniul comerțului cu ridicata şi a industriei prelucrătoare, reprezentând 73% din cifra de
afaceri realizată la nivel de judeţ. Activităţi ale economiei, precum construcţii și transport vin să completeze până la
88% tabloul structurii cifrei de afaceri din judeţul Bihor. Baza economică a judeţului se sprijină pe servicii (din
domeniul comerţului cu ridicata, construcţiilor şi a transportului) şi pe industria prelucrătoare.
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Judeţul Bihor este al doilea ca mărime, din punct de vedere al PIB-ului, din Regiunea Nord-Vest şi al 10-lea în topul
judeţelor, din punct de vedere al contribuţiei la PIB-ul naţional. Evoluţia PIB-ului a fost una pozitivă pe parcursul
ultimei decade, mentinandu-se la o medie de peste 13.150 milioane. Se remarcă o creştere a disparităţilor
intraregionale în cadrul Regiunii Nord-Vest, în sensul că rata de creştere a PIB-ului pentru Cluj şi Bihor a fost
superioară
celorlalte
judeţe,
mărindu-se
decalajul
de
dezvoltare
dintre
acestea.
Sursa:
http://www.isjbihor.ro/isjbihor/fisiere/noutati/PLAI BIHOR 2014-2020.pdf.

2.3. Caracteristici naturale
2.3.1 Mediul înconjurător
Prezentarea generală a județului Bihor Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest include 6 județe, respectiv județele Bihor,
Bistrița-Năsaud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare, Sălaj. Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest cuprinde 421 unități
administrativ-teritoriale: 6 județe, 35 de orașe, 12 municipii și 386 comune. În total sunt 1.908 de așezări umane.
Raportat la nivel național, județul Bihor ocupă locul 6 în ierarhia județelor în funcție de suprafața totală a județului
și locul 13 raportat la numărul locuitorilor.
2.3.2 Clima
Clima regiunii este temperat continentală cu influențe atlantice. În funcție de formele de relief se individualizează
climate specifice. Clima județului se afla sub influența circulației vestice ce transportă mase de aer oceanic, umede.
Etajarea reliefului și particularitățile locale determină existența unor nuanțe variate ale climei temperat-continentale
moderate. Media anuală a temperaturii aerului are valori cuprinse între 10-110 C în zona de câmpie, 7-100 C în zona
de deal și 2-70 C în munți (sub 20 C pe culmile înalte). Temperatura maximă absolută de 400 C, a fost înregistrată în
21.08.2000, iar temperatura minimă absoluta de -29,20 C, în 24.01.1942. Media anuala a precipitațiilor crește de la
câmpie de la 600-700 mm/an, în regiunile deluroase (700-1.000 mm/an) și în regiunile de munte de 1,000-1,400
mm/an.
Vânturile cele mai frecvente sunt cele de sud în decembrie (28,1%) și în august (17%), urmate de cele vestice și cele
din sector nordic cu o frecvență medie între 1,49% și 8,6% în septembrie. Vitezele medii anuale ale vântului au
valori cuprinse între 7,5 si 7,7 m/s.
2.3.3 Relief și topografie
În județul Bihor se găsesc toate marile unități de relief, fapt care conferă un cadru deosebit pentru dezvoltare,
precum și o anumită specificitate față de alte zone ale țării.
Relieful județului Bihor este dispus în trei mari unitati geomorfologice:
a) cea mai ridicată se află în est, formată din masivele muntoase Bihor, Codru-Morma, Pădurea Craiului și
Vladeasa;
b) culmile mai joase ale masivelor Codru-Moma, Pădurea Craiului și Plopiș cu altitudini cuprinse între 500900 m, formeaza treapta II – a;
c) câmpia Crișurilor, fiind cea mai joasă treaptă, situată în partea vestică a județului, reprezintă ultima treaptă.
-

1. Dealurile Dumbrăviței;
2. Dealurile Brusturilor;
3. Dealurile Oradei;
4. Dealurile Vârciorogului;
5. Dealurile Tășadului;
6. Dealurile Dobreștilor;
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-

7. Dealurile Vălanilor;
8. Dealurile Meziadului;
9. Dealurile Beiușele;
10. Dealurile Buduresei;
11. Dealurile Goruni;
12. Dealurile Lazurilor;
13. Depresiunea Beiușului;
14. Depresiunea Holodului;
15. Câmpia Calacei;
16. Câmpia Nirului.

Fig. 2.2 - Harta unităților de relief și structura reliefului
Sursa: APM Bihor

2.3.4 Geologie și hidrogeologie
Geologia
Solul, corespunzător caracteristicilor reliefului, este reprezentat de solurile silvestre în zona montană, silvestre și
pozdolice în zona deluroasă și premontană – cu extinderea cea mai mare - și cernoziomurile care ocupă o fâșie în
partea vestică a țării. 41,6% din terenurile agricole se situează în clasele I-II de pretabilitate ale solului, restul fiind
din clasele III-V. Principalele resurse ale solului se concretizeaza în terenurile arabile ce ocupa 40,1% din suprafața
județului, pădurile – 25,9% și pășunile și fânețele – 4,0%. Cele mai reprezentative tipuri de sol care au fost
cercetate, identificate, delimitate și inventariate pe teritoriul județului Bihor, conform Sistemului Român de
Taxonomie a Solurilor 2003, sunt: litosol (LS), regosol (RS), psamosol (PS), aluviosol (PS), entiantrosol (ET),
cernoziom (CZ), faeoziom (FZ), rendzina (RZ), eutricambosol (EC), districambosol (DC), preluvosol(EL), luvosol
(LV), planosol (PL), prepodzol (EP), podzol (PD), vertosol (VS), stagnosol (SG), gleiosol (GS), solonet (SL),
erodosol (ER). Capacitatea de producție a terenurilor agricole este influențată pe lângă factorii naturali și de cei
antropici.
Hidrologie
Reţeaua hidrografică este reprezentată în principal de:
- râurile:
Crişul Repede (148 km din care 101 km pe teritoriul judeţului), având afluenţi Valea Drăganului, Valea Iadului,
Petea Crişul Negru (164 km din care 136 km pe teritoriul judeţului), având afluenţi Crişul Pietros, Crişul Băiţei,
Văile Roşia, Meziad, Sighiştel, Văratec, Finiş Barcăul (116 km din care 66 km pe teritoriul judeţului).
- lacurile mai importante:
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Lacuri naturale – Tăul Mare, Lacul Şerpilor şi Lacul cu Stuf;
Lacuri artificiale – la Cefa, Inand, Tămaşda, Homorog;
Lacuri de acumulare – pe Valea Iadului şi pe Crişul Repede la Tileagd şi Lugaş.
- izbucuri şi ape subterane:
Majoritatea se integrează în ariile protejate: Izbucul Galbenei, Izbucul Ponor, Izvorul Ursului, Izbucul Topliţei de
Roşia, Izbucul intermitent de la Călugari etc.
Bazinul hidrografic Crișuri cuprinde toate formele de relief: munți (în proporție de 38%), dealuri (20%) și câmpii
(42%). În bazinul hidrografic Crișuri sunt identificate 365 râuri cu suprafețe mai mari de 10 km2 și 10 lacuri de
acumulare cu suprafețe mai mari de 0,5 km2.
2.3.5 Ecologie și zone sensibile
Solul
Din punct de vedere geologic, judeţul Bihor se extinde peste trei mari unităţi structurale: munte – zona cristalinomezozoică, depresiuni intramontane-bazine neogene şi câmpie-Depresiunea Panonică.
În cadrul judeţului, pe suprafaţa de 496.907 ha se întâlnesc o mare varietate de soluri distribuite neuniform în
funcţie de condiţiile pedo-climatice. Ponderea o deţine luvosolurile cu 115.595 ha reprezentând 29% din suprafaţă,
urmată de aluviosoluri în jur de 50.000 ha cu o pondere 12%, eutricomlasoluri aprox. 45.000 ha reprezentând 11%,
cernoziomuri în jur de 38.000 ha reprezentând 10%. Datorită acestor tipuri de soluri, din punct de calitativ 41,6%
reprezintă solurile din clasele I-II, restul fiind din clasele III-IV ceea ce denotă o bună pretabilitate pentru cultura
plantelor agricole.
Resurse minerale
Resurse naturale neregenerabile
Resursele naturale neregenerabile sunt reprezentate de resursele subsolului, principalele acumulări de substanțe
minerale utile fiind reprezentate de:
a) minereuri neferoase (Pb, Zn, Au, Ag etc.): Băișoara , Valea Litei, Cacova Ierii;
b) minereuri de fier: Buru , Băișoara , Masca , Remetea , Savadisla , Vlaha , Capus
c) sare gemă: Ocna Dej , Turda , Valea Sărata, Valea Florilor.
Din totalul de 7,544 km2 ai județului Bihor, 499,6 mii ha reprezintă terenuri agricole, 195,5 mii ha păduri și terenuri
cu vegetație forestieră și 59,3 mii ha alte terenuri. Din suprafața agricolă, 302,5 mii ha sunt terenuri arabile, 138,8
mii ha pășuni, 42,5 mii ha fânețe, 5,5 mii ha vii și livezi 10,2 mii ha.
Arii naturale protejate
Județul Bihor dispune de 4,09% din suprafața de protectie prin lege a capitalului natural. Astfel, din suprafața totală
de 754,400 ha, 30,545 ha aparțin Parcului Natural Apuseni și 308,02 ha reprezintă rezervații naturale protejate din
afara Parcului Natural Apuseni. Datorită capitalului ariilor naturale protejate, județul Bihor ocupă locul doi din
țară:
64 de arii naturale de importanță națională: categoria III și IV UICN - Uniunea Internațională pentru
Conservarea Naturii, 61 menționate în Legea Nr. 5/2000, privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului național – Sectiunea a III – a Zone protejate;
13 arii naturale protejate declarate la nivel județean;
3 arii naturale menționate in H.G. nr. 2151/2004, privind instituirea regimului de arie naturală protejată
pentru noi zone.
Toate aceste rezervații reprezintă o parte importantă, recunoscută la nivel mondial, a patrimoniului natural al
județului Bihor, devin și situri Natura 2000, astfel devenind parte a patrimoniului european.
Habitate naturale
Judeţul Bihor deține 58 de habitate de interes comunitar, din care 16 sunt habitate prioritare.
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Situația actualizată cu delimitarea acestor situri și harta ariilor protejate poate fi consultată la adresa de internet:
http://ananp.gov.ro/ananp/category/liste-arii/ și http://atlas.anpm.ro/atlas a Agenției Naționale pentru Arii Protejate.
Conform datelor publice din anul 2016 ale Agenției pentru Protecția Mediului Bihor, ariile naturale protejate de
interes comunitar – Rețeaua Natura 2000 sunt următoarele:
Total Situri Natura 2000 în Judeţul Bihor: 37
Număr SCI: 29
Număr SPA: 8
Suprafaţa ocupată de siturile Natura 2000 din jud. Bihor:
SCI-urile au o suprafaţă de 179.335,82 ha (23,77% din suprafaţa judeţului)
SPA-urile însumează 93.444,01 ha (12,39 % din suprafaţa judeţului)
A.

Situri de importanță comunitară

Lista SCI (în baza Ordinului Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului
Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1.964 din 13 decembrie 2007 privind instituirea regimului de arie
naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000
în România):
1. ROSCI0002 Apuseni
Judeţul Alba: Albac (32%), Arieşeni (60%), Gârda de Sus (65%), Horea (55%), Scărişoara (66%)
Judeţul Bihor: Budureasa (28%), Bunteşti (11%), Câmpani (46%), Nucet (46%), Pietroasa (84%)
Judeţul Cluj:Beliş (99%), Călăţele (1%), Măguri-Răcătău (<1%), Mărgău (30%), Mărişel (5%), Rişca (15%),
Săcuieu (7%)
2. ROSCI0008 Betfia
Judeţul Bihor:Hideşelu de Sus (3%), Oşorhei (8%), Sânmartin (16%)
3.ROSCI0016 Buteasa
Judeţul Bihor:Budureasa (1%)
4.ROSCI0020 Câmpia Careiului
Judeţul Satu Mare:Ciumeşti (59%), Foieni (52%), Pişcolt (52%), Sanislău (67%), Urziceni (46%)
Judeţul Bihor: Curtuişeni (28%), Şimian (41%), Valea lui Mihai (47%)
5.ROSCI0021 Câmpia Ierului
Judeţul Bihor:Cherechiu (59%), Curtuişeni (14%), Diosig (2%), Săcueni (18%), Sălacea (50%), Şimian (3%),
Tarcea (51%), Valea lui Mihai (<1%)
Judeţul Satu Mare:Andrid (42%), Căuaş (7%), Pir (22%), Pişcolt (1%), Santău (19%), Tiream (37%)
6.ROSCI0025 Cefa
Judeţul Bihor:Cefa (37%), Mădăraş (12%), Salonta (<1%), Sânnicolau Român (22%)
7.ROSCI0042 Codru Moma
Judeţul
Arad:Archiş
(6%),
Dezna
(6%),
Hăşmaş
(4%),
Igneşti
(4%),
Moneasa
(45%)
Judeţul Bihor: Finiş (63%), Lazuri de Beiuş (53%), Lunca (29%), Rieni (40%), Şoimi (3%), Tărcaia (63%)
8.ROSCI0049 Crişul Negru
Judeţul Arad: Mişca (2%), Zerind (3%)
Judeţul Bihor: Avram Iancu (5%), Batăr (5%), Căpâlna (7%), Ciumeghiu (2%), Cociuba Mare (2%), Şoimi (1%),
Tinca (5%)
9.ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea
Judeţul Bihor: Alşed (3%), Aştileu (2%), Auşeu (2%), Ineu (1%), Lugaşu de Jos (11%), Măgeşti (<1%), Oradea
(<1%), Oşorhei (3%), Săcădat (4%), Ţeţchea (3%), Tileagd (4%), Vadu Crişului (1%)
10.ROSCI0061 Defileul Crişului Negru
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Judeţul Bihor:Şoimi (20%), Uileacu de Beiuş (8%)
11.ROSCI0062 Defileul Crişului Repede-Pădurea Craiului
Judeţul Bihor: Aştileu (25%), Bratca (4%), Budureasa (4%), Bulz (49%), Căbeşti (14%), Ceica (<1%), Curăţele
(<1%), Dobreşti (44%), Măgeşti (37%), Pomezeu (6%), Remetea (25%), Roşia (52%), Şuncuiuş (82%), Vadu
Crişului (70%), Vârciorog (22%)
Judeţul Cluj:Poieni (<1%)
12.ROSCI0068 Diosig
Judeţul Bihor:Diosig (5%), Săcueni (<1%)
13.ROSCI0084 Ferice-Plai
Judeţul Bihor:Budureasa (6%), Curăţele (<1%)
14.ROSCI0098 Lacul Peţea
Judeţul Bihor:Oradea (<1%), Sânmartin (1%)
15.ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede
Judeţul Bihor:Borş (1%), Girişu de Criş (6%), Oradea (<1%), Sântandrei (9%)
16.ROSCI0145 Pădurea de la Alparea
Judeţul Bihor:Copăcel (<1%), Oşorhei (6%)
17.ROSCI0155 Pădurea Goronişte
Judeţul Bihor:Tinca (6%)
18.ROSCI0185 Păduricea de la Santău
Judeţul Bihor:Borş (3%)
19.ROSCI0200 Platoul Vaşcău
Judeţul Bihor:Cărpinet (54%), Criştioru de Jos (2%), Vaşcău (14%)
20.ROSCI0220 Săcueni
Judeţul Bihor:Săcueni (5%)
21.ROSCI0240 Tăşad
Judeţul Bihor:Copăcel (4%), Drăgeşti (24%)
22.ROSCI0260 Valea Cepelor
Judeţul Alba:Arieşeni (6%), Avram Iancu (1%)
Judeţul Bihor:Criştioru de Jos (<1%)
23.ROSCI0262 Valea Iadei
Judeţul Bihor:Budureasa (6%), Curăţele (12%)
24.ROSCI0267 Valea Roşie
Judeţul Bihor:Ineu (1%), Oradea (<1%), Paleu (16%)
25.ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului – Codru Moma
Judeţul Arad:Dezna (5%), Dieci (<1%), Gurahonţ (6%), Moneasa (5%), Vârfurile (23%) Judeţul Bihor: Criştioru de
Jos ( 7%), Cărpiet (16%), Lunca (4%), vaşcău (8%)
26.ROSCI0322 Muntele Şes
Judeţul Bihor: Aleşd (65%), Auşeu (51%), Borod (54%), Bratca (2%), Brusturi (10%), Derna (9%), Lugaşu de Jos
(24%), Popeşti (37%), Suplacu de Bracau (15%), Şinteu (47%)
Judeţul Cluj:Negreni (2%)
Judeţul Sălaj:Hălmajd (30%), Marca (21%), Plopiş (40%), Sâg (20%), Valcău de Jos (46%)
27.ROSCI0324 Munţii Bihor
Judeţul Hunedoara: Baia de Criş (<1%), Bulzeştii de Sus (<1%), Tomeşti (22%)
Judeţul Arad: Hălmagiu (13%), Hălmăgel (33%), Vârfurile (17%)
Judeţul Alba: Arieşeni (8%), Avram iancu (29%)
Judeţul Bihor: Criştioru de Jos (72%), Nucet (38%)
28.ROSCI0347 Pajiştea Fegernic
Judeţul Bihor: Spinuş (4%), Sârbi (3%)
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29.ROSCI0387 Salonta
Judeţul Bihor: Ciumeghiu (2%), Mădăras (<1%), Salonta (19%)
Număr SCI care se suprapun pe arii protejate: 19
1. ROSCI0002 Apuseni
2. ROSCI0008 Betfia
3. ROSCI0016 Buteasa
4. ROSCI0020 Câmpia Careiului
5. ROSCI0021 Câmpia Ierului
6. ROSCI0025 Cefa
7. ROSCI0049 Crişul Negru
8. ROSCI0061 Defileul Crişului Negru
9. ROSCI0062 Defileul Crişului Repede-Pădurea Craiului
10. ROSCI0084 Ferice-Plai
11. ROSCI0098 Lacul Peţea
12. ROSCI0145 Pădurea de la Alparea
13. ROSCI0155 Pădurea Goronişte
14. ROSCI0200 Platoul Vaşcău
15. ROSCI0220 Săcueni
16. ROSCI0240 Tăşad
17. ROSCI0262 Valea Iadei
18. ROSCI0267 Valea Roşie
19. ROSCI0322 Muntele Şes
B.

Arii de Protecție Specială Avifaunistică

Număr SPA: 8 (conform HG nr. 971 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007privind
declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în
România):
1.ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru
Judeţul Arad: Chişineu Criş (45%), Mişca (58%), Sintea Mare (42%), Socodor (33%), Şepreuş (20%), Zerind
(35%)
Judeţul Bihor:Avram Iancu (8%)
2.ROSPA0016 Câmpia Nirului-Valea Ierului
Judeţul Bihor: Cherechiu (6%), Curtuişeni (32%), Sălacea (30%), Şimian (46%), Tarcea (47%), Valea lui Mihai
(47%)
Judeţul Satu Mare:Andrid (42%), Carei (7%), Căuaş (5%), Ciumeşti (61%), Foieni (54%), Moftinu Mare (1%),Pir
(18%), Pişcolt (52%), Sanislău (69%), Santău (15%), Tiream (37%), Urziceni (47%)
3.ROSPA0067 Lunca Barcăului
Judeţul Bihor: Mihai Bravu-Roşiori (26%), Tămăşeu (27%)
4.ROSPA0081 Munţii Apuseni-Vlădeasa
Judeţul Alba:Albac (32%), Arieşeni (60%), Gârda de Sus (65%), Horea (55%), Scărişoara (66%)
5.ROSPA0097 Pescăria Cefa-Pădurea Rădvani
Judeţul Bihor: Cefa (13%)
6.ROSPA0103 Valea Alceului
Judeţul Bihor:Girişu de Criş (<1%), Nojorid (8%), Sânnicolau Român (<1%)
7.ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului
Judeţul Bihor: Borod (1%), Bratca (16%), Budureasa (5%), Bulz (57%), Curăţele (4%), Măgeşti (12%), Vadu
Crişului (28%), Şuncuiuş (22%)
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Judeţul Cluj: Poieni (< 1%)
8.ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede
Judeţul Bihor: Aleşd (< 1%), Aştileu (2%), Ineu (< 1%), Lugaşu de Jos (15%), Oradea (<1%), Oşorhei (3%),
Săcădat (4%), Tileagd (4%), Ţeţchea (2%)
*Datele prezentate mai sus reprezintă procentul din teritoriul administrativ al comunei cuprins în Situl Natura 2000

Numărul de SPA-uri care se suprapun peste arii naturale protejate de interes naţional: 4
1. ROSPA0016 Câmpia Nirului-Valea Ierului
2. ROSPA0081 Munţii Apuseni-Vlădeasa
3. ROSPA0097 Pescăria Cefa-Pădurea Rădvani
4. ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului
C. Situri Natura 2000 şi arii naturale protejate de importanţă naţională din afara siturilor, atribuite în custodie
de către Ministerul Mediului şi Pădurilor, pentru judeţul Bihor:
Tabel 2.2 - Situri Natura 2000 şi arii naturale protejate de importanţă naţională
Nr.
crt.

Cod sit

Suprafaţă
(ha)

Denumire

Custode

1

ROSCI0008

Betfia

1.748

Muzeul Ţării Crişurilor Oradea

2

ROSCI0042

Codru Moma

24.245

Fundaţia Carpaţi

3

ROSCI0049

Crişul Negru

1.895

Asociaţia Pescarilor Sportivi Aqua Crisius

4

ROSCI0050

Crişul Repede Amonte de
2.006
Oradea

Asociaţia Pescarilor Sportivi Aqua Crisius

5

ROSCI0061

Defileul Crişului Negru

Asociaţia Pescarilor Sportivi Aqua Crisius

6

ROSCI0062

Defileul Crişului Repede38.813
Pădurea Craiului

Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare
Durabilă Bihor

7

ROSCI0068

Diosig

456

Asociaţia Pescarilor Sportivi Aqua Crisius

8

ROSCI0098

Lacul Peţea

51

Muzeul Ţării Crişurilor Oradea

9

ROSCI0104

Lunca
inferioară
Crişului Repede

844

Asociaţia Pescarilor Sportivi Aqua Crisius

10

ROSCI0145

Pădurea de la Alpare

402

Regia Naţională a Pădurilor Romsilva, Direcţia
Silvică Bihor

11

ROSCI0155

Pădurea Goronişte

807

Regia Naţională a Pădurilor Romsilva, Direcţia
Silvică Bihor

12

ROSCI00220

Săcuieni

698

-Conventia de custodie a încetat de drept
conform prevederilor legale.

13

ROSCI0262

Valea Iadei

2841

Asociaţia Pescarilor Sportivi Aqua Crisius

14

ROSCI0240

Tăşad

1557

Muzeul Ţării Crişurilor

15

ROSCI0185

Păduricea de la Santău

113

AJVPS Bihor

16

ROSPA0015

Câmpia Crişului Alb şi 32.196,6

2.327

a

Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale
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Crişului Negru

şi Culturale
EXCELSIOR

ale

Banatului

şi

Crişanei

17

ROSPA0067

Lunca Barcăului

2.666,1

Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor şi a Naturii
Grupul MILVUS

18

ROSPA0103

Valea Alceului

1.072

Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor şi a Naturii
Grupul MILVUS

19

ROSCI0260

Valea Cepelor

761

Direcţia Silvică Alba

20

ROSCI0025

Cefa

5.413

-

21

ROSPA0097

Pescăria
Rădvani

12.254

-

22

ROSCI0002

Apuseni

76.150

Parcul Natural Apuseni

23

ROSPA0081

Munţii Apuseni-Vlădeasa

96.223

24

2191

Calcarele cu hippuriţi din
0,40
Valea Crişului

Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare
Durabilă Bihor

25

2146

Avenul Câmpeneasa cu
1
Izbucul Boiu

- Conventia de custodie a încetat de drept
conform prevederilor legale

Cefa-Pădurea

Parcul Natural Apuseni

Sursa: APM Bihor, 2018

2.3.6 Zone urbane și rurale/Modul de folosință al terenurilor
Conform datelor Direcței Județene de Statistică Bihor, la 1 Iulie 2017, județul Bihor avea o populație de 617.927
locuitori și densitatea populației era de 78,69 locuitori/km², din care 51,3 % din populație trăia în zonele urbane și
48,7 % in zonele rurale.
Conform datelor statistice județene la 1 Ianuarie 2018, populația județului a scazut cu 100 de persoane fiind în
număr de 617.827 locuitori.
Concluzia ce se desprinde, din datele prezentate pentru anii 2018, 2017 în comparaţie cu anul 2016, este de
înrăutăţire continuă a evenimentelor demografice şi deci o scădere continuă a populaţiei.
Organizarea administrativaă a județului Bihor cuprinde: 4 municipii (Oradea – resedință de județ, Salonta, Beiuș,
Marghita) și 6 orașe (Alesd, Stei, Nucet, Valea lui Mihai, Vașcău, Săcuieni), 91 de comune, 430 sate.
Întrucât rezultatele finale ale Recensământului 2011 sunt considerate a fi datele oficiale la data elaborării acestui
document, ne vom raporta la acestea în considerarea analizei contextului socio-economic, fără a neglija însă
aspectele menționate în debutul secțiunii.
În județ sunt 246.364 locuinţe convenţionale, din care 203.323 locuințe conventionale ocupate.
Sursa: http://www.recensamantromania.ro/noutati/volumul-iv-cladiri-locuinte-gospodarii/).

Conform rezultatelor preliminare ale Recensământului 2011, numărul total al gospodăriilor în judeţul Bihor este de
201.352, din care 103.938 în mediul urban şi 97.414 în mediul rural.
Acest lucru reprezintă o medie de cca. 2,71 locuitori/gospodărie la nivelul judeţului, respectiv 2,53 în mediul urban
şi 2,9 în mediul rural.
În ceea ce privește datele demografice, populația prezintă o tendință de scădere, ca și în restul țării. Mai precis,
populația este de așteptat să scadă cu aproximativ 10% până în 2040 (534.000 de locuitori). Această scădere
corespunde, atât populației urbane cât și rurale.
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2.4. Infrastructura
2.4.1 Sistemele de furnizarea a apei și de canalizare
Lungimea totală simplă a reţelei de distribuţie a apei potabilă la nivel de județ este de 2.818,8 km.
Conform datelor oficiale referitor sistemul de alimentare cu apă, din totalul populației județului un procent de
70,46% beneficiază de alimentare cu apă în sistem centralizat, iar 29,54 % din populația nu beneficiază de apă în
sistem centralizat.
Cercetarea calităţii apei potabile furnizate în anul 2017 de sistemele centrale de alimentare indică faptul că din
totalul de 937 probe prelevate, un număr de 620 probe (66,16%) au fost necorespunzătoare din punct de vedere
chimic și/sau microbiologic. Potabilitatea apei furnizată prin sisteme centrale de aprovizionare în anul 2017 a fost
de 39,48%, cu 11,75% mai mică decât în anul anterior.

Fig. 2.3 - Grad acoperire servicii alimentare cu apă în jud. Bihor
Sursa: Raport Instituția Prefectului în jud. Bihor, 2016

Situația sistemelor de canalizare în localitățile din județul Bihor
Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare este de 1.383,4 km și în 37 de localităţi există instalaţii de
canalizare publică.

Fig. 2.4 - Grad acoperire servicii canalizare în jud. Bihor
Sursa: Raport Instituția Prefectului în jud. Bihor, 2016
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Din totalul populației județului Bihor un procent de un procent de 40,57% beneficiază de sisteme de canalizare cu
apă, iar 59,43 % nu beneficiază de canalizare.
Județul Bihor are în derulare proiectul de investiții pentru „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă
uzată” prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020 cu finanţare din Fondurile de Coeziune în cadrul
căruia s-a elaborat în colaborare cu Unităţile Administrativ Teritoriale implicate o listă de investiţii prioritare,
aferentă Master Planului pentru perioada 2014 – 2020.
2.4.2 Furnizarea gazelor naturale
Se furnizează gaze naturale în 20 de unități administrativ teritoriale, după cum urmează:
Tabel
Nr.
crt.
1
2
3

2.3 – Situația alimentării cu gaze naturale
Operator
S.C. DISTRIGAZ VEST ORADEA
S.C. SALGAZ SALONTA
E.ON GAZ DISTRIBUȚIE

4

S.C. GAZVEST SA ARAD

5

SNP PETROM SA

Localitatea
Oradea
Salonta
Marghita
Valea lui Mihai
Avram Iancu
Biharia
Borș
Sălard
Cefa (2 agenți econ.) Populația nu este racordată.
Ciumeghiu (1 agent econ.) Populația nu este racordată.
Săcuieni( 4 agenți econ.) Populația nu este racordată.
Curtuișeni
Sălacea
Tămășeu
Sîntandrei
Mădăras
Suplacu de Barcău
Tăuteu
Balc
Abram

Lungimea totală simplă a reţelei de distribuţie a gazelor este 601,2 km.
2.4.3 Sisteme de încalzire
Energie termică în sistem centralizat se furnizează în municipiile Oradea și Beiuș și comuna Sînmartin.
Municipiul Oradea
Sistemul centralizat de încălzire este asigurat de S.C. Termoficare S.A. Oradea, care gestionează 219.5 km de rețea
termica, astfel:
Rețea termica primara - 77 km;
Rețea termica secundara - 142,5 km.
De asemenea, au în administrare un număr de 149 de puncte termice. Sunt deservite aproximativ 61.344 de
apartamente, 226 de instituții publice (scoli, licee, grădinițe, etc.), precum si un număr de 1.937 de agenți economici
(instituții bancare, unități de producție etc.).
Structura clienților S.C. Termoficare este următoarea:
Asociații de proprietari: 808;
Apartamente in blocuri: 61.344;
Case: 3.619;
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Instituții publice: 226;
Agenți economici: 1.937
În vederea atingerii obiectivelor de eficiență energetică, este în derulare proiectul „Reabilitarea sistemului
determoficare urbana la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 in scopul conformării la legislația
de mediu si creșterii eficientei energetice”, cofinanțat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin Programul
Operațional Sectorial Mediu. El presupune reabilitarea si modernizarea a 17,5 km din rețeaua primara de alimentare
cu energie termica din Oradea, respectiv magistralele 1 si 3, cu ramificații si racorduri din aceste magistrale la
punctele termice din zonele de locuințe adiacente aflate mai ales in zona cartierului Rogerius. Prin reabilitarea
rețelei vor fi înlocuite conductele existente cu conducte noi in sistem preizolat.
Municipiul Beiuș
În municipiul Beiuș furnizarea serviciului de încălzire centralizată este realizat de S.C. Transgex S.A. Oradea.
Folosirea energiei geotermale în sistem centralizat a înlocuit în totalitate agentul termic bazat pe sisteme clasice de
preparare (păcură, combustibil lichid uşor) cu energie geotermală. În sistem centralizat se distribuie agent termic
pentru încălzire şi apă caldă de consum pentru 103 blocuri de locuinţe, cu 1300 de apartamente, 3 licee, şcoli
generale, grădiniţe, biserici, sedii de instituţii publice.
Comuna Sînmartin
Sistemul centralizat de încălzire este asigurat de S.C. Termoficare Oradea. Sunt racordate 859 apartamente.
-

2.4.4 Infrastructura de transport
Transportul rutier
Legătura între localităţile judeţului şi între acestea cu celelalte localităţi din ţară sau din afara graniţelor se
realizează prin reţeaua drumurilor rutiere, cale ferată şi serviciile de transport ale aviaţiei-aeroport Oradea.
Lungimea reţelei de drumuri publice cuprinde 3.001 km, determinând o densitate medie a drumurilor în judeţ de
39,86 km/100 km2, superioară densităţii regionale (34 km/100 km2).
Transport feroviar
Transportul de călători şi mărfuri se face pe 500 km cale ferată (4,2% din total retea CFR a țării, reprezentand locul
4 pe țară), din care 475 km fiind linie normală cu o cale, iar 25 km sunt cu 2 căi. Densitatea liniilor din județ este de
66,3 km la 1.000 km2, mai mare decât în țară (46,5) şi densitatea în regiunea nord-vest (48,0). Nici unul din traseele
feroviare judeţene nu este electrificat. Traficul CF se desfăşoară pe rute paralele cu principalele căi de acces rutier,
Oradea fiind nod feroviar.
Transportul aerian
Aeroportul Internațional Oradea este situat la 6 km de Oradea, lângă DN 79.
A fos extins și modernizat a terminalul de călători, cât și suprafețele aeroportuare prin care acesta a fost adus la
standarde internaționale, atât din punct de vedere estetic, cât și funcțional. În anul 2012, Aeroportul Oradea a fost
certificat ca aeroport deschis traficului internațional, iar în prezent pe aeroportul Oradea operează următoarele
companii aeriene.
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2.5. Evaluare socio-economică
2.5.1 Profilul socio-economic al României (sinteză)
Populaţia
Conform datelor statistice publicate de Institutul Național de Statistică în Anuarul Statistic al României pe 2017
sunt prezentați succint următorii indicatori socio-economici.
România este o țară de dimensiuni medii, a doisprezecea țară ca mărime din Europa, cu o suprafață de 238.397 km2
și cu o populație de 19.703.494 locuitori, în data de 1 iulie 2016. Densitatea medie a populatiei era de 80,2
locuitori/km2.
În comparație cu ultima actualizare, care a avut loc in data de 1 iulie 2008, populația României a fost estimată la
21.504.442 locuitori.
În ceea ce priveste raportul populației pe medii, în data de 1 iulie 2016, din populația totală a României, în mediul
urban locuiau 10.584.266 (53,7%) de persoane, în timp ce în mediul rural se regaseau 9.119.228 (46,3%) de
persoane.

Fig. 2.5 – Populația rezidentă, pe medii, la 1 iulie 2016
Sursa: Anuarul statistic al României, 2017

Fig. 2.6 - Populația rezidentă, pe sexe si medii, la 1 iulie 2016
Sursa: Anuarul statistic al României, 2017
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La nivelul regiunilor, cea mai urbanizată zonă după București-Ilfov, este Regiunea Nord-Est, unde populația urbană
reprezinta 1.757.782 de locuitori (44%). Antagonica acestei zone, cea mai puțin urbanizată este Regiunea Vest
Oltenia, unde populația urbană atinge pragul de 1.107.548 de locuitori.
Migrația
Fluxurile migratorii au constituit, pe lângă sporul natural negativ, o a doua cauză care a influențat modificările în
structura demografică a României, conducând de la o scadere a populației de la 23 de milioane (1990) la 19
milioane (2016).
Organizarea administrativă a României
Din punct de vedere administrativ, România este împărțită la finalul anului 2011 în 42 de județe și 320 de orașe și
municipii, dintre care 103 de municipii, 2.861 de comune și 12.957 de sate.
Produsul Intern Brut – Evoluție și tendințe
Prescurtat PIB este un indicator macroeconomic care reflectă suma valorii de piață a tuturor mărfurilor și serviciilor
destinate consumului final, produse în toate ramurile economiei în interiorul unei țări în decurs de un an. Acesta se
poate calcula și la nivelul unei regiuni sau localități.
Produsul Intern Brut estimat pentru 2017 a fost de 858,332 miliarde de lei preţuri curente, în creştere, în termeni
reali, cu 6,9% pe serie brută,
În anul 2017, Produsul Intern Brut a crescut, comparativ cu anul 2016, cu 7,0%.
 Produsul intern brut în trimestrul IV 2017 a fost, în termeni reali, mai mare cu 0,6%
comparativ cu trimestrul III 2017;
 Faţă de acelaşi trimestru din anul 2016, Produsul intern brut a înregistrat o
creştere cu 6,9% pe seria brută şi de 7,0% pe seria ajustată sezonier;
 Seria ajustată sezonier a Produsului Intern Brut trimestrial a fost recalculată, ca urmare a:
revizuirii
seriilor
brute
ale
PIB
trimestrial
pentru
anii
2007‐2012
în
vederea
reconcilierii cu datele anuale revizuite ca urmare a implementării modificărilor metodologice legatede tratar
ea rezervărilor Eurostat pe Venitul naţional brut;
revizuirii seriilor brute ale PIB trimestrial pentru anii 2015‐2016 în vederea reconcilierii cu datele
anuale (2015 varianta definitivă, 2016 varianta semidefinitivă);
includerii estimărilor pentru trimestrul IV 2017.
Evoluţia Produsului Intern Brut trimestrial în perioada 2015 ‐ 2017, calculată ca serie brută şi serie
ajustată sezonier, este prezentată în tabelul de mai jos.
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Tabel 2.4 - Evoluţia Produsului Intern Brut trimestrial
Trim. I
Trim. II
Trim. III

Trim. IV

An

- în % faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent Serie
brută
2015
104.4
103.5
103.9
104.1

104.0

2016

104.3

106.0

104.3

104.8

104.8

2017

105.7

106.1

108.8

106.9

-

2015

104.1

103.7

103.9

104.3

-

2016

104.2

106.0

104.1

105.0

-

2017
105.8
106.1
- în % faţă de trimestrul precedent Serie
ajustată
sezonier
2015
101.3
99.8

108.5

107.0

-

101.9

101.3

-

Serie
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Fig. 2.7 - Produsul Intern Brut trimestrial al României, în perioada 2000 – 2017
(date ajustate sezonier)

34

Serie brută
Comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2016, Produsul Intern Brut în trimestrul IV 2017 a înregistrat o
creştere cu 6,9%. În anul 2017, comparativ cu anul 2016, Produsul Intern Brut a crescut cu 7,0%.
Revizuiri
Ca urmare a revizuirii seriei brute a PIB trimestrial în vederea reconcilierii cu datele anuale şi a includerii
estimării Produsului intern brut pentru trimestrul IV 2017 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a
fost recalculată, indicii de volum fiind revizuiţi faţă de a doua variantă provizorie a Produsului intern brut
pentru trimestrul III 2017, publicată în comunicatul de presă nr. 16 din 12 ianuarie 2018.
Astfel:
rezultatele trimestrului II 2017, comparativ cu trimestrul III 2017, au fost revizuite de la 102,0% la
101,7% ;
rezultatele trimestrului III 2017, comparativ cu trimestrul II 2017, au fost revizuite de la 102,6% la 102,4%.

2.5.2 Profilul socio economic al județului Bihor (sinteză)
În prezent, populația județului Bihor este alcătuită din 617.827 locuitori conform situației prezentate de Direcția
Statistică Bihor. Sursa: http://www.bihor.insse.ro/phpfiles/Pop_dom_1 ian2018.pdf (Date disponibile la 1 ianuarie 2018.
Se constată astfel o creștere numerică cu 7,4 a populației față de valoarea de 575.398 locuitori înregistrată conform
rezultatelor finale ale ultimului Recensământ realizat în 2011. Față de datele disponibile în 2011, distribuţia pe
medii de locuire înregistrează o ușoară crește în urban, respectiv 51,23% (316.545 locuitori) față de 49,1%
(283.042 locuitori), iar în mediul rural la începutul anului 2018 se înregistrează 48,76 (301.282 locuitori) în ușoară
scădere față de anul 2011, când se înregistrau 50,8% (292.356 locuitori). Repartiţia pe grupe de sex se menține și
arată că predomină populaţia feminină, însă diferenţa dintre cele două sexe nu este semnificativă (48,6% bărbaţi,
51,4% femei).
Deoarece datele de mai sus, au caracter provizoriu și pentru a păstra similaritatea raportărilor statistice oficiale, în
diagramele de mai jos este ilustrată situația anului 2017, referitoare la populația județului.
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Fig. 2.7 - Populația rezidentă în județul Bihor, pe sexe si medii, la 1 iulie 2017
Sursa: Direcția Județeană de Statistică a județului Bihor
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Fig. 2.8 - Populația rezidentă în județul Bihor, pe sexe și medii, la 1 iulie 2017
Sursa: Direcția Județeană de Statistică a județului Bihor

Din analiza datelor statistice se observă ca la data de 1 ianuarie 2018, numărul populației a scazut cu 100 de
persoane față de 1 iulie 2017 (617.927 locuitori).
Întrucât rezultatele finale ale Recensământului 2011 sunt considerate a fi datele oficiale, Consultantul s-a raportat la
acestea în considerarea analizei contextului socio-economic, fără a neglija însă aspectele menționate în debutul
secțiunii.
Conform rezultatelor preliminare ale Recensământului 2011, numărul total al gospodăriilor în judeţul Bihor este de
201.352, din care 103.938 în mediul urban şi 97.414 în mediul rural. Acest lucru reprezintă o medie de cca. 2,71
locuitori/gospodărie la nivelul judeţului, respectiv 2,53 în mediul urban şi 2,9 în mediul rural. În ceea ce privește
datele demografice, populația prezintă o tendință de scădere, ca și în restul țării. Mai precis, în viitor populația este
de așteptat să scadă cu aproximativ 10% până în 2040 (534.000 de locuitori). Această scădere corespunde, atât
populației urbane, cat și rurale.
Declinul demografic este înregistrat la nivel de județ, ca urmare a factorilor sociali și economici negativi și cresc
cumulat pe unități administrativ-teritoriale, luând în considerare potențialul economic și posibilitățile de angajare de
resurse.
În mediul rural caracteristicile dominante sunt reprezentate de scădere a populației, datorită unui proces continuu de
depopulare ușoară localităților. Între timp, creșteri ale populației s-au înregistrat ușor în localitățile în care
activitățile economice sunt în continuare efectuate și sunt situate în apropiere de orașe sau fie inregistrează un spor
natural pozitiv mai mare.
Potrivit actualei administrari a teritoriului, în 2002, în timpul ultimului recensământ, județul Bihor a avut o
populatie de 600.246 de locuitori. În următorii ani, populația a înregistrat o tendință de scădere, astfel că, în 2008,
acesta a scăzut de la 80 la 79 de locuitori/km2 adica 593.431 de locuitori, dintre care 297.825 locuitori în mediul
urban și 295.606 locuitori în mediul rural.
În 2011, sporul natural era de -1.308, aşa cum reiese din datele INS - Repere economice şi sociale regionale:
Statistică teritorială 2013.
Sursa: http://www.insse.ro/cms/files/publicatii/Statistica%20teritoriala/Statistica%20teritoriala%202013.pdf.

Conform datelor prezentate în PLAI 2014-2020 pentru judeţul Bihor (2015), populaţia era în scădere cu 4,75% faţă
de populaţia judeţului cu 12 ani în urmă. Sporul natural negativ are drept efect, pe de o parte, schimbarea ponderilor
între diferite contingente de vârstă şi pe de altă parte, un fenomen general de îmbătrânire a populaţiei Regiunii de
Nord-Vest, precum şi a judeţului Bihor.
Sursa: http://www.isjbihor.ro/isjbihor/fisiere/noutati/PLAI BIHOR 2014-2020.pdf).
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Cifra de afaceri a mediul de afaceri bihorean este realizată în cea mai mare parte de către întreprinderi active în
domeniul comerțului cu ridicata şi a industriei prelucrătoare, reprezentând 73% din cifra de afaceri realizată la nivel
de judeţ. Activităţi ale economiei, precum construcţiile, transport completează până la 88% tabloul structurii cifrei
de afaceri din judeţul Bihor. Aşadar, baza economică a judeţului se sprijină pe servicii (din domeniul comerţului cu
ridicata, construcţiilor şi a transportului) şi pe industria prelucrătoare.
Judeţul Bihor este al doilea ca mărime, din punct de vedere al PIB-ului, din Regiunea Nord-Vest şi al 10-lea în topul
judeţelor, din punct de vedere al contribuţiei la PIB-ul naţional. Evoluţia PIB-ului a fost una pozitivă pe parcursul
ultimei decade, mentinandu-se la o medie de peste 13.150 milioane. Se remarcă o creştere a disparităţilor
intraregionale în cadrul Regiunii Nord-Vest, în sensul că rata de creştere a PIB-ului pentru Cluj şi Bihor a fost
superioară
celorlalte
judeţe,
mărindu-se
decalajul
de
dezvoltare
dintre
acestea.
Sursa:
http://www.isjbihor.ro/isjbihor/fisiere/noutati/PLAI BIHOR 2014-2020.pdf.
Tabel 2.5 - Proiectarea populației în judetul Bihor
populatia [numar de locuitori]
AN
Urban
Rural
Total
2012
287.026
304.081
591.107
2013
286.589
303.619
590.208
2014
286.152
303.157
589.309
2015
285.715
302.695
588.410
2030
271.430
287.565
558.995
2040
259.301
274.717
534.018
Sursa: INS, 2010

Conform datelor Comisiei Naţionale de Prognoză, din Proiecţia principalilor indicatori economico – sociali în
PROFIL TERITORIAL până în 2020 (mai 2017), valoarea PIB pentru anul 2016 în judeţul Bihor a fost de 17.446
(milioane lei), iar câştigul salarial mediu net lunar de 1.574 lei.
Sursa: http://www.cnp.ro/user/repository/prognoze/prognoza_profil_teritorial_mai_2017.pdf.

Fig. 2.9 - Evoluţia principalilor indicatori economico-sociali
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2.6. Evaluarea cadrului instituțional și legal
2.6.1. Cadrul general administrativ
Potrivit prevederilor Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor 2014-2020 (SNGD 2014 - 2020), aprobată prin
Hoăarârea Guvernului nr. 870/2013, pentru obiectivele strategice și indicatorii de monitorizare stabiliți în strategie,
instituțiile responsabile sunt:
Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului – Ministerul Mediului (MM);
Autoritatea publică centrală pentru economie și energie;
Autoritatea publică centrală pentru sănătatea populației;
Autoritatea publică centrală pentru educație;
Autoritatea publică centrală pentru dezvoltare regionala și administrație;
Autoritatile administrației publice locale.
SNGD 2014-2020 stabilește un set de opt obiective strategice, detaliate în cadrul Planului Național de Gestionare a
Deșeurilor.
Printre cele opt obiective strategice ale SNGD 2014-2020 se număra întărirea capacității instituționale a
entităților relevante prin:
Actualizarea și completarea cadrului legal existent;
Completarea schemei de personal implicat în gestionarea deșeurilor din cadrul autorităților de mediu;
Consolidarea sistemului de control și modernizarea sistemului de supraveghere;
Instruirea permanentă a personalului din cadrul instituțiilor aflate în subordinea MM.
Un alt obiectiv este reprezentat de corelarea prevederilor politicilor de gestionare a deșeurilor cu cele privind
schimbările climatice prin integrarea aspectelor privind schimbările climatice în planurile de gestionare a
deșeurilor și prin susținerea investițiilor care reduc amprenta de carbon.
De menționat în acest context, Strategia națională privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe
emisii reduse de carbon (CRESC) și Planul Național de Acțiune 2016-2020 privind schimbările climatice,
elaborate în cadrul Programului privind schimbările climatice și o creștere economică cu emisii reduse de carbon,
realizat cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale și co-finanțat prin Programul Operational Asistență Tehnică
2007-2013. Planul Național de Acțiune 2016-2020 privind schimbările climatice propune acțiuni specifice în
sectorul gestionării deșeurilor în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite pentru acest sector în CRESC, precum:
Obiectivul 1 – Promovarea prevenirii generării deșeurilor;
Obiectivul 2 – Creșterea gradului de reutilizare și reciclare a materialelor incluse în fluxul de deșeuri,
reducerea volumului de material ce trebuie gestionat drept deșeu prin promovarea proceselor de simbioză
industrială și aplicarea conceptului de eficiență resurselor în gestionarea durabilă a deșeurilor;
Obiectivul 3 – Colectarea separată a deșeurilor biodegradabile și compostarea lor
Obiectivul 4 – Producerea energiei din deșeuri.
Implementarea politicilor și strategiilor la nivel județean/local se realizează în principal prin intermediul:
Autorităților administrației publice locale, Consiliului Județean și Asociatiilor de Dezvoltare
Intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de salubrizare create la nivel de județ;
Serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale
din unitatile administrativ-teritoriale, cu competențe și cu responsabilități în domeniul managementului
deșeurilor.
Potrivit prevederilor Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, actualizată, autoritățile
administrației publice locale elaborează, aprobă și controlează aplicarea strategiilor locale cu privire la dezvoltarea
și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare.
Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au competențe exclusive în ceea ce privește
înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubrizare a localităților. Consiliile
Județene pot avea competențe cu privire la înființarea, organizarea, gestionarea și coordonarea sistemelor de
management integrat al deșeurilor, precum și a activităților specifice, realizate prin intermediul acestora. Sistemul
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de management integrat al deșeurilor deservește unitățile administrativ-teritoriale membre într-o Asociatie de
Dezvoltare Intercomunitară. Aceasta din urmă reprezintă o structură de cooperare cu personalitate juridică de drept
privat și statut de utilitate publică, mandatată de către unitățile administrativ-teritoriale membre să exercite, în
numele și pe seama lor, anumite atribuții, drepturi și obligații legate de serviciul public de salubrizare a localităților,
inclusiv dreptul de a delega gestiunea acestui serviciu.
Infrastructura tehnico-edilitară prin intermediul căreia se realizează serviciul de salubrizare se află în proprietatea
publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati
publice dispune ca părțile componente ale infrastructurii realizate în comun prin programe de investitii noi realizate
în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară se înregistrează în proprietatea publică a unităților administrativteritoriale pe baza următoarelor criterii:
Bunurile situate exclusiv pe raza unei singure unități administrativ-teritoriale, pe care o și deservesc, apațtin
domeniului public al acesteia;
Bunurile situate pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale și/sau care deservesc mai multe unități
administrativ-teritoriale, aparțin proprietății publice a județului, dacă toate unitățile administrativ-teritoriale
implicate sunt situate în același județ și județul este membru al asociației;
Apartenența bunurilor situate pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale și/sau care deservesc mai
multe unități administrativ-teritoriale se stabilește de Adunarea Generala a Asociației și este prevazută în
contractul de delegare a gestiunii, dacă unitățile administrativ-teritoriale sunt situate în județe diferite sau
dacă județul nu este membru al asociației.
De asemenea, Legea nr. 101/2006 stabilește că bunurile aferente Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor
sau părti ale acestuia, după caz, aparțin proprietății publice a județului.
În conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (5) din Legea nr. 101/2006, actualizată, unitățile administrativ-teritoriale
au calitatea de deținător legal al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, depozitate în recipientele amplasate
în aria lor teritorială.
În perioada de programare 2014-2020, prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM), Axa prioritara 3, se
urmărește creșterea capacității sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale în concordanță cu
ierarhia deșeurilor. Acțiunile promovate în vederea îndeplinirii Obiectivului specific 3.1 – Reducerea numărului
depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor includ, printre altele:
Proiecte integrate de consolidare și extindere a sistemelor integrate de management al deșeurilor;
Consolidarea capacității instituționale a beneficiarilor în domeniul sistemelor integrate de management al
deșeurilor, ca parte integrantă a proiectelor individuale.
Astfel, prin POIM sunt finanțate în continuare proiectele integrate de management al deșeurilor la nivel de județ
demarate în perioada 2007-2013. Tipul de beneficiar este reprezentat de Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară
prin Consiliile Județene. Cadrul instituțional este în concordanță cu recomandările cheie rezultate din exercițiul de
promovare a conformării derulat de Comisia Europeana în perioada 2013-2015, cu scopul de a evalua și monitoriza
implementarea legislației Uniunii Europene în sectorul deșeurilor și de a oferi suport tehnic și recomandări Statelor
Membre. Printre aceste recomandări se număra reforma structurilor administrative și a procedurilor pentru
simplificarea managementului deșeurilor, un exemplu de bună practică fiind reprezentat de cumularea capacităților
prin intermediul asociațiilor inter-municipale.
În cadrul POIM sunt preconizate măsuri dedicate cu caracter orizontal vizând capacitatea beneficiarilor, prin
punerea la dispoziție a unor instrumente de benchmarking al performanței sistemului integrat. În acest sens, sunt
promovate măsuri de îmbunătățire a guvernanței în sectorul deșeurilor, cu scopul de a asigura stabilitatea cadrului
instituțional și operațional și de a consolida capacitatea acestora de a gestiona contractele de operare, prin:
Realizarea unui exercițiu de benchmarking;
Emiterea de documente standardizate;
Recrutarea și instruirea permanentă a personalului;
Adoptarea de măsuri legale, privind condițiile de retragere din ADI și de modificare a procesului de luare a
deciziilor.
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2.6.2 Cadrul legal
Din punct de vedere al gestiunii deșeurilor, legislația concretă, specifică, este stabilită în Directiva-cadru privind
deșeurile 98/2008, logica globală care ghidează politica UE în domeniul deșeurilor fiind ierarhia deșeurilor, prin
care se prioritizează prevenirea producerii deșeurilor, urmată de pregătirea în vederea reutilizării, reciclare,
recuperare și eliminarea ca cea mai puțin dezirabilă opțiune.
La nivel european se fac pași importanți pentru trecerea la o societate a reciclării prin adoptarea unor politici
care vizează să faciliteze distanțarea de modelul de creștere liniară „luăm – fabricăm – consumăm – aruncăm”
spre un model circular, care să extragă valoarea maximă din resurse și să le păstreze în cadrul economiei, atunci
când un produs ajunge la sfârșitul ciclului său de viață. Conform Comisiei Europene „spre o economie
circulară: un program „deșeuri zero” pentru Europa” (CE, 2014), tranziția spre o economie circulară impune
schimbări în ansamblul lanțurilor de aprovizionare, inclusiv legate de proiectarea produselor, modelele de afaceri,
alegerile de consum și prevenirea și gestionarea deșeurilor.
Din punct de vedere legislativ sunt vizate spre înnoire Strategia tematică privind prevenirea și reciclarea
deșeurilor, Directiva-cadru privind deșeurile, Directiva privind depozitele de deșeuri, Directiva privind
incinerarea deșeurilor.
Al șaptelea program de acțiune pentru mediu la nivel european identifică patru piloni esențiali ai unui cadru
permisiv pentru tranziția spre o economie verde: implementarea, integrarea, informațiile și investițiile.
Directiva 2008/98/CE este transpusă în legislația românească prin Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor,
republicată în anul 2014, cu modificările ulterioare. Politica națională în domeniul gestionării deșeurilor, trebuie
să se subscrie obiectivelor politicii europene în materie de prevenire a generării deșeurilor și să urmărească
reducerea consumului de resurse și aplicarea ierarhiei deșeurilor în practică, conform HG nr. 870/2013 privind
aprobarea Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor 2014-2020
și prin implementarea Planului Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD), aprobat prin HG 942/2017, publicat în
Monitorul Oficial nr. 11/05.01.2018.

2.6.2.1. Cadrul legal privind protecția mediului și managementul deșeurilor
Legislația generală:
OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 (Monitorul Oficial nr.
88/2006) cu modificările și completările ulterioare, este un act normativ – cadru și reprezintă un ansamblu de
reglementări juridice privind protecţia mediului, pe baza principiilor şi elementelor strategice care conduc la
Dezvoltarea durabilă.
Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor (Monitorul Oficial Nr. 387 din 25. 11.2011). Acest act
normativ reglementează cadrul general al gestionării deșeurilor și stabilește măsurile necesare pentru protecția
mediului și a sănătății populației, prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea și
gestionarea deseurilor.
OUG pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.
249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje și a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
105/2006.
Legislația specifică privind managementul deșeurilor:
Clasificarea deșeurilor
Hotararea Guvernului 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzand deșeurile,
inclusiv deșeurile periculoase (Monitorul Oficial nr. 659, din 5.09.2002), reglementeaza păstrarea de informații
privind gestionarea deșeurilor, inclusiv colectarea, transportul, depozitarea temporară, refolosirea și eliminarea
de către agenții economici. Modificata prin H.G. nr. 210/2007 (Monitorul Oficial nr. 187/19.03.2007).
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Depozitarea deșeurilor
Hotararea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor (Monitorul Oficial nr. 394 din
10.05.2005), stabilește cadrul legal pentru desfășurarea activității de depozitare a desșeurilor, atât pentru realizarea,
exploatarea, monitorizarea, închiderea și urmărirea postînchidere a depozitelor noi, cât și pentru exploatarea,
închiderea și urmărirea postînchidere a depozitelor existente; completata cu H.G. nr. 210/28.02.2007 pentru
modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului(
Monitorul Oficial nr. 1870/19.03.2007);
Hotărârea Guvernului nr. 1292 din 15 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor;
Ordinul Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor nr. 95/2005 (Monitorul Oficial nr. 194 din 8.03.
2005) ce definește criteriile ce trebuie îndeplinite de deșeuri pentru a putea fi incluse pe lista specific de deșeuri a
unui depozit și pe lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri și aprobă normele
tehnice privind procedurile preliminare de acceptare a deșeurilor, criteriile de acceptare a deșeurilor si lista
națională de deșeuri acceptate pentru fiecare clasa de depozit;
Ordinul Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor nr. 757/2004 privind aprobarea Normativului
tehnic privind depozitarea deșeurilor (Monitorul Oficial nr. 86 din 26.01. 2005), completată și modificată prin
Ordinul nr. 1230/2005 (Monitorul Oficial nr. 1101 din 7.12. 2005), ce aprobă normele tehnice privind depozitarea
deșeurilor, construcția, exploatarea, monitorizarea și închiderea depozitelor de deșeuri și reglementeaza pretratarea/tratarea levigatului de la depozitele de deșeuri în concordanță cu actele juridice în vigoare privind calitatea
apei;
Ordinul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 1274/2005 privind emiterea avizului de mediu
la încetarea activităților de eliminare a deșeurilor, respectiv depozitare și incinerare deșeurilor (Monitorul Oficial nr.
1180 din 28.12.2005), ce reglementeaza condițiile pentru închiderea depozitelor de deșeuri, a incineratoarelor
spitalicesti și eliberarea permiselor pentru închiderea acestor instalații; completat prin Ordinul MMDD nr. 636/2008
(Monitorul Oficial nr. 425/06.06.2008);
Ambalaje și deșeuri de ambalaje
Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, cu
modificările și completările ulterioare;
Ordinul Ministrului Economiei și Comerțului nr. 128/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând
standardele române care adopta standardele europene armonizate ale căror prevederi se referă la ambalaje și deșeuri
de ambalaje (Monitorul Oficial nr. 224 din 19.03.2004). Aprobă lista ce include standardele românești armonizate
cu standardele europene, referitoare la ambalaje și la deșeurile din ambalaje;
Ordinul Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor nr. 927/2005 privind procedurile de raportare a
datelor referitoare la ambalaje și deșeurile din ambalaje (Monitorul Oficial nr. 929 din 18.10.2005), aprobă
procedura de raportare a informațiilor privind ambalajele și deșeuri din ambalaje;
Ordin nr. 2742/3190/305 din 21 noiembrie 2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare,
reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare, a procentajului minim de
valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie, a operatorilor economici în vederea preluării
obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, precum şi
pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor comisiei de autorizare
Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de
ambalaje. Stabileşte responsabilităţile operatorilor economici, producători şi importatori de ambalaje de desfacere,
producători/importatori de produse ambalate, precum şi a celor care supra-ambalează produse ambalate, care îşi
îndeplinesc în mod individual obiectivele prevăzute la art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005
privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, de a raporta
agenţiei judeţene pentru protecţia mediului datele cuprinse în anexa nr. 1 referitoare la ambalaje şi deşeuri de
ambalaje. Prin acest Ordin s-a instituit o nouă procedură de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deșeuri de
ambalaje. Obligația de raportare revine următoarelor categorii de operatori economici: producători de ambalaje,
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importatori de ambalaje, producători de produse ambalate, importatori de produse ambalate precum şi
unităţi specializate care preiau de la agenți economici deșeurile de ambalaje în vederea valorificării, respectiv
consiliile locale.
Deșeuri de echipamente electrice și electronice
Hotarârea Guvernului nr. 448/2005 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (Monitorul
Oficial nr. 491 din 10.06.2005) - transpune cerințele Directivelor Europene, obiectivele și țintele ce trebuie atinse
gradual. Responsabilitatea finanțării colectării/transportului și eliminării DEEE din gospodării și de la ceilalți
utilizatori revine producătorilor care introduc EEE pe piață după 31.12.2006;
Ordinul Ministrului Mediului și Gospodrăirii Apelor nr. 901/2005 privind aprobarea măsurilor specifice
pentru colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru
securitatea și sănatatea personalul din punctele de colectare (Monitorul Oficial nr. 910 din 12.10.2005), aprobă
măsurile specifice pentru colectarea DEEE deteriorate și contaminate în condiții de siguranță pentru sănatatea
personalului ce deserveste punctele de colectare;
Ordinul comun al MMGA și MEC nr. 1225/721/2005 privind aprobarea procedurii și criteriilor de
evaluare și autorizare a organizațiilor colective în vederea preluării responsabilității privind realizarea obiectivelor
anuale de colectare, reutilizare, reciclare și valorificare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice
(Monitorul Oficial nr. 161 din 21.12.2005, modificat prin Ordin comun al MMGA si MEC 1269/2006 (Monitorul
Oficial nr. 1012 din 20.12.2006) - 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; modificat prin O.M. nr. 910/2007;
Ordinul comun al MMGA și MEC nr. 1223/715/2005 privind procedura de înregistrare a producatorilor,
modul de evidență și raportare a datelor privind echipamentele electrice și electronice și deșeurile de echipamente
electrice și electronice (Monitorul Oficial nr.1 din 3.01.2006); modificat și completat prin Ordinul nr. 706/2007
(Monitorul Oficial nr. 307/09.05.2007);
Hotarârea Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanțe periculoase în
echipamentele electrice și electronice (Monitorul Oficial nr 822 din 12.09.2005), reglementează regimul de
introducere pe piață a EEE ce conțin substanțe periculoase; de la 1.01.2007 este interzisă introducerea pe piață a
EEE ce conțin Pb, Hg, Cd, Cr6, BPB și DEPB; Anexa hotarârii fiind modificată prin Ordinul MMDD nr.
1226/1771/2007 (Monitorul Oficial nr. 626/12.09.2007) și Ordinul 1771/2007 (Monitorul Oficial nr.
626/12.09.2007), completata prin Ordinul nr. 344/2009 (Monitorul Oficial nr. 291/05.05.2009) și Ordinul nr.
732/2009 (Monitorul Oficial nr. 291/05.05.2009);
Hotarârea Guvernului nr. 816/2006 pentru completarea și modificarea HG nr. 992/2005 privind limitarea
utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (Monitorul Oficial nr 822 din
12.09.2005), reglementează nivelul admis al concentrațiilor de anumite metale grele și alți compuși toxici în
echipamentele electrice și electronice;
Ordinul MMGA nr. 556/2006 privind marcajul specific aplicat EEE introduse pe piață după data de 31
decembrie 2006 (Monitorul Oficial nr.608 din 13.07.2006), reglementează tipul și măsurile etichetelor pentru
diferite bunuri, introduse pe piata dupa 31 Dec 2006, precum și identificarea producatorului.
Ordonanţă de Urgenţă nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.
Hotărâre nr. 322 din 29 mai 2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în
echipamentele electrice şi electronice
Ordin nr. 1441 din 23 mai 2011 privind stabilirea metodologiei de constituire şi gestionare a garanţiei
financiare pentru producătorii de echipamente electrice şi electronice.
-
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2.6.2.2. Cadrul legal privind serviciul public de salubrizare
Legislația natională aplicabilă care reglementează organizarea și funcționarea serviciilor de salubrizare este în
principal urmatoarea:
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare
aduse prin OUG nr. 13/2008, lege generală, ce asigura cadrul legislativ în domeniul serviciilor publice din Romania
cu privire la înființarea, organizarea, gestionarea și controlul serviciilor comunitare de utilități publice;
Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare
aduse prin OUG nr. 92/2007 şi Legea nr. 224/2008, lege specială, ce stabilește cadrul juridic unitar privind
înființarea, organizarea, gestionarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciului
public de salubrizare al localităților; se aplică serviciului public de salubrizare al comunelor, orașelor și
municipiilor, județelor și al sectoarelor municipiului București, precum și al Asociațiilor de Dezvoltare
Intercomunitară avand ca obiectiv serviciile de salubrizare;
Legea nr. 515/2002 (Monitorul Oficial nr. 578 din 5.08.2002) pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.
21/2002 privind administrarea așezărilor urbane și rurale (Monitorul Oficial nr 86 din 1.02.2002), stabilește
obligațiile și responsabilitățile ce revin autorităților publice locale, instituțiilor publice, întreprinderilor și publicului
pentru crearea unui mediu curat în asezarile urbane și rurale;
Legea 98/2016 privind achizițiile publice ;
Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 246/2005;
Ordonanţa Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere,
înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de
asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi care aprobă Normele pentru constituirea,
alimentarea şi utilizarea Fondului IID, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotararea de Guvern Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice
Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltare a
serviciilor comunitare de utilităţi publice, ce stabileste: Unitatea Centrala de Monitorizare responsabila cu
monitorizarea și evaluarea stadiului de implementare a “Strategiei Naționale privind dezvoltarea serviciilor
comunitare pentru utilitățile publice”; responsabilități clare pentru Ministerul Afacerilor și Internelor și pentru
autoritățile județene și locale privind elaborarea Planurilor Municipale de Gestionare a Deșeurilor;
Ordinul nr. 1364/2006 al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Ordinul nr. 1499/2006 al
Ministerului Integrării Europene privind aprobarea planurilor regionale de gestionare a deşeurilor;
Hotărârea Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC);
Hotărârea Guvernului nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în
domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice;
Hotărârea Guvernului nr. 855/2006 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale
Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;
Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor
privind mediul de viață al populației;
Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau
modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;
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Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a
localităţilor;
Ordinul ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a
localităţilor;
Ordinul ANRSC nr. 102/2007 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a
abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru
Serviciile Publice de Gospodărie Comunală (ANRSC);
Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007 – 2013.
-

2.6.2.3. Autorități implicate în gestionarea deșeurilor
În ceea ce privește regionalizarea şi activitățile componente ale serviciului de salubrizare, precum și în procesul
încheierii de contracte de prestare servicii cu diferiți operatori de salubrizare autorităţile administraţiei publice
locale, ADI şi ANRSC au principalele competențe și responsabilități. Astfel:
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară este o asociere intercomunitară, realizată în condiţiile legii,
între unităţile administrativ-teritoriale, reprezentate prin autorităţile administraţiei publice locale, în scopul
înfiinţării, dezvoltării, gestionării şi/sau exploatării în comun a sistemului de management integrat al deșeurilor
(serviciu comunitar de utilităţi publice) şi al furnizării/prestării de servicii specifice utilizatorilor de pe raza
teritorială a unităţilor administrativ-teritoriale asociate.
Consiliul Județean deţine rolul principal în managementul şi implementarea proiectelor aprobate în cadrul
POS Mediu. Consiliul Județean, ca autoritate deliberativă a județului are competenţă exclusivă, ce poate fi
exercitată şi prin intermediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) cu obiect de activitate serviciul de
salubrizare, în condiţiile Legii nr. 51/2006, astfel cum a fost recent modificată şi completată, în numele şi pe seama
unităţilor administrativ-teritoriale asociate. Acesta este responsabil de organizarea licitaţiilor şi contractarea
serviciilor şi a lucrărilor, implementarea proiectului conform obiectivelor acestuia, monitorizarea stadiului
implementării. Prin urmare, gestionarea atât a bunurilor de infrastructură care vor fi construite prin Proiect, cât şi a
activităţilor specifice realizate prin intermediul acestora este în responsabilitatea Consiliului Judeţean, iar acesta este
singura autoritate publică locală care poate delega această gestiune unui operator, în numele unităților administrativ
teritoriale membre ADI, al cărei membru este şi căreia îi conferă un mandat în acest sens.
Autoritatea Naționala pentru Reglementarea Serviciilor Comunitare (ANRSC), care asigură
licențierea operatorilor în vederea prestării serviciilor comunitare de interes public. A.N.R.S.C. mai are și alte
competențe legate de servicii, mai ales în ceea ce priveşte: elaborarea şi stabilirea regulamentelor-cadru şi a
caietelor de sarcini cadru, obligatorii ca cerinţe minimale pentru autorităţile administraţiei publice locale şi ADI,
atunci când acestea elaborează și aprobă regulamentele și caietele de sarcini pentru servicii aplicabile la nivel local,
precum și în ceea ce privește monitorizarea îndeplinirii indicatorilor de performanță (nivelurile de servicii) etc.

2.7. Analiza instituțională
Situația la momentul semnării Aplicației de Finanțare
În județul Bihor, existau 16 operatori de salubritate deservind toate municipiile și orașele și majoritatea comunelor.
Din totalul de 16 operatori, 12 cu sediul în județul Bihor, ceilalti 4 în Sălaj, Satu-Mare, Cluj respectiv Bucuresti.
Existau 2 operatori de salubritate fără licență la nivelul județului Bihor.Dintre aceștia contractul semnat de Primăria
Oradea (PP cu Keviep Kft, Debrecen, Ungaria) prevedea construirea și operarea unui depozit ecologic de deșeuri
operat de SC Eco Bihor SRL.
Contractul are nr. 122246, încheiat în 23.12.2003, iar termenul de valabilitate este de 20 de ani. În 12.09.2007 s-a
incheiat un prim act adițional.
Depozitul a devenit depozit județean toare celelalte gropi/depozite neconforme au fost inchise.
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În prezent există 10 operatori:
- Eco Bihor SRL;
- AVE Bihor SRL;
- Compania REOSAL;
- SALUBRI Aleșd;
- SALUBRAM Margita;
- FCC Environment România SRL;
- Edilul SA Beiuș;
- Solceta SA Ștei;
- RER Ecologic SRL;
- Adiasal.
Situatie contractelor de salubrizare pe UAT-uri și societăți, la data de 01.09.2018, este prezentată în Anexa nr. 2 Situatie contracte de salubrizare la data de 01.09.2018.
Din datele colectate și analizate, rezultă că 27 de comune nu au contracte semnate cu operatori de salubrizare, 7
comune nu au transmis situația (Ciumeghiu, Căbești, Diosig, Uileacu de Beiuș, Chișlaz, Tăuteu, Roșiori), iar restul
municipiilor și comunelor au contracte de salubrizare semnate până în anii 2019, 2022, 2021.
O serie de UAT-uri fie nu au răspuns, fie răspunsurile au fost neclare și ca urmare nu se știe situația exactă a
contractelor pe care le au în ceea ce privește durata și valabilitatea contractelor, exemplu Abram, Beiuș, Brusturi,
Căpâlna, Câmpeni, Curățele, Finiș, Mădăraș, Paleu, Săcuieni, Ștei etc.
Continuarea analizei trebuie făcută de ADI Ecolect Group Bihor și printr-o hotărâre AGA trebuie stabilit că nu se
prelungesc contractele existente decât până la data intrării în operare a SMID, respectiv la finalizarea procedurii de
licitație pentru activitatea de colectare/transport/transfer/sortare.

2.8. Date despre generare deșeurilor și fluxuri
2.8.1 Date statistice
Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor și Planul Național de Gestionare a Deșeurilor în România, impun
prioritizarea eforturilor din domeniul gestionării deșeurilor în conformitate cu “ ierarhia deșeurilor”, încurajarea
prevenirii generării de deșeuri și reutilizarea pentru o mai mare eficiență a resurselor. Se prefigurează politici
economice europene vizând „deșeuri zero”. România trebuie să modifice multe aspecte concrete ale gestionării
deșeurilor, practic actuala piramidă a deșeurilor cu maximul depozitării ca bază cantitativă, trebuie transformată
cantitativ în minimul depozitării la vârful piramidei și bazal să se realizeze maximizarea reutilizării și a reciclarii/
recuperării, valorificării.

Fig. 2.10 – Ordinea priorităților de gestionare a deșeurilor
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Pe termen scurt, mediu și lung măsurile care vizează gestionarea deșeurilor trebuie să asigure trecerea de la
sistemul actual de dezvoltare, bazat pe producție și consum la un model bazat pe prevenirea generării deșeurilor și
utilizarea materiilor prime din industria de valorificare, asigurând astfel prezervarea resurselor naturale naționale.
Dezideratele strategice ale gestionării deșeurilor sunt îmbunătățirea/menținerea calității mediului și protecția
sănătății populației. Impactul primordial al generării deșeurilor îl constituie marea varietate a acestora, dar și
cantitatea generată accelerat, concentrat teritorial în detrimentul numărului și a cantității resurselor naturale
epuizabile, impunându-se reducerea semnificativă a ratei de generare. Noile norme, bazate pe propunerile CE din
cadrul pachetului legislativ, referitor la economia circulară vor contribui la prevenirea generării de deşeuri şi, în
cazul în care acest lucru nu este posibil, vor permite creşterea semnificativă a ratei de reciclare a deşeurilor
municipale şi a deşeurilor de ambalaje. Treptat, se va elimina depozitarea deşeurilor şi va fi promovată utilizarea de
instrumente economice, cum ar fi schemele de răspundere extinsă a producătorilor. Noile norme consolidează
"ierarhia deşeurilor", cu alte cuvinte, statele membre sunt obligate să ia măsuri specifice pentru a privilegia mai
degrabă prevenirea, reutilizarea şi reciclarea decât depozitarea şi incinerarea, pentru a ne menţine pe calea către o
economie circulară. Totodată, normele mai stricte pentru calcularea ratelor de reciclare vor contribui la o mai bună
monitorizare a progresului real către economia circulară. De asemenea, conform obiectivelor din strategia națională
privind managementul deșeurilor, prin legea fondului pentru mediu OUG 196/2005 (cu modificări și completări
ulterioare) au fost stabilite taxe pentru nerealizarea obiectivelor de gestionare a deșeurilor pentru
populație/administrații publice și pentru operatori economici.
În ceea ce privește cantităţile de deşeuri municipale generate în ultimii cinci ani la nivel naţional/ județean,
acestea au scăzut odată cu scăderea demografică, deindustrializarea unor regiuni (zone cu o singură industrie sau
miniere), concentrarea sărăciei în zone rurale cu populația îmbătrânită sau seminomadă, după caz sau au
crescut sau s-au menținut, datorită colectării avansate a deșeurilor generate atât în mediul urban, cât și în mediul
rural.
2.8.2 Metodologie și ipoteze
Datele raportate de operatorii de salubritate sau de către autoritățile administrației publice locale au un grad mic de
acuratețe, bazându-se iîn mare parte pe estimări. Autoritățile județene responsabile cu protecția mediului analizeaza
datele primite ca în urma raportărilor în Sistemul Integrat de Mediu, le validează și apoi le trimit Agenției Naționale
pentru Protecția Mediului (ANPM), care le analizează, le validează si le agregă la nivel național. Analiza datelor și
validarea acestora este realizată în principal pe baza datelor și informațiilor provenite de la Agențiile Județene
pentru Protecția Mediului (APM) și avand în vedere indicatorii de generare estimați la nivel național.
În general procesul de validare a datelor durează, iar rapoartele privind starea mediului, care cuprind date agregate
la nivel de județ sunt în general disponibile în a doua jumătate a anului următor celui pentru care se face raportarea.
Pentru revizia Master Planului au fost folosite datele disponibile la APM Bihor pentru managementul deșeurilor
municipale, aferente anului 2017.
Date referitoare la managementul deșeurilor municipale pentru anul 2017 au fost colectate și direct de la operatorii
de salubritate care colecteaza deșeuri și gestionează diverse facilități de tratare a acestora (chestionare GD-COLTRANS și chestionare GD-MUN).
Date certe referitoare la cantitățile de deșeuri pe tipuri de deșeuri și stabilirea compoziției deșeurilor pe tipuri de
proveniență (urban/rural, menajer/asimilabil, parcuri și grădini, străzi, piețe) și pe tipuri de materiale se vor putea
obține doar după implementarea Sistemelor Integrate de Management al Deseurilor prin cântărirea deșeurilor pe
toate verigile lanțului de gestionare și monitorizarea atentă a datelor de către autoritățile contractante. Abia dupa 2-3
ani de monitorizare atentă și corectă a gestiunii deșeurilor și de corelare a datelor obținute, pe baza seriilor de date
rezultate, a indicatorilor de generare pe tipuri de deseuri și pe tipuri de proveniență și a trendurilor indicatorilor
obtinuți, se va putea realiza o planificare bazata pe date concrete, reale, o planificare care să aibă la bază previziuni
corecte pentru urmatorii 5-10 ani.
Trebuie subliniat faptul că revizuirea Master Planului ar fi fost oportună abia dupa 2-3 ani de la implementarea
SMID pe baza unor date reale și a unor studii dedicate de compoziție. Menționăm încă o dată acest fapt, pentru a
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conștientiza Beneficiarul asupra importanței monitorizării SMID și a faptului că, pe baza Rapoartelor anuale ale
operatorilor facilităților SMID, Beneficiarul va trebui sa ia în calcul o reactualizare a Master Planului înainte ori la
finalizarea Contractului de finanțare, pentru a putea face niște alegeri corecte de sustenabilitate viitoare a SMID, în
corelație cu obiectivele, țintele și prevederile legale de la momentul respectiv.
Facem aceste mențiuni și pe baza faptului că seriile de date analizate de Consultant provenite din diverse surse
(Rapoarte anuale privind Starea Mediului, date colectate de la operatorii facilităților existente de sortare/depozitare
deșeuri) nu sunt întotdeauna convergente către valori similare de indicatori, ci dimpotrivă.
Acest capitol prezinta în general date înregistrate în perioada 2010-2017, pentru următoarele categorii de deșeuri:
Deșeurile municipale (cod EWC 20, 15 01);
Deșeurile provenite din construcții și demolări (cod EWC 17);
Deșeurile din echipamente electrice și electronice (DEEE) (cod EWC 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35, 20 01
36);
Vehicule Scoase din Uz (VSU) (cod EWC 16 01 06);
Deșeuri municipale periculoase (orice deșeu care conține un compus periculos, notat în EWC cu codul
respectiv al categoriei/tipului de deșeu la care se indica prin * caracterul periculos);
Nămoluri rezultate din stațiile urbane de tratare a apelor menajere (cod EWC 19 08 05).
Referitor la deșeurile municipale, vor fi prezentate cantitățile de deșeuri, așa cum au fost colectate din sursele de
informare directă și indirectă, respectiv din Rapoartele anuale privind starea mediului emise de Agentia Pentru
Protectia Mediului Bihor, adrese de răspuns primite de la APM Bihor și chestionare completate de operatori de
salubritate locali din mediul urban si rural, ce colectează deșeuri și gestioneaza diverse facilități de deșeuri,
organizații cu atribuții de valorificare deșeuri (OTR), unități administrativ-teritoriale (UAT).
Cantitățile de deșeuri menajere si asimilabile (colectate separat și în amestec) - coduri EWC 20 01, 15 01 si
20 03 01; 20 01, 15 01 and 20 03 01;
cantiățile de deșeuri din servicii municipale (deșeuri stradale, deșeuri din piețe, deșeuri din grădini și
parcuri, inclusiv din cimitire) - cod EWC 20 02; cod EWC 20 03 02;
cantitățile de deșeuri din construcșii și demolări (cod EWC 17).
Cantitățile de deșeuri necolectate generate în gospodărie au fost calculate pe baza numărului populației care nu
beneficiaza de servicii de salubritate (pe zone, urban si rural) și pe baza indicatorilor de generare stabiliți la nivel
național, conform PNGD.
Datele care privesc deșeurile din construcții și desființări sunt date cu un grad scăzut de acuratețe, deoarece, în
prezent, în România nu exista reglementări clare privind managementul acestor tipuri de deșeuri și o mare parte
dintre ele nu sunt colectate prin operatori specializați, astfel că mare parte din cantități sunt depozitate ilegal.
2.8.3 Date despre generarea deșeurilor
Cei mai reprezentativi indicatori pentru evaluarea eficienţei gestionării deşeurilor municipale în România sunt
prezentați mai jos și reflectă datele puse la dispoziție de autoritatea locală pentru protecția mediului (APM
Bihor) :
A. Gradul de conectare la serviciul de salubritate (%)
În județul Bihor sunt 101 administraţii publice locale, dintre care 91 de comune şi 10 aşezări urbane.Toate
administraţiile publice locale amplasate pe căile rutiere principale din jud. Bihor sunt deservite de operatori de
salubritate licenţiaţi şi gradul de conectare la serviciile de salubritate este astfel maximizat. Prin campaniile de
curăţenie de primăvară şi de toamnă se desfiinţează depozitările ilegale identificate, iar deşeurile abandonate sunt
colectate, transportate şi eliminate la depozitul conform de deşeuri nepericuloase județean autorizat din Oradea și
administrat de SC EcoBihor SRL. Deci, cantitatea de deşeuri necolectate se minimizează.
Comunităţile locale situate pe căi rutiere secundare, cu carosabilul nemodernizat sau distrus se află în procentul de
administraţii care colectează deşeurile municipale cu mijloace proprii, apoi le transportă către operatorii din mediul
urban.
47

Tabel nr. 2.6 – Gradul de acoperire cu servicii de salubritate
2010 (%) 2011
2012
2013
2014
(%)
(%)
(%)
(%)
76,66
75,0
80,64
86,19
95,04
URBAN
64,84
71,0
52,97
82,82
77,4*
RURAL
70,78
73,0
66,81
84,5
86,22
MEDIE
PROCENT
ACOPERIRE
(%)
*lipsește un număr de populaţie neraportată de operatorul desfiinţat Rienisal SRL
(Sursa: APM Bihor – Raport Starea mediului, 2017)

2015
(%)
95,88
81,1
88,36

2016
(%)
96,0
83,0
89,5

2017
(%)
99,0
84,51
95,0

Indicatorul total de acoperire cu servicii de salubritate în jud Bihor are tendinţă crescătoare.
Tabel nr. 2.7 – Cantitatea de deșeuri generate și necolectate (tone)
An
Total generat și necolectat* (t)
Generat și necolectat în
Urban
(t)
37.970,18
22.817,28
2010

Generat și necolectat în Rural
(t)
15.152,9

2011

25.138,14

14.061,82

11.076,32

2012

39.149,32

18.846,7

20.302,61

2013

34.848,00

15.046,00

19.802,0

2014

13.559,57

3.944,3

9.615,268

2015

11.830,42

3.804,359

8.026,058

2016

11830,42

3.804,359

8.026,058

2017

10.574,00

-

10.574,0

*Aici se regăsesc cantităţile de deşeuri reciclabile valorificate de locuitorii judeţului direct către operatorii autorizaţi care
colectează deşeuri reciclabile de la persoane fizice, reprezentate în principal de deşeurile de ambalaje din PET şi alte mase
plastice, precum şi dozele de aluminiu. Tot aici sunt incluse şi deşeurile biodegradabile compostate în gospodării. (Sursa: APM
Bihor – Raport Starea mediului, 2017)

Populaţia avută în calcul este cea recenzată în 2012. Se poate considera că acestea sunt cantităţile maxime de
deşeuri generate şi necolectate în perioada indicată. Pentru anul 2017 a fost estimată cantitatea de 10.574 de
tone ca fiind generată şi necolectată din gospodăriile populaţiei din mediul urban şi mediul rural.
Datele despre generarea deșeurilor municipale sunt raportate în Sistemul Integrat de Mediu în baza noului mod de
raportare a gestiunii deșeurilor, ce pune accent pe definirea și precizarea operațiilor de valorificare la care sunt
supuse deșeurile, conform prevederii Legii nr. 211/2011(anexele 2,3 și 6).
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Tabel nr. 2.8 - Indicatori monitorizaţi în anii 2014 - 2017
Indicatori monitorizați
2014
2015***
Deșeuri
municipale
90.254,87
11.4973,3
generate, din care: (t)
Deșeuri
generate
de
53.316,56
50.050,69
populație (t)
Deșeuri similare (t)
21.594,45
64.922,61
Deșeuri
din
publice (t)

2016***
78.695,92

2017***
136.793,74

52.743,75

67.787,98

6.183,17

48.607,92

servicii

15.343,86

48.446,85

19.769,00

20.397,84

Total deșeuri tratate
(t)
Total valorificare
(t)
Materiale reciclabile (R2R11, excluzând R3) (t)
Compostare (R3) (t)

99.939,09

163.420,15

211.639,89

231.257,15

42.990,73

60.275,17

78.694,92

85.455,75

8.623,08

3.818,53

56.379,02

64098,48

19.895,78

11.759,34

14.455,16

1.376,81

Co-incinerare (R1) (t)

10.045,06

13.241,97

7.859,92

10.547,46

Alte
valorificări*
3
(Nm /an)
Total eliminare (t)

4.426,81

2.585,36

23.004,00

422.000,00

56.948,36

75.257,61

132.943,97

155.234,4

Depozitare (D1-D7, D12)
(t)
Incinerare (D10) (t)

56.633,36

75.257,61

116.352,44

132.139,00

0,00

0,00

0,00

Alte eliminări

315,00

8.183,00

16.591,53

23.095,33

***s-au eliminat și deșeuri din jud Cluj, Caraș Severin, Alba, Salaj, Arad
(Sursa: APM Bihor – Raport Starea mediului, 2017)

Agenția Națională pentru Protecția Mediului Bucureşti a pus la dispoziţa APM Bihor, următoarele date prelucrate
statistic prin sistemul SIM Statistica Deşeurilor. Pentru anul 2016 indicatorii realizaţi în judeţul Bihor sunt
următorii:
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Fig. 2.11 - Cantităţi de deşeuri municipale colectate separat în anii 2014-2017

B.
Cantitatea de deşeuri municipale colectate separat (tone) prezintă o creştere constantă, deşi se
parcurge o perioadă de limitare a costurilor datorită scăderii veniturilor populaţiei, care dictează menţinerea tarifelor
de colectare la limita minimă. Se constată creşterea cantităţii de deşeuri intrate în staţii de sortare. Se constată
creşterea constantă a cantităţii deşeurilor municipale colectate şi tratate.

Fig. 2.12 - Cantităţi de deşeuri municipale tratate în anul 2017
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C.
Numărul de depozite municipale conforme în operare din anul 2017
Depozitarea definitivă a deşeurilor municipale colectate din județul Bihor, dar și din alte județe este asigurată în
depozitul ecologic autorizat Oradea, administrat de SC ECOBIHOR SRL. Din luna august 2005 și până în prezent
acest depozit a funcționat astfel:
au fost epuizate următoarele capacităţi de stocare: celula I A, celula I B, celula II B, celula II B, care se
află în prezent în tasare, celula I are strat de acoperire/înverzire și vegetație spontană;
în prezent se depozitează deşeuri în celula III A a depozitului, deschisă în anul 2017;
acesta este unicul depozit pentru deșeuri municipale și industriale nepericuloase conform din județul Bihor
având funcție regională. Toate depozitele municipale neconforme sunt închise și ecologizate prin
proiectul SMID Bihor și se află în monitorizare post închidere.
În perioada 2012-2017 au fost eliminate următoarele cantități de deșeuri prin depozitare definitivă în depozite
autorizate de APM Bihor.
Tabel nr. 2.9 – Cantităţi de deşeuri eliminate prin depozitare definitivă (tone)
Depozitare
2012
2013
2014
2015
definitivă
cantități deșeuri (t)
135.924
126.870
119.088
120.668*
Depozit
ecologic
(mixt)
ECOBIHOR
1.366
1.550
1.404
1.485
Depozit municipal
Salonta
1.029
1.033
888
862
Depozit municipal
Valea lui Mihai

2016

2017

116.352

155.234,4

706

0

424,16

0

Total
138.319
129.453
121.380
155.234,4
*În anul 2015, 2016 și 2017 au fost depozitate la ECOBIHOR SRL şi deşeuri municipale și asimilabile din judeţe
limitrofe: Cluj, Caraș Severin, Arad, Timiș, Alba sau Sălaj.
(Sursa: APM Bihor – Raport Starea mediului, 2017)

În celula activă de depozitare deșeuri nepericuloase, administrată de ECOBIHOR Oradea s-au depozitat
următoarele cantități de deșeuri în anul 2017:
Tabel nr. 2-10 – Depozitare în celula 3 din depozitul regional Oradea - 2017
Depozit de deșeuri nepericuloase – Celula activă (Celula 3/A) 2017
Tip deșeu
Sol decopertat excavat provenit de la stația de concasare în
urma tratării
Deșeuri construcții/demolări provenite de la stația de
concasare în urma tratării
Deșeuri municipale și asimilabile
Deșeuri industriale nepericuloase
TOTAL

Cantitate (t)

Procent (%)

155.234,4
23.150,59
178.384,99

87
13
100

(Sursa: APM Bihor – Raport Starea mediului, 2017)
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Se constată descreşterea cantităţii de deşeuri depozitate, conform recomandărilor Directivei 98/2008 CE
privind regimul deşeurilor.
D.
Valorificarea deşeurilor municipale
Există diverse modalităţi de valorificare a deşeurilor provenite de la populaţie şi anume prin serviciile de
salubritate, chestionare statistice MUN, prin sistemele de preluare a responsabilităţii, dar şi prin valorificare
directă către operatorii colectori autorizaţi sau de persoanele fizice individual. Operatorii autorizaţi deţin
evidenţele deşeurilor preluate de la persoane fizice întocmite, conform prevederilor OUG 31/2011 cu modificările
şi completările ulterioare. Au fost valorificate direct de către persoane fizice deşeuri având cod deşeu: 15 01 01, 15
01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 06, 20 01 01, 20 01 39.
Operatorii de salubritate care colectează separat deşeuri de la populație, în fracţie umedă şi fracţie uscată predau
deşeurile fracţie uscată la staţia de sortare din Oradea, aparţinând SC Eco Bihor SRL sau la cea a SC Salubri SA
Aleşd. Stația de sortare Aleșd, Valea lui Mihai, Compania Reosal, Marghita, Beiuș, Salonta, Ștei și Săcueni sunt
concomitent și stații de transfer.
Tabel nr. 2.11 - Gestionarea deșeurilor municipale colectate separat in Valea lui Mihai in 2017
COD DEȘEU
TIP DEȘEU
COLECTAT/VALORIFICAT
(t)
20 01 01
Hârtie/Carton
184.711
20 01 39
Plastic
159.131
20 01 02
Sticlă
15,32
20 01 40
Metal
7,3
20 02 01
Biodeșeuri-colectate
37,0
20 02 01
Biodeșeuri- lădițe
0
(Sursa: APM Bihor – Raport Starea mediului, 2017)

Tabel nr. 2.12 - Deșeuri municipale și asimilabile tratate termoenergetic în 2017
Ambalaje hârtie/carton
68.435
15 01 01
Ambalaje materiale plastice
1.599,12
15 01 02
Ambalaje de lemn
6,00
15 01 03
Ambalaje materiale compozite
682,94
15 01 05
Ambalaje amestecate
691,524
15 01 06
Materiale filtrante
15.595
15 02 03
Materiale plastice
66.267
16 01 16
Deșeu hartie
191,74
19 12 01
Materiale plastice și de cauciuc
1.298,36
19 12 04
Materiale textile
29,84
19 12 08
Deșeuri
combustibile
4.079,92
19 12 10
Alete deșeuri
37.783,18
19 12 12
Hartie
și
carton
0
20 01 01
Îmbrăcăminte
158,02
20 01 10
Textile
30,88
20 01 11
Medicamente, altele decât cele
7.379,00
20 01 32
menționate la 20 01 31

68.435
1.599,12
6,00
664,74
679.664
15.455
66.267
191,74
1.312,2
29,84
4.056,00
37.651,91
0
174,58
30,93
7.379,00

(Sursa: APM Bihor – Raport Starea mediului, 2017)
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Tabel nr. 2.13 – Destinație deșeuri din categoria 20 colectate de la populație și agenți economici
Cantitate
Populație
Agenti
Colectat
R1
R3 bio
R2 – R11
R12– R13
deșeuri (t)
economici
30.959,92
21.561,64
52.521,551
24,6
123,6
1.160,596
0
Deșeuri
Hârtie/Carton
2.086,106
2.173,775
4.259,881
269,9
1.438,435
Metale
685,573
994,662
1.680,235
35,3
68,41
Plastic
4.663,529
6.869,891
11.533,42
777,788
925,53
Sticlă
943,319
1.083,416
2.026,735
40,1
145,84
Lemn
533,908
445,95
979,858
24,6
37,508
Biodegradabil
17.569,02
7.250,411
24.819,432
123,6
Textile
1.168,55
2.204,66
3.373,21
Altele
3.309,91
538,87
3.848,78
297,78
Campanii de
999,2155
999,21555
842,3387
colectare
DEE
Deșeuri
5,54
5,54
5,4
electrice
Inerte
8.449,63
26.205,13
34.654,76
2.100

D1
D5
45.979,34
2.619,126
1.575,525
10.066,1
1.856,795
917,75
24.695,83
3.373,21
875,00
31.750,88

(Sursa: APM Bihor – Raport Starea mediului, 2017)

La nivelul anului 2016 au fost colectate, sortate pentru valorificare sau eliminare în cadrul serviciilor
municipale, următoarele cantităţi de deşeuri:
Tabel nr. 2.14 - Deşeuri colectate separat valorificate sau eliminate 2016 (tone)
Compoziţie/Materiale
Colectat
Operație de
Operație
în deșeurile colectate în
valorificare
valorificare R12,
servicii municipale
R3 biomasă
R13
Total
Hârtie/Carton
Metale
Plastic
Sticlă
Lemn
Biodegradabil
Altele
%

39.033
1.665,6
1.997
87,58
2,3
14.455
18.417,2

14.455

14.455

35,2
4,26
9,73
15,54
3,15
2,18

37 %

7.869
47 %

Operație
eliminare
D1, D5

Alte
operații
eliminare

2.101,26
382,18
428,64
1.025,39
84,43

315

174,2
6,42
26 %

315
2%

(Sursa: APM Bihor – Raport Starea mediului, 2017)

E.

Cantitatea de deşeuri biodegradabile din deşeurile municipale depozitate (tone)

Deşeurile biodegradabile au fost compostate pe platforme de compostare ale ECO BIHOR SRL Oradea, pe
platforma de compostare de la Valea lui Mihai, administrată de ASA Servicii Ecologice Arad SRL sau în mediul
rural au fost compostate în gospodării. În mediul urban au fost aplicate proceduri de reducere a cantităţii de
deşeuri verzi generate în parcuri şi spaţii verzi.
Între anii 2014 - 2017 au fost compostate cca. 84% din deşeurile colectate prin serviciile urbane.
Acest aspect este ilustrat şi de compoziţia procentuală a deşeurilor depozitate.
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An

Tabel nr. 2.15 fracţie
% Biodegradabil
% Biodegradabil
urban
rural
47,40
56,61
46,9
57,79
30,6
46,9
35,46
30,11
36,0
30,9
43,0
44,0

Conţinut
în
biodegradabilă în perioada 2012-2017*
Tendința

0,98 urban; 1,08 rural
0,98 urban; staționar rural
0,63 urban; 0,81 rural
Cvasistaționar; 0,64 rural
Cvasistaționar
Cvasistaționar (deșeuri provenite din areale unde au fost
închise depozitele neconforme
*Observaţie: cantitatea de deşeuri supusă analizei nu a avut în vedere întreaga gamă de deşeuri şi cantităţile de deşeuri
colectate selectiv; se referă doar la un eşantion care conţine deşeurile umede colectate separat de cele reciclabile (datele sunt
preluate din RAM întocmit şi depus anual de SC ECOBIHOR SRL Oradea administratorul depozitului judeţean mixt de deşeuri
nepericuloase la APM Bihor, exprimarea procentuală fiind gravimetrică).
2012
2013
2014
2015
2016
2017

(Sursa: APM Bihor – Raport Starea mediului, 2017)

Se constată conformarea privind reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile din deşeurile municipale
depozitate.
Tabel nr. 2.16 - Cantităţi de deşeuri biodegradabile sortate, intrate la instalaţiile de compostare (t/an)
An
Intrări stații compostare
Ieșiri stații de compostare
12.715,41
8.328
2012
14.047,96
11.648
2013
13.047,96
11.648
2014
6.985
5.146
2015
8.563,72
9.962,07
2016
14.455
13.641
2017
(Sursa: APM Bihor – Raport Starea mediului, 2017)

Lemnul, colectat ca fracţiune separată, a fost valorificat în 2015, 2016 și 2017 pentru încălzire în sezonul rece,
ca urmare nu este însumat la cantitatea compostată.
Din anul 2011 până în anul 2017 s-a creat un flux de deşeu biodegradabil în nişa de colectare şi valorificare a
deşeurilor de uleiuri şi grăsimi comestibile uzate cod deşeu 20 01 25. Au fost create fluxuri stabile de la generatori
către colector, deşeurile fiind destinate obţinerii combustibilului de tip biodiesel. Cantitatea colectată şi
valorificată a crescut constant.
Tabel 2.17 - Cantităţi colectate şi valorificate de uleiuri şi grăsimi comestibile (tone)
Cod deșeu
An colectare
Cantitate colectată
Cantitate
valorificată
20 01 25
2017
1.764,9
1.755
20 01 25
2016
1.142,67
1.210
01 01 25
2015
1.048,82
1.44,46
01 01 25
2014
791
760
01 01 25
2013
666,340
638,869
01 01 25
2012
379,9
376
01 01 25
2011
317,33
221,22

Destinație
Fabricare biodiesel
Fabricare biodiesel
Fabricare biodiesel
Fabricare biodiesel
Fabricare biodiesel
Fabricare biodiesel
Fabricare biodiesel

(Sursa: APM Bihor – Raport Starea mediului, 2017)

F. Cantitatea de deşeuri municipale reciclate, pe categorii de deşeuri
Din datele privind activitatea staţiilor de sortare deşeuri municipale, rezultă pentru județul Bihor următoarele:
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Tabel nr. 2.18 - Deşeuri municipale reciclate pe categorii (tone)
An/Cod deșeu și denumire
2012
2013
15 01 01 ambalaje de hârtie
713,85
771,64
și carton
15 01 02 ambalaje de mase
1.856,8
1.801,67
plastice
15 01 02 ambalaje de mase
42,82
390,27
plastice
–
valorificare
energetică
15 01 03 ambalaje lemn
15 01 04 ambalaje metalice
94,87
131,44
15
01
06
ambalaje
3.163,18
3.533,62
amestecate
15 01 07 ambalaje sticlă
31,46
109,34
17 02 03 materiale plastice
1,66
3,22
17 02 05 metale fier și oțel
34,50
97,04
19 02 01 hârtie și carton
15,84
38,42
19 12 04 materiale plastice
19 12 05 sticlă
19 12 08 materiale textile
20 01 01 hârtie și carton
70,44
460,44
20 01 11 deșeu textil
20 01 39 materiale plastice
8,26
19
12
10
deșeuri
434,38
5.603,72
combustibilevalorificare
energetică
19 12 12 alt deșeuri de la
2.746,54
3.441,89
tratarea mecanică a deșeurilor
- eliminate
17 01 și 17 04 deșeuri din
9.494,42
1.313,82
construcții și demolări

2014
923

2015
1.312

2016
854

1.074,21

1.174,65

1.230

586,72

989,5

1.585

25,65
103,44
2.647,59

78,21
78,61
3.609

21
130
3.960

138,84
5,56

229,1

153
52
6,27

7,20
116,24
325,32

2017

149
9,02
1.312,2

434

19,48
5.765,24

7.131

7.061

1.098,67
30,88
384,8
4.079

8.059,66

19.850

17.339

37.723

5.584.34

1.222,3

21.684

87.401,9

(Sursa: APM Bihor – Raport Starea mediului, 2017)

G.
Cantitatea de deşeuri
valorificate termoenergetic

biodegradabile

şi

deşeuri

ambalaje

din

deşeurile municipale

Tabel nr. 2. 19 - Deşeuri municipale şi asimilabile: biodegrabile şi din ambalaje valoficate termoenergetic (tone)
Co-incinerare R1
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Valorificare
termoenergetică a
deşeurilor municipale
sortate,
cod 19 12 10 şi
cod 19 12 12

18.134*

3.350

5.559

6.569

9.173

41.423*

37.069

51.387

Observaţie: în perioada 2016 - 2017 au fost coincinerate şi deşeuri municipale şi asimilabile sortate din jud. Cluj, Arad și
Bihor. (Sursa: APM Bihor – Raport Starea mediului, 2017)
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Se observă creşterea cantităţii de deşeuri municipale valorificate în detrimentul depozitării definitive.
F. Nămoluri de la stația de epurare ape uzate
Activitatea de epurare a apelor municipale uzate a generat nămolul biologic şi deşeurile din treapta
mecanică.
Tabel nr. 2.20 - Generare nămol staţii de epurare municipale (tone s.u.)
Instalații
Nămol treaptă
Nămol treaptă
Nămol treaptă
generatoare
biologică
biologică
biologică
2012
2013
2014
Stații de epurare ape
3.454
3.526
3.620
menajere uzate

Nămol treaptă
biologică
2015
3.670

Nămol treaptă
biologică
2016
2.183

(Sursa: APM Bihor – Raport Starea mediului, 2017)

Din datele statistice rezultă că sub 10% din nămolurile generate au fost împrăştiate.
D. Fluxuri speciale de deșeuri
Deşeuri de Echipamente Electrice şi Electronice (DEEE)
În România se gestionează echipamentele electrice şi electronice (EEE) puse pe piaţă şi cantităţile de deşeuri de
echipamente electrice şi electronice colectate și tratate în conformitate cu prevederile OUG nr. 5/2015 privind
deşeurile de echipamente electrice şi electronice, care transpune Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European
şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE).
Astfel, DEEE se colectează prin fluxuri planificate de către operatorii economici autorizați și de către
organizațiile colective în cadrul campaniilor de colectare și informare, educare a populației.
La nivelul anului 2016 în judeţul Bihor, conform datelor la data 31.12.2016, un număr de 22 de operatori
economici cu 24 puncte de lucru au deţinut autorizaţie de mediu pentru colectarea deşeurilor de echipamente
electrice şi electronice şi 3 operatori economici pentru tratarea/reciclarea deşeurilor de echipamente
electrice şi electronice.
În tabelul de mai jos sunt evidenţiate cantităţile de DEEE colectate la nivel judeţean de către operatorii economici
autorizaţi în acest scop. Valorile de mai jos nu reprezintă neaparat şi distribuţia judeţeană a generării DEEE, ţinând
cont de faptul că DEEE- urile generate într-un judeţ pot fi transportate (implicit raportate) la un punct de colectare
din alt județ.
Datele pentru anii 2012-2014 au fost validate de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi corespund
raportărilor naţionale transmise către EUROSTAT. Aceste date sunt disponibile la nivelul autorităților centrale
pentru protecția mediului.
Tabel nr. 2.21 - Cantităţi de DEEE colectate în perioada 2012-2016
Anul
2012
2013
2014
1.269,39
1.265,71
1.176,34
DEE colectate
(t)

2015
3.268,19

2016
6.877,927

(Sursa: APM Bihor – Raport Starea mediului, 2017)

Având în vedere facilităţile oferite persoanelor fizice de marile centre comerciale la achiziţia echipamentelor
electrice şi electronice şi anume, preluarea unui echipament EEE nefuncţional şi asigurarea unor reduceri de
preţ (sistemul buy-back), DEEE sunt preluate direct de la persoanele fizice de către asociaţiile colective
autorizate la nivel naţional, astfel că datele privind cantităţile colectate sunt transmise în mod direct instituţiilor de
mediu de la nivel central.
În ceea ce priveşte ponderea categoriilor de DEEE colectate de la populaţie şi operatorii economici se
constată că cel mai mare procent este reprezentat de aparatele de uz casnic de mari şi mici dimensiuni, respectiv de
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echipamentele informatice (computere, imprimante) şi de telecomunicaţii.
În conformitate cu datele disponibile de la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului la data de 31.12.2017 la
nivelul judeţului Bihor au fost înregistraţi 81 de operatori economici care au solicitat număr de înregistrare ca şi
producător de EEE şi sunt înscrişi în sistemul naţional.
La nivelul judeţului Bihor, în mediul rural, asociaţiile colective autorizate la nivel naţional în colaborare cu
operatorul economic autorizat pentru colectare tratare DEEE în judeţul Bihor organizează periodic campanii de
colectare acestor tipuri de deşeuri de la populaţie şi operatori economici.
În municipiul Oradea este implementat un sistem de colectare a acestor categorii de deşeuri prin grija
administraţiei publice locale şi este asigurată infrastructura de colectare a DEEE de la populaţie.
În perioda 2010-2016 la nivelul judeţului Bihor au fost colectate cantităţi mari de deşeuri de echipamente electrice
şi electronice din categoria celor istorice.
Având în vedere că durata medie de utilizare al echipamentelor electrice şi electronice este mare şi depăşeşte
perioada de uzură morală şi tehnică, iar achiziţia echipamentelor electronice noi de către persoanele fizice este în
strânsă concordanţă cu veniturile salariale, rata de colectare a acestor tipuri de deşeuri este una constantă la nivelul
judeţului Bihor şi nu se remarcă creşteri semnificative în ultimii doi ani. În urma intrării în vigoare, în mod
gradual, a prevederilor OUG. nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, sistemul
judeţean de gestionare a DEEE va fi optimizat conform cerinţelor legale în vigoare. Distribuţia pe judeţe a
cantităţilor de DEEE nu este reprezentativă, ţinând cont de faptul că DEEE colectate într-un judeţ ajung la tratare în
alt judeţ. O parte din DEEE colectate în România sunt transportate în afara ţării, în state membre UE sau în afara
UE în vederea tratării.
Evaluarea stadiului realizării obiectivelor minime de valorificare prevăzute de legislația specifică sunt în sfera de
competență al autorităților centrale pentru protecția mediului.
Deşeuri de ambalaje
Se apreciză că întreaga cantitate de ambalaje pusă pe piaţă este utilizată în acelaşi an, indicatorul specific reprezintă
cantitatea totală de ambalaje utilizate în România, exprimată în kg/cap de locuitor/an.
Cantitatea de ambalaje utilizate se presupune că este egală cu cantitatea de deşeuri de ambalaje generată. Această
presupunere se bazează pe durata scurtă de viaţă a ambalajelor. Ponderea procentuală a deşeurile de ambalaje
reciclate în România se calculează prin împărţirea cantităţii de deşeuri de ambalaje reciclate la cantitatea
totală de deşeuri de ambalaje generate.
Mai jos este ilustrată gestiunea ambalajelor pentru anul 2014 în România:
- cantitatea de ambalaje introduse pe piaţă (tone), pe tipuri de material, cu menţionarea indicelui de
generare exprimat în kg/loc/an, pentru ultimii cinci ani;
- cantitatea de ambalaje valorificate (tone), pe tipuri de material, cu menţionarea ratei de valorificare
exprimată în procent, pentru ultimii cinci ani;
- cantitatea de ambalaje reciclate (tone), pe tipuri de material, cu menţionarea ratei de reciclare
exprimată în procent, pentru ultimii cinci ani;
- ponderea procentuală a tipurilor de materiale din ambalajele puse pe piaţă pentru ultimul an de raportare;
- tendinţa ratelor de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, pe tipuri de materiale şi global.
Tabel nr. 2.22 - Ambalaje reciclate între anii 2010- 2014 (tone)
Tip material
2010
2011
2012
Hârtie și carton
177.636
191.990
211.698
Metal (total)
36.267
34.410
32.398
Lemn
38.451
73.390
98.660
Altele
0
0
0

2013
232.580
28.732
71.902
0

2014
323.767
36.462
77.111
0

(Sursa: APM Bihor – Raport Starea mediului, 2017)
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Tabel nr. 2.23 - Indicatorii de reciclare realizaţi în perioada 2010-2014
Tip material
% 2010
% 2011
% 2012
Sticlă
56,78
59,97
66,26
Plastic (total)
28,24
40,34
51,29
Hârtie și carton
66,78
65,50
69,84
Metal (total)
65,68
62,30
55,54
Lemn
18,15
32,54
45,15
Altele
0,00
0,00
0,00

% 2013
49,24
51,65
74,65
52,81
28,92
0,00

% 2014
55,97
49,37
83,43
55,53
26,62
0,00

(Sursa: APM Bihor – Raport Starea mediului, 2017)

În România, administrarea problematicii ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje este reglementată prin Legea
249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje modificată şi completată prin
OUG nr. 38/2016.
Ponderea deşeurilor de ambalaje din totalul deşeurilor municipale generate a crescut semnificativ în ultimii ani,
urmând tendinţa crescătoare a cantităţilor de ambalaje introduse pe piaţă. Această creştere a determinat Comisia
Europeană să elaboreze şi să adopte Directiva 94/62/CE menită să contribuie la reducerea deşeurilor de ambalaje.
Prin transpunerea în legislaţiile naţionale, inclusiv în legislaţia din România, responsabilitatea implementării
acestui document revine operatorilor economici care produc, introduc pe piaţă şi distribuie ambalaje şi produse
ambalate.
Principiile specifice gestionării deşeurilor de ambalaje sunt:
- prevenirea producerii de deşeuri de ambalaje;
- reutilizarea ambalajelor;
- reciclarea deşeurilor de ambalaje;
- alte forme de valorificare a deşeurilor de ambalaje, care să conducă la reducerea cantităţilor
eliminate prin depozitare finală.
Modalităţi de gestionare:
a) individual, de către agenţii economici care introduc pe piaţă produse ambalate sau ambalaje de
desfacere;
b) prin transferarea responsabilităţii către un operator economic autorizat.
Deoarece este puţin probabil ca în condiţiile economice concrete existente în România, fiecare companie în parte să
poată îndeplini condiţiile impuse în privinţa reciclării şi valorificării, au fost înfiinţate organizaţii colective cu rolul
de a prelua responsabilităţile companiilor care acceptă să participe la o schemă colectivă de colectare şi
reciclare/valorificare a deşeurilor de ambalaje prin intermediul acestei organizaţii.
Pentru atingerea ţintelor stabilite în legislaţia europeană şi naţională, sistemul pentru gestionarea deşeurilor de
ambalaje trebuie să cuprindă:
- colectarea separată;
- sortarea şi procesarea;
- reciclarea finală.
Având în vedere faptul că cea mai mare parte a deşeurilor de ambalaje se regăseşte în deşeurile menajere, atingerea
obiectivelor stabilite prin directivă, trebuie să se bazeze pe o evoluţie crescândă a colectării separate a deşeurilor de
ambalaje de la populaţie.
Reuşita colectării separate are la bază, înainte de orice, modul de comportare al fiecărui cetăţean.
În prezent, colectarea deşeurilor nu este încă generalizată. De aceea se pune accent pe activităţile de
conştientizare şi informare a publicului, prin activitățile ce fac obiectul implementării proiectului și odată cu
punerea în funcțiune a instalațiilor din SMID Bihor.
Deşeurile de ambalaje rezultate din consumul populaţiei nu sunt colectate separat la sursă, cu excepţia anumitor
recipienţi de sticlă returnabili. Deşeurile de ambalaje rezultate din comerţ sunt în mare parte colectate separat
(pe tipuri de materiale) şi predate agenţilor colectori de materiale reciclabile. Deşeurile de ambalaje rezultate
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din domeniul productiv sunt, în general, colectate separat şi vândute fie direct societăţilor care le pot recicla, fie
colectorilor de materiale reciclabile.
La nivelul anului 2015, în judeţul Bihor erau peste 50 de operatori economici autorizaţi pentru colectarea deşeurilor
de ambalaje şi 10 operatori autorizaţi pentru reciclarea deşeurilor de ambalaje.
Aceștia au colectat, în vederea valorificării, în anul 2014 o cantitate de 14.216,25 tone de deșeuri de ambalaje.
Tabel nr. 2.24 - Structura cantității pe tipul materialului component (tone)
Sticlă
PET
Plastic
Hârtie
Doze
Oțel
Aluminiu
174,63
439,04
3.336,4
4.208
63,95
2.084,55

Lemn

Altele

2.084,55

8,4

(Sursa: APM Bihor – Raport Starea mediului, 2017)

Din datele anului 2014 rezultă că operatorii autorizați pentru reciclarea deșeurilor de ambalaje au reciclat
următoarele cantități:
Tabel nr. 2.25 - Cantităţi de deşeuri de ambalaje reciclate în anul 2014 (tone)
2014/R3
Plastic
Hârtie
Lemn
2.762,25
367,88
855,94
Total (t)

Altele
8,4

(Sursa: APM Bihor – Raport Starea mediului, 2017)

În j u d e ț u l Bihor au fost valorificate energetic următoarele cantități de deşeuri de ambalaje provenite din
sectorul industrial, periculoase și nepericuloase:
Tabel nr. 2.26 - Cantităţi de deşeuri de ambalaje valorificate energetic (tone)
Valorificare/R3
2013
2014
2015
Cod deșeu
64,92
20,68
1.482,06
15 01 01
40,07
13,25
3.213,32
15 01 02
258,76
436,76
262,2
15 01 03
15 01 05
938,25
15 01 06
14,02
15 01 09

2016

2017

511,63
2.393,32
262,2

3.679

938,25
14,02

(Sursa: APM Bihor – Raport Starea mediului, 2017)

Vehicule scoase din uz (VSU)
România a transpus Directiva 2000/53/CE cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 212/2015
privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, care abrogă HG nr. 2406/2004
privind gestionarea vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, precum şi prin normele de aplicare ale acestei
hotărâri.
Directiva 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz este transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr.
212/2015 privind gestionarea vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz şi stabileşte:
- măsurile care au ca scop prevenirea apariţiei deşeurilor provenite de la vehicule, precum şi reutilizarea,
reciclarea şi alte forme de recuperare a vehiculelor scoase din uz şi componentelor acestora
pentru a reduce cantitatea de deşeuri eliminate, precum şi îmbunătăţirea performanţei de mediu a tuturor
operatorilor economici implicaţi în ciclul de viaţă al vehiculelor;
- reutilizarea, reciclarea şi valorificarea energetică într-o proporţie cât mai mare a vehiculelor scoase din uz.
Conform prevederilor acestei legi, operatorii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de tratare a vehiculelor
scoase din uz sunt obligaţi să asigure pentru toate vehiculele scoase din uz preluate în vederea tratării realizarea
următoarelor obiective:
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- reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 95% din masa medie pe vehicul şi an;
- reutilizarea şi reciclarea a cel puţin 85% din masa medie pe vehicul şi an.
Pentru gestionarea diversităţii de deşeuri care rezultă la tratarea VSU prin depoluare şi dezmembrare se respectă
alte prevederi specifice cum sunt: HG nr. 170/2004 cu modificări ulterioare privind privind gestionarea anvelopelor
uzate, HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleirilor uzate, Legea. nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, HG nr.
1061/2008 privind aprobarea transportului de deşeuri periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. Și în acest
caz se aplică ierarhia deşeurilor. Pentru acele componente pentru care este improbabilă reciclarea din punct de
vedere tehnic se efectuează valorificarea termoenergetică.
În anul 2017 au desfăşurat activităţi de colectare şi tratare/depoluare/dezmembrare VSU un număr de 35 de
operatori.
Tabel nr. 2.27 - VSU colectate şi tratate în perioada 2010-2017 (bucăţi)
VSU
2010
2011
2012
2013
2014
colectate
și tratate
Număr
total VSU
colectate
şi tratate
pentru
care au
fost emise
2.528
1.505
919
1.157
1.247
certificate
de
distrugere

2015

2016

2017

1.341

1.331

1.057

(Sursa: APM Bihor – Raport Starea mediului, 2017)

În ceea ce priveşte obiectivele de reciclare/valorificare sunt relevante cifrele de la nivel naţional, având în vedere
faptul că VSU colectate într-un judeţ pot ajunge pentru tratare la un operator economic din alt judeţ. Aceste VSU
au fost depoluate în termenul acordat legal.
Producătorii, importatorii şi utilizatorii de vehicule noi sau reutilizate şi-au constituit reţele de colectare
uniform răspândite în teritoriul judeţean. În 2017 au fost înfiinţate noi puncte de colectare/ tratare/ depoluare.
La nivel naţional au fost îndeplinite ţintele conform tabelului de mai jos.
Tabel nr.2.28 - Obiective de reutilizare şi reciclare (%) în perioada 2007-2014
2007
2008
2009
2010
2011
Obiectiv de reutilizare şi
83,69
83,7
80,05
80,9
82,9
reciclare (X1/W1)
Obiectiv de reutilizare şi
valorificare (X2/W1)

85,69

86,45

85,29

85,5

86,8

2012
83,81

2013
83,76

2014
84,07

86,26

87,39

88,49

(Sursa: APM Bihor – Raport Starea mediului, 2017)

Tendinţa ratelor îndeplinite de reutilizare şi reciclare şi de reutilizare şi valorificare VSU, pe ultimii cinci ani
în comparaţie cu ţintele de reutilizare şi reciclare şi de reutilizare valorificare prevăzute în legislaţie este pozitivă.
De asemenea tendinţa ratei de valorificare a anvelopelor uzate este pozitivă.
Funcţionează şi fluxuri de colectare pentru valorificare materială sau valorificare termoenergetică a
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anvelopelor colectate în judeţul Bihor, amplasamentele instalaţiilor de valorificare sunt situate atât în Regiunea 6 NV, cât şi în Regiunea 5 – Vest. (Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului).
Deoarece prin Directiva 1999/31 CE privind depozitarea deșeurilor nu este permisă eliminarea/depozitarea
definitivă a anvelopelor uzate în depozite, în România soluția stabilită atât prin Strategia Națională de Gestionare a
Deșeurilor a fost valorificarea termoenergetică în industria clincherului de ciment, ca alternativă la utilizarea
altor combustibili.
În ultimii ani parcul auto a crescut numeric, utilizarea a anvelopelor de iarnă a devenit obligatorie, deci va apărea o
creștere previzibilă a cantităților de anvelope uzate, necesar a fi gestionate în limita capacităților de tratare existente,
conform ierarhiei deșeurilor stabilită prin Legea 211/2011 R cu modificări și completări ulterioare.
În județul Bihor există două fluxuri pentru anvelopele uzate generate/colectate, unul spre Holcim România
SA Fabrica de Ciment Aleșd, iar altul spre Heidelberg Cement Romania SA Ciment Chișcădaga.
Instalațiile din județul Bihor au gestionat/valorificat termoenergetic anvelope uzate, conform tabelului următor:
Tabel nr. 2.29 - Cantități de anvelope valorificate (tone)
Anul
Cantitatea anvelopelor
Cantitatea
uzate colectate
anvelopelor uzate
valorificate
7.125,56
7.125,56
2017
5.076,15
5.076,15
2016
5.945,5
5.945,5
2015
4.865,7
4.865,7
2014

Cantitatea anvelopelor
uzate
depozitate/stoc
1.160
0
0
0

(Sursa: APM Bihor – Raport Starea mediului, 2017)

În Oradea funcționează, de asemenea, o instalație autorizată cu activitate de reșapat anvelope pentru
autoutilitare: SC Onix SRL, care în 2016 a reșapat 167,15 tone anvelope.
E. Emisiile gazelor cu efect de seră din sectorul deşeuri
În general, principiul “poluatorul plăteşte”, responsabilitatea extinsă a generatorului şi ierarhia deşeurilor sunt
urmărite, monitorizate, implementate atât de autorităţile de mediu, cât şi de operatorii economici.
Conform prevederilor din Srategia Națională de Gestionare a Deșeurilor și a Planului Național de Gestionare a
Deșeurilor adoptat în 2017 a u f o s t luate decizii benefice pentru protecţia mediului în vederea reducerii
presiunii antropice.
Instalaţiile care tratează, valorifică, elimină deşeurile au parametrii reglementaţi pentru a aduce beneficii pentru
sănătatea umană şi a mediului.
În cadrul această secţiune se vor prezenta următoarele informaţii şi date:
- tendinţa de evoluţie a emisiilor de gaze cu efect de seră de la deşeuri pe ultimii cinci ani, exprimată în
tone;
- evoluţia numărului depozitelor de deşeuri municipale neconforme.
În judeţul Bihor, 8 depozite municipale neconforme au sistat depozitările și au fost închise și ecologizate până în
luna august anul 2017, când a avut loc recepția lucrărilor de închidere și ecologizare. Depozitele municipale cu
activitate sistată au fost închise în cadrul proiectului SMID Bihor aflat în implementare. Amplasamentele din
mediul rural de depozitare pe sol au fost închise, pe acestea a crescut vegetaţia.
De asemenea, au sistat depozitarea deşeurilor industriale nepericuloase şi au închis depozitele 4 operatori
economici. Din datele de monitorizare prezentate, rezultă că nu se mai produce impact major asupra mediului.
La sfârșitul anului 2016 se aflau în funcțiune/exploatare doar depozite autorizate de către APM Bihor. De
asemenea, au fost închise în judeţul Bihor şi ecologizate 5 celule de deşeuri periculoase industriale, acestea
aflându-se în perioadă post-închidere. Celelalte amplasamente ale depozitelor de deşeuri industriale neconforme
cu activitate sistată se află în monitorizare până la aplicarea unui proiect de închidere. Î n cursul anului 2017
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s-au finalizat procedurile complexe de elaborare și reglementare a Proiectului tehnic de închidere și ecologizare
a minei Băița-Plai, inclusiv a haldelor de steril minier, lucrări coordonate și finanțate de titularul
M.E.C.M.A.- D.G.R.M – S.C. CONVERSMIN S.A. în vederea obținerii acordului de mediu.
Începând cu anul 2015 şi până în anul 2017 din depozitul ecologic judeţean Oradea sunt captate gazele de
depozit din celula I și celula II, generate în masa depozitului şi, după purificare, acestea sunt utilizate și pentru
obţinerea curentului electric prin înaltă cogenerare, a agentului termic rezidual pentru termoficare şi apă caldă
menajeră.
Tabel nr. 2.30 - Gaz de depozit captat și utilizat ecologic de SC ECOBIHOR SRL (Nm3/an)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
ars în
ars în
ars în
gaze
gaze
gaze
făclie
făclie
făclie
combustibile
combustibile
combustibi
purificate
purificate
le
purificate
18.889
87.119
143.016
16.956,17
18.396
23.004
Gaz
depozit

2017
gaze
combusti
bile
purificate
442.000

(Sursa: APM Bihor – Raport Starea mediului, 2017)

Principalele surse de emisii din sectorul deșeuri sunt procesele de tratare a deșeurilor în vederea valorificării
sau/și eliminării, precum și gestiunea neconformă a deșeurilor municipale sau industriale.
Astfel, procesele de tratare aerobă a biodeșeurilor în vederea compostării și a valorificării biomasei
conținute generează atât prețiosul compost, dar și o cantitate minimală de gaze cu efect de seră. În j u d e ț u l
Bihor există platforme de compostare a biomasei la Oradea, Valea lui Mihai, iar la Șimian o platformă pentru
compostarea deșeurilor din grajduri aflate în gospodăriile populației situate, în principal, în intravilan.
În proiectarea instalațiilor și reglementarea activității pe aceste platforme s-au avut în vedere valorile limită
pentru emisii/imisii și tehnicile recomandate de reducere a emisiilor. Valorile limită pentru emisiile în atmosferă
în cazul stațiilor de compostare, ca și în cazul stațiilor de sortare și transfer se referă, în principal, la
indicatorul „pulberi”. Conform prevederilor din O.M. nr. 462/1993 prin care se aprobă „Condițiile tehnice privind
protecția atmosferei” și „Norma metodologică privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși
de surse staționare”, nivelul emisiilor pentru acest indicator este de maxim 50 mg/Nm 3 la evacuarea din sistemul de
ventilație a halelor de compostare (Anexa 1 – articolul 4.1).
O atenție deosebită trebuie acordată mirosului, care nu este normat la nivelul emisiilor dar este normat la nivelul
imisiilor, pentru a se evalua impactul asupra zonelor locuite.
Conform prevederilor din STAS 12574/1987 – Aer în zonele protejate – Condiții de calitate, activitatea din cadrul
unei stații de compostare/stații de transfer poate apare un miros neplăcut, care poate fi analizat sub forma
indicatorului „metil mercaptan”.
Valoarea imisiilor totale pe durata unei zile (concentrația maximă admisibilă medie de lungă durată - zilnică) nu
trebuie să depășească 0,00001 mg/m3.
Dacă în cadrul stației de compostare funcționează o centrală termică, atunci, în funcție de tipul de combustibil
folosit, nivelele maxime de emisii admisibile sunt cele prevăzute în O.M. nr. 462/1993 – Anexa 2.
Pentru respectarea condițiilor impuse la emisii la nivelul halelor de producție, la indicatorul „pulberi” este necesară
prevederea unui sistem de reducere a emisiilor din halele de compostare prin filtrare.
Pentru respectarea condițiilor impuse la nivelul emisiilor din centralele termice este necesară folosirea unui gaz de
depozit cu un conținut maxim de sulf de 1% (% de masă). În caz contrar, este necesară prevederea de instalații de
desulfurare a gazelor reziduale de ardere.
Emisia, prin degajarea directă sau indirectă de substanțe (gaze cu efect de seră) din instalație în procesul de
compostare este redusă la minim prin conducerea procesului de humificare, controlul temperaturii, umidității și
a pH-ului în prismele de material de pe platforme.
În ultimii ani au fost acceptate pe platformele de compostare, doar materiale pentru obținerea unui compost
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de calitate de categoria I.
Tabel nr. 2.31 - Cantități de compost produse în perioada 2012-2017 (tone)
Instalații pentru
2017*
2016
2015
2014
2013
2012
compostare aerobă
ECO BIHOR, Oradea
133,8
14.455,16
12.892,4
6.985
13.047,96
12.715,41
1
FCC
ASA,
Arad
Valea
39,9
201,18
121,37
2
lui Mihai
Centrul comunal
16,0
15,0
9,0
7
3
Platforme Compostare
Șimian
(compost valorificat)
* Pentru 2017 valoarea repezintă doar cantitatea de compost produsă. (Sursa: APM Bihor – Raport Starea mediului, 2017)

În urma tratării anaerobe a deșeurilor municipale și industriale asimilabile în depozit mixt conform pentru
depozitare definitivă aflat pe amplasamentul ECO BIHOR SRL Oradea, constituit din 2 celule cu capacitate de
stocare epuizată au fost efectuate copertări cu strat de acoperire temporară pentru a se evita emisiile de gaze
de depozit constituite din amestecuri în diverse proporții de metan, oxizi de carbon, mercaptani, hidrogen sulfurat
ș.a. Gazele de depozit sunt colectate, purificate și utilizate în cogenerare pentru producerea curentului electric care
se livrează în SEN. Eventualele emisii/imisii sunt neglijabile față de cantitățile captate ilustrate anterior.
Urmare a efectuării evaluării impactului asupra mediului a emisiilor din depozitele de deșeuri cu captare de
gaz depozit rezultă, de asemenea, un impact controlabil sub v.l.e., urmare a aplicării prevederilor BAT/BREF.
Din datele furnizate de operatori rezultă că depozitarea deșeurilor solide nu a generat impact nefavorabil asupra
mediului, asupra freaticului și a zonelor adiacente.
Din prelucrarea datelor obținute de Consultant (pe baza chestionarelor transmise) de la operatorii de salubritate,
UAT-uri și OTR-uri au rezultat cantitățile prezentate în continuare.
Tabel nr. 2.32 - Cantități de deșeuri colectate de operatorii de salubritate (t/an)

2016
2017

Deșeuri menajere
și similare

Deșeuri din servicii

Deșeuri din parcuri
și grădini
(RER)

TOTAL

109.405,64
105.717,3

19.700,38
19.309,49

1.479,21
963,68

130.585,23
125.990,42

Cantitatea de deșeuri din construcții și desființări (generate de populație) colectată a fost de: 8.862,97 t în 2016 și
8.559,79 t în 2017.
Cantitatea totală de deșeuri preluată de OTR-uri pentru reciclare și valorificare a fost de 6.190,3 t în 2016 și de
4.872,05 t în 2017.
UAT-urile nu au răspuns la chestionare, decât în proporție de 71%, iar cantitatea totală de deșeuri generată în anul
2017 a fost de 110.421,41 t.
Din analiza datelor statistice preluate de la APM Oradea și a răspunsurilor la chestionarele transmise la
operatori, UAT-uri și OTR-uri, rezultă clar o scădere a cantităților de deșeuri menajere și similare și a deșeurilor
din servicii generate față de cantitățile prognozate în Aplicația de Finanțare.
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2.9. Sistemul de management al deșeurilor și facilități existente
La momentul demarării proiectului, sistemul de gestionare a deșeurilor municipale în județul Bihor era alcătuit
în primul rând din colectarea, recuperarea deşeurilor, tratarea parțială și depozitarea acestora. Cea mai mare parte a
cantității de deșeuri municipale colectate era depozitată în depozitul de deşeuri conform existent la Oradea. Pentru
cea mai mare parte a județului, practicile existente de gestionare a deșeurilor nu erau în conformitate cu legislația
UE și cu politica națională de gestionare a deșeurilor. Se creau astfel riscuri grave pentru mediu și pentru sănătatea
publică.
Colectarea şi reciclarea deşeurilor: nivelul de racordare era sub 100% în zonele urbane şi rurale, colectarea
selectivă era implementată în anumite zone ale judeţului inclusiv în Oradea pe baza unor proiecte existente
ISPA/Phare şi a altor iniţiative (corespunzând unui procent de 57% din populaţia totală - 338.000 locuitori), iar
echipamentele existente erau învechite și insuficiente, în special din punctul de vedere al colectării de deşeuri
mixte. Existau instalaţii de sortare cu capacitate totală de 41.000 t/an, care deserveau Oradea, Aleșd şi Valea lui
Mihai, dar acestea nu îndeplineau în totalitate obiectivele impuse pentru reciclare.
Efortul depus prin proiect s-a concretizat asupra extinderii sistemului de colectare separată, asupra îmbunătățirii
logisticii de colectare a deșeurilor, prin realizarea unei reţele de instalaţii de transfer, precum și asupra achiziționării
echipamentelor necesare pentru acoperirea nevoilor de colectare a deșeurilor ale întregului județ.
Tratarea biologică a deșeurilor: existau două instalaţii de compostare cu capacitatea totală de 6.200 t/an care
deserveau Oradea şi Valea lui Mihai. Capacităţile existente pentru tratarea fracţiei biodegrabile a deşeurilor nu
îndeplineau obiectivele impuse de legislaţie şi nu existau staţii pentru tratarea deşeurilor mixte.
Insuficienţa facilităţilor de tratare a deșeurilor biodegradabile generează pericole semnificative pentru mediu și
pentru sănătatea publică, întrucât aceste deșeuri ajung netratate în depozitele de deșeuri.
Depozitarea deșeurilor: deșeurile şi reziduurile erau depozitate la depozitul judeţean existent la Oradea şi la
rampele de gunoi neconforme în funcţiune până în 2017 de la Valea Lui Mihai şi de la Salonta. Depozitarea
deșeurilor mixte și a reziduurilor netratate produceau cantități semnificative de biogaz și de levigat intens poluat.
Depozitarea deșeurilor netratate este considerată a reprezenta cea mai importantă problema de mediu referitoare la
gestionarea deșeurilor Aceasta generează pericole de mediu extrem de grave pentru atmosferă, sol și ape. În
conformitate cu legislația UE și națională, asemenea practici de depozitare finală nu pot continua, iar volumul total
al deșeurilor generate trebuie colectat şi tratat și doar reziduurile tratate trebuie depozitate final în depozitul judeţean
conform din Oradea.
Proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Bihor, urmărește să rezolve problemele de mediu
și operaționale legate de generarea și gestionarea deșeurilor și dezvoltarea unui sistem integrat de gestionare a
deșeurilor.
Conform Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor, județul Bihor este împărțit în șase zone.
Avand în vedere această zonare în județul Bihor, au fost stabilite soluții optime pentru fiecare componentă a
sistemului de management al deșeurilor.
Fluxul deșeurilor conform Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Bihor
În urma analizei din Studiul de Fezabilitate a rezultat că următoarea schemă (conform Anexa nr. 1) este concepută
în funcție de necesitățile județului Bihor, îndeplinește țintele prevăzute prin legislație și asigură protecția mediului
în cea mai eficientă manieră din punct de vedere a costurilor:
 Măsuri de prevenire a generării deşeurilor care urmează a fi colectate
- Compostarea individuală a 4.600 t/an de deşeuri organice în zona rurală
 Schema de colectare a deşeurilor
- Colectarea în sistem de 4 fracţii: sistemul presupune colectarea separată a următoarelor fracţii:
hârtie/carton, sticlă, deşeuri reciclabile şi fracţia umedă(biodegradabilă)
 Rețeaua de stații de transfer
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Zona 2 deservită de stația de transfer din Aleșd, în partea de est a județului, cu capacitate totală de 12.700
t/an
Zona 3 deservită de stația de transfer din Salonta, în partea de sud-vest a județului, cu capacitate totală de
9.900 t/an
Zona 4 deservită de stația de transfer din Beiuș, în partea de sud-est a județului, cu capacitate totală de
16.100 t/an
Zona 5 deservită de stația de transfer din Marghita, în partea de nord-est a județului, cu capacitate totală de
10.600 t/an
Zona 6 deservită de statța de transfer din Săcuieni, în partea de nord a județului cu capacitate totală de
13.000 t/an
Sistemul de colectare a materialelor reciclabile:
Aproximativ 17% din cantitatea totală de deșeuri ce va fi colectată în containerele reciclabile pentru hârtie
și plastic/metal va fi sortată la stația de sortare existenta de la Oradea (zona 1). Capacitatea stației de
sortare este de 37.500 t/an si va produce 18.800 t/an deșeuri valorificabile și 18.700 t/an reziduuri
(Capacitatea maximă a stației este 39.000 t/an, dar va primi circa 37.500 t/an).
Aproximativ 1,8% din cantitatea totală de deșeuri ce va fi colectată în containerele reciclabile pentru hârtie
și plastic/metal va fi sortată la stația de sortare de la Aleșd (zona 2). Capacitatea stației de sortare este de
4.000 t/an și va produce 2.000 t/an deșeuri valorificabile și 2.000 t/an reziduuri.
Aproximativ 2% din cantitatea totală de deșeuri ce va fi colectată în containerele reciclabile pentru hârtie și
plastic/metal va fi sortată la stația de sortare de la Salonta (zona 3). Capacitatea stației de sortare este de
4.500 t/an și va produce 2.400 t/an deșeuri valorificabile și 2.100 t/an reziduuri.
Aproximativ 3,1% din cantitatea totală de deșeuri ce va fi colectată în containerele reciclabile pentru hârtie
și plastic/metal va fi sortată la stația de sortare de la Beiuș (zona 4). Capacitatea stației de sortare este de
7.000 t/an și va produce 3.500 t/an deșeuri valorificabile și 3.500 t/an reziduuri.
Aproximativ 2% din cantitatea totală de deșeuri ce va fi colectată în containerele reciclabile pentru hârtie și
plastic/metal va fi sortată la stația de sortare de la Marghita (zona 5). Capacitatea stației de sortare este de
4.500 t/an și va produce 2.400 t/an deșeuri valorificabile și 2.100 t/an reziduuri.
Aproximativ 2% din cantitatea totală de deșeuri ce va fi colectată în containerele reciclabile pentru hârtie și
plastic/metal va fi sortată la stțtia de sortare de la Valea lui Mihai (zona 6). Capacitatea stației de sortare
este de 4.500 t/an și va produce 2.400 t/an deșeuri valorificabile și 2.100 t/an reziduuri.
Aproximativ 11 % din cantitatea totală de deșeuri, va fi reciclată direct de la instituții și vor merge direct la
companiile de reciclare și valorificare. Tipul materialelor care vor fi recuperate prin intermediul
facilităţilor enumerate anterior sunt: metal, sticlă, hârtie/carton, plastic.
1 stație TMB pentru tratarea deșeurilor biodegradabile în care se va trata conținutul de fracție umedă.
Capacitatea stației este de 60.000 tn/an și va genera CLO (22.200 t/an), metale (2.100 t/an) și reziduuri
(25.600 t/an)
Platforma de stocare temporară:
În Ştei (arondat Zonei 4) este realizată o zonă de stocare temporară cu o capacitate de 3.500 t/an deşeuri
colectate în amestec. Acestea vor merge în staţia de transfer şi sortare din Beiuş. În acest scop, zona va fi
echipată cu 4 containere de 30 m3, care vor fi transportate la staţia de transfer şi sortare Beiuş de 1-2 ori pe
zi (la orele de vârf). În acest sens, va fi utilizată una din maşinile de tip şasiu cu sistem de încărcare cu
cârlig din staţia de transfer Beiuş. Platforma Ștei va avea şi un încărcător pentru încărcarea deşeurilor în
container.
Depozitare deșeuri reziduale
În ceea ce privește eliminarea deșeurilor, întreg județul va fi deservit de către depozitul de deșeuri existent
în Oradea (operat de ECOBIHOR SRL). Acest depozit va primi, în principal, reziduuri ale instalației de
tratare a deșeurilor (TMB) și din stațiile de sortare. 57.400 t/an de reziduuri tratate vor fi eliminate, precum
și provenind din curățenia stradală (10.600 t/an) și deșeuri netratate (57.000 t/an).
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- Pentru a
volumul necesar

fi

echilibrat
de
prelucrare/depozitare, reziduurile rezultate de la
stațiile de sortare vor fi transportate astfel: 30% din totalul rezultat pentru fiecare zonă de operare la stația
de tratare mecano-biologica (TMB) de la Oradea, iar restul de 70% la depozitul de deșeuri conform de la
Oradea.
Sistemul integrat de gestionare a deşeurilor în Județul Bihor implementat prin proiect, având ca beneficiar Consiliul
Județean Bihor, este proiectat cu o capacitate suficientă pentru administrarea deşeurilor municipale pe o perioadă de
30 de ani, acoperind întregul judeţ Bihor.
În perioada iulie - august 2017 au fost recepționate investițiile/obiectivele SMID Bihor, respectiv stațiile de
transfer localizate în Beiuș, Marghita, Salonta, Săcueni, Aleșd și platforma pentru depozitare temporară din
Ștei. Sunt în fază finală de execuție la nivel de 99,99% stațiile de sortare noi de la Salonta, Beiuș,
Marghita.
Este finalizată construcția instalației de tratare mecano-biologică de la Oradea (TMB) realizată în proporție de
99,99%. Mai sunt necesare amenajările exterioare ale acestor incinte: racord la rețelele de apă, curent electric,
drumuri naționale sau județene, acces cu utilaje de mare tonaj.
Ulterior sistării depozitării pe depozitele municipale Aleșd, Beiuș, Ștei, Marghita, Săcueni au fost colectate de pe
suprafața acestora deșeurile reciclabile aflate aici. În cadrul proiectului SMID Bihor în 2017 au fost finalizate
lucrările de închidere și ecologizare a acestor depozite situate la Oradea, Beiuș, Aleșd, Ștei, Săcueni, Marghita,
Salonta și Valea lui Mihai. La finele programului POS Mediu/POIM erau executate lucrări de închidere a
depozitelor neconforme în proportie de 100%, prin POIM se execută și finalizează ultimele faze ale SMID,
constând în caiete de sarcini, punerea în funcțiune a sistemului corelat cu alte instalații existente și funcționale.
În cadrul contractului de asistenţă tehnică pentru sprijin în managementul proiectului şi campanii de conştientizare
publică în cadrul proiectului "Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Bihor", a fost realizat
Planul de promovare al proiectului.
Conform informațiilor din acest document Consultantul a derulat un plan iniţial de acţiune, ce a făcut parte, alături
de Strategia de informare şi conştientizare, din etapa de pregătire a derulării efective a campaniei de comunicare.
Documentul prezintă activităţile de informare şi publicitate ce au fost derulate în cadrul proiectului şi modul de
îndeplinire a acestora, fiind complementar Strategiei de promovare.

2.10. Tarife și costuri
2.10.1 Prevederi din Aplicația de Finanțare
Conform prevederilor din Analiza Cost-Beneficiu și a altor instrucțiuni, tarifele rezidențiale (gospodării) viitoare nu
vor depasi 1,8% din venitul mediu net (disponibil) pe gospodarie din cea mai săracă decilă, incluzand TVA (24%).
Prognoza venitului pe gospodarie se bazează pe statisticile oficiale pe venitul net (disponibil) al gospodăriilor în
România, pentru perioada 2008-2010, conform publicațiilor Institutului Național de Statistică (INS).
Conform prevederilor, tarifele pe gospodărie nu trebuie sa depășească un anumit prag de sustenabilitate de 1,8% din
venitul mediu disponibil din cea mai saracă decilă. Pe baza datelor privind evoluția venitului pentru acest județ, s-a
calculat nivelul maxim de venit pe gospodărie. Tarifele pe gospodării ating acest nivel de sustenabilitate încă din
primul an de implementare a sistemului (2013), fiind ajustate în următorii ani, în funcție de evoluția venitului. În
prima perioadă de implementare a proiectului, CPD depășește tarifele maxime disponibile pe gospodării. Tarifele pe
gospodării ale sistemului, ating CPD la începutul anului 2024, iar din acest an se mențin la nivelul CPD.
Prognoza tarifară propusă prevede o creștere a tarifelor rezidențiale (gospodării) de la 228,8 RON/t în 2011 la 425,7
RON/t după finalizarea proiectului. Prognoza pentru tarifele nerezidențiale (în mare parte atribuite „unităților
economice”) prevede, pentru o creștere liniară inițială, să atingă CPD (322,6 RON/t) în 2016. Prin urmare, tarifele
nerezidențiale se bazează pe o evaluare anuală ridicată, CPD sau tarife rezidențiale, care sunt în conformitate cu
prevederile din ACB, dar tarifele nerezidențiale nu trebuie să fie mai mici decât cele rezidențiale (gospodării).
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Nivelul tarifelor preconizate pentru serviciul de salubritate din județul Bihor este prezentat în tabelul de mai jos.
Valorile respective fac parte din condiționalitățile asumate prin Contractul de Finanțare și reprezintă plafoane
maxime.
În general, cuantumul și regimul tarifelor se stabilesc, se ajustează sau se modifică potrivit prevederilor legale în
vigoare (Ordinul nr. 109/2007, al ANRSC privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau
modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților).
Conform Documentului de Poziție asumat de Consiliul Județean Bihor și toate consiliile locale ale celor 101
localități (municipii, orașe, comune) membre ale ADI Ecolect Group, la art. 22 (1) se stabilește că pentru serviciul
de salubrizare (activitățile de colectare, transport, stocare temporară, compostare, tratare mecano-biologică și
depozitare) se vor stabili de comun acord tarife ce vor fi aprobate de consiliile locale ale unităților administrativteritoriale membre.
La art. 22(3) se prevede că din tariful încasat de la populație, agenți economici și instituții, operatorii de colectare și
transport vor plăti activitatea de colectare și transport și, după caz, activitățile de transfer, stocare temporară, sortare,
compostare, tratare mecano-biologică și depozitare.
Aplicarea de către operatori a unor tarife mai mari decât cele stabilite și aprobate, potrivit art. 26 din Legea
101/2006, este interzisă.
Tabel nr. 2.33 - Planul anual de dezvoltare tarifară, în prețuri constante (2011) RON/t și RON/cap.loc/lună
An

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2020

2025

2030

2035

2040

Tarife in RON/t, fara TVA
Tarif rezidențial
proiectat 228,8
235,2
248,3
254,4
(gospodării)
Rata de
sustenabilitate (în %
1,71% 1,71% 1,80% 1,80%
din venitul pe cea
mai săracă decilă)
Tarife nerezidențiale
proiectate (unități
247,1
262,2
277,3
292,4
economice)
Tarife în RON/cap.loc/lună (rezidential), cu TVA

261,1

268,1

297,8

311,3

329,1

363,3

425,7

1,80%

1,80%

1,80%

1,80%

1,70%

1,68%

1,65%

307,5

322,6

322,6

322,6

329,1

363,3

425,7

Medie

7,17

7,37

7,59

7,81

8,72

9,25

9,93

11,13

13,36

Gospodării urbane

9,99

10,26

10,57

10,88

12,23

12,86

13,80

15,46

18,55

4,51
4,63
4,78
4,92
5,54
5,83
6,27
Se considera o creștere anuală minoră (2%) la CPD din 2026, în vederea sustenabilității proiectului.

7,04

8,47

Gospodării rurale

NOTE:
1
Planul anual de dezvoltare tarifară evoluție în județul Bihor a fost aprobat prin Hotărârea 3/12.12.2013 a ADI
Ecolect Group și este cuprins în contractul de finanțare al Proiectului SMID Bihor.
2
Tarifele anuale în termeni reali nu includ inflația în perioada dintre ajustările tarifare.
3
Conform Documentului de Poziție, art. 22 (2), tarifele percepute de la populație includ tarifele de colectare,
transport, stocare temporară, sortare, compostare, tratare mecano-biologică și depozitare, dar nu includ taxa
suplimentară de depozitare aplicabilă din ianuarie 2018 (cf. Anexa 2 la OUG 196/2005), redevența și taxele de
administrare- ce urmează a fi stabilite de Beneficiar (CJ Bihor) și Delegatar (ADI Ecolect Group).
4
Conform datelor disponibile la ultimul recensământ al populației (2011), dimensiunea medie a gospodăriei este
de 2,7 persoane.
5
Tarifele vizează doar deșeurile municipale
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2.10.2 Opțiuni privind metoda de colectare a tarifelor de la populație
Costurile platite de generatori (persoane fizice sau juridice) pentru serviciul de salubrizare trebuie sa acopere atat
costurile de operare si intretinere, cat si costurile de investitii pentru colectarea, transportul, tratarea si eliminarea
deseurilor.
Facturarea serviciilor de salubrizare și colectarea contravalorii facturilor se poate realiza în două moduri:
 Prin taxă - se colecteaza semestrial sau anual;
 Prin tarif - se colecteaza lunar.
Principalele aspecte ale celor doua opțiuni pentru colectarea contravalorii serviciilor de salubritate sunt prezentate în
urmatorul tabel:
Tabel nr. 2.34 - Opțiuni de colectare a contravalorii serviciului de salubrizare
Opțiuni de colectare a contravalorii serviciilor de salubrizare
Generatori
Opțiunea 1 –
de deșeuri
Optțunea 2 – Colectarea prin tarif
Colectarea prin taxa specială
Gospodării
rurale
Gospodării
urbane

Unitatile administrativ teritoriale locale
colecteaza taxa specială, după care o
transferă sau nu, dupa caz, ADI care
platește mai departe fiecare operator de
salubrizare, dupa caz.

Operatorul de colectare și transport colecteaza
tariful direct de la populatie, platind din acest
tarif toți ceilalti operatori (operatorul stației de
transfer sș sortare, operatorul instalației TMB,
operatorul depozitului).

Avantajele si dezavantajele taxei speciale (Opțiunea 1)
Avantaje
 Autoritățle locale au mijloace de impunere a colectării
taxelor locale, ceea ce implică un grad foarte mare de
încasare;
 Există o continuitate în colectarea taxelor de salubritate,
indiferent de operatorii de salububrizare;
 Autoritățile locale au mijloacele financiare de a impune
respectarea contractelor cu privire la operator;
 Operatorii sunt încurajați să iși îndeplinească obligațiile
contractuale cu eficiență maximă întrucât ADI, care este
responsabil cu monitorizarea indicatorilor
de
performanță ai serviciului de salubrizare, deține și
controlul mecanismului de plata;
 Plata activității de salubrizare se face în funcție de
performanța serviciului prestat de către operator.
 Facilitează monitorizarea generală a colectării deșeurilor
la nivel județean.
 Autoritățile locale pot combina colectarea taxei de
salubrizare cu alte categorii de taxe sau impozite.

Dezavantaje
 Însărcinarea autorităților locale cu mobilizarea
personalului adecvat și suficient în vederea
colectării taxei.
 Supunerea la riscul financiar în sensul neplații
taxei de către populație.
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Avantajele și dezavantajele tarifului pentru serviciul de salubrizare (Opțiunea 2)



Avantaje
Populația plătește direct operatorului de
colectareșsi transport, ceea ce îi asigură
acestuia un flux permanent de lichidități.
Este mai usor de plătit, datorită faptului că
populația plătește lunar o sumă mai mică
de bani.











Dezavantaje
Însărcinarea operatorului de colectare și transport cu
angajarea de personal adecvat și suficient în vederea
emiterii facturilor și colectării tarifului.
Supunerea la riscul financiar în sensul neplății tarifului de
către populație. Este dovedit faptul că, gradul de încasare
în cazul tarifului este mai mic decât în cazul taxei.
Operatorii nu dispun de sancțiuni pe care să le poată
utiliza în cazul neplății din partea oricărui utilizator al
sistemului.
Există riscul să se genereze blocaje de plată de la
operatorul de colectare către operatorii instalațiilor de
gestionare a deșeurilor. Astfel, există riscul întreruperii
temporare a activității.
Este mai dificil pentru autoritățile locale să impună (cu
penalități) respectarea contractului de delegare a gestiunii
serviciilor de salubrizare când operatorul de salubrizare
este cel care colecteaza tariful.
Operatorii încasează banii independent de gradul de
îndeplinire a indicatorilor de performanață stabiliți prin
Regulamentul de salubrizare.
Rolul ADI în ceea ce privește monitorizarea performanței
serviciului de salubrizare este diminuat, atâta timp cât nu
poate impune și constrângeri financiare.

După cum se poate observa din tabelele de mai sus, opțiunea cu taxă de salubrizare prezintă mult mai multe
avantaje decât opțiunea cu tarif.
Conform Documentului de Poziție asumat de catre Consiliul Județean Bihor împreună cu ceilalți membri ADI, art.
22 precizează încasarea “tarifului de la populație, operatori economici și instituții”, respectiv decizia ADI a fost
luată în sensul opțiunii nr. 2.
În aceste condiții este necesară stabilirea unei metode/protocoale comune pentru toate cele 6 zone de gestionare a
deșeurilor în ceea ce privește colaborarea dintre primării/consiliile locale ale localităților și operatorii delegați în
urma atribuirii contractelor de concesiune prin licitație publică, astfel încât să se poată monitoriza încheierea de
contracte cu beneficiarii casnici și non-casnici, precum și încasarea fără întârziere a tarifelor percepute, respectiv
stabilirea unor sancțiuni ce sunt puse în executare de autoritățile locale în cazul întârzierilor/neplății tarifelor lunare
pe baza raportărilor regulate prezentate de operatorii de salubritate delegați.
2.10.3 Alte venituri
Pe lângă veniturile obținute de operatori din tarifarea serviciilor de colectare deșeuri, un venit suplimentar provine
din vânzarea reciclabilelor generate în stațiile de sortare, vânzarea de compost generat în stațiile de compostare și
taxa de depozitare a nămolului generat în stațiile de tratare apă uzată din județ.
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Tabel nr. 2.35 - Potențialul preț de vânzare a materialelor reciclabile

Produs

Tone în
2016

Hârtie și carton
Sticlă
Metal
Plastic

13.865
5.134
6.449
12.294

Total

37.742

Preț în EUR/t
30
2
180
60

Total
vânzări în
2016
(EUR)
415.950
10.268
1.160.820
737.640

* Bazat pe o rată de schimb valutar de 4,18 RON/EUR pentru 2011.

2.324.678

Preț mediu
ponderat
EUR/t în
2016

61,6
RON/t1
257,5

Compost
Există o piață limitată în ceea ce privește compostul, în județul Bihor. Totuși, se consideră că 10% din compostul
generat, având calitate superioară, se va vinde la prețul de 5 Euro/t, de unde rezultă un preț mediu de 0,50 Euro/t
(2,09 RON/t la o rată de schimb valutar de 4,18 RON/Euro) pentru toate tipurile de compost.
Nămol
Se consideră că nămolul generat în stațiile de tratare apa uzată, se va stoca în depozit pentru prețul de 83,6 RON/t
(fără TVA), incluzând cheltuielile de investiții, reinvestiții și operaționale pentru rambursarea totală a costurilor pe
tonă.
2.10.4 Fluxuri financiare
Sistemul de tarifare prevăzut a fi aplicat în oricare dintre zonele județului Bihor este cel direct: atât în zonele rurale
cât și în cele urbane, operatorul de colectare și transport este obligat în a-și gestiona contractarea clienților, dar și
facturarea și încasarea tarifelor aferente serviciilor prestate.
În cadrul acestui sistem, operatorul desemnat pentru fiecare contract de delegare este cel care încasează întregul
tarif, urmând a plăti operatorului depozitului conform de la Oradea, tariful convenit pentru serviciul de depozitare
aferent (inclusiv taxa suplimentară de depozitare de 80 lei în anul 2017, respectiv 120 lei începând cu 2018
introdusă prin OUG 196/2005), respectiv operatorului stației TMB tariful pentru stabilizarea deșeurilor colectate în
amestec și reducerea cantității la depozitare a acestora.
Astfel, schema fluxurilor financiare, preconizată în cadrul SMID-Bihor este prezentată în continuare
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Schema simplificată a fluxurilor financiare pentru gestiunea deșeurilor
Gospodării,
persoane fizice din
mediul rural și
urban

Firme și instituții
din mediul rural și
urban

F1

F2

Operator i
colectare,
transport,
operare stație
transfer,
operare
stație sortare
(Zonele 2-6):

Operator depozit
Oradea
(ECOBIHOR SRL):

F4

Încasează tariful de
depozitare deșeuri
colectate în amestec
(70% din volumul
total la nivelul
județului)

F5
Alte deșeuri
generate în rural și
urban

F3

Operator TMB
(desemnat prin
licitație/delegare
concesiune):

Încasează tarife
de la populație,
firme, instituții,
primării

Încasează tariful de
operare TMB (30%
din volumul total la
nivelul județului)

F6

F5

ADI ECOLECT GROUP, încasează
redevența aferentă serviciilor
operare a stațiilor _SMID Bihor,
taxa de administrare ADI și taxa
de publicitate

F7

CJ BIHOR (Beneficiar proiect)
încasează de la ADI ECOLECT GROUP
redevența aferentă amortizării costurilor eligibile nerambursabile
aferente derulării proiectului SMID Bihor
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Tabel nr. 2.36 - Fluxuri financiare în cadrul SMID Bihor
Nr.
Flux
Descriere
Crt.
financiar
În mediul rural și urban, beneficiarii serviciului de salubrizare persoane fizice (gospodării)
plătesc direct operatorului, tariful de salubrizare. Acest tarif acoperă costurile operatorului
1.
F1
legate de colectarea, transportul, sortarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor municipale
și a celor reciclabile;
În mediul urban și rural, beneficiarii serviciului de salubrizare persoane juridice, instituții
publice, organizații sociale etc. plătesc tariful perceput de către operatorul de colectare și
2.
F2
transport, direct către acesta în baza unui contract individual semnat în prealabil. Acest
tarif acoperă costurile operatorului legate de colectarea, transportul, sortarea, valorificarea
și eliminarea deșeurilor municipale și a celor reciclabile;
În mediul urban și rural, operatorii delegați încasează de la primării tarifele pentru
3.
F3
colectarea și transportul deșeurilor colectate în amestec de pe domeniul public, piețe,
parcuri etc.
Operatorii desemnați în baza licitațiilor pentru concesiunea serviciilor de operare a stațiilor
de transfer și sortare, respectiv de colectare și transport, depozitează deșeurile colectate de
la persoanele fizice și juridice din mediul urban și rural la depozitul județean (70% din
4.
F4
cantiate). Operatorul depozitului percepe un tarif total de depozitare calculat “per tonă” de
deșeu. Conform Documentului de poziție, art. 22 (6), tariful de depozitare, precum și
tarifele pentru instalațiile aparținând ECOBIHOR se propun de operatorul ECOBIHOR și
se stabilesc sau se modifică prin Hotărârea ADI ECOLECT GROUP.
Operatorii desemnați în baza licitațiilor pentru concesiunea serviciilor de operare a stațiilor
de transfer și sortare, respectiv de colectare și transport, transferă deșeurile colectate de la
5.
F5
persoanele fizice și juridice din mediul urban și rural stația TMB (30% din cantitate).
Operatorul TMB (desemnat prin licitație publică) percepe un tarif de operare TMB “per
tonă” de deșeu.
Operatorii stațiilor de sortare, transfer, respectiv al stației plătesc către ADI ECOLECT
GROUP redevența anuală, pentru furnizarea în numele acesteia a serviciului de colectare și
transport a deșeurilor menajere și respectiv pentru utilizarea infrastructurii create prin
6.
F6
proiect, a cărei valoare va fi menționata în cadrul fiecărei documentații de atribuire
aferente contractului de delegare a serviciului menționat, precum și taxele către ADI
ECOLECT GROUP (taxa de administrare și tarif publicitate).
ADI ECOLECT GROUP transferă integral către Consiliul Județean Bihor redevența anuală
pentru furnizarea în numele acesteia a serviciului de colectare și transport a deșeurilor
7.
F7
menajere și respectiv pentru utilizarea infrastructurii create prin proiect (contribuție proprie
eligibilă la proiect, costuri administrare credit de angajament pentru derularea proiectului,
etc) încasată prin fluxul F6.

Principiul compunerii acestor fluxuri financiare este reprezentat de “dimensionarea corectă a fiecărui flux financiar,
astfel încât toate interesele entităților implicate în cadrul sistemului integrat să fie respectate, iar condițiile legale să
fie îndeplinite”.
În mod opțional, pentru colectarea, transportul, sortarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor provenite din
gospodăriile populației, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară/exterioară a
locuințelor/apartamentelor proprietate individuală, operatorii delegați pentru operarea serviciilor de gestionare
deșeuri în cadrul zonelor 1-6 pot institui de asemenea, tarife speciale, separate de tariful aferent colectării și
transportului deșeurilor menajere. Utilizatorii casnici și cei non-casnici care solicită acest serviciu vor achita
contravaloarea acestor prestații suplimentar, costul acestuia nefiind inclus în tariful de bază de salubrizare.
Pentru fiecare zonă de gestionare, operatorii desemnați vor încheia contracte pentru serviciul de precolectare,
colectare și transport al deșeurilor municipale cu utilizatorii casnici și non-casnici, pe o perioadă ce nu va depăși
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durata de valabilitate a contractului de delegare prin concesiune dintre Delegatar (ADI Ecolect Group) și Delegat (8
ani). Pentru fiecare localitate/zonă de gestiune a deșeurilor contractele cu utilizatorii casnici și non-casnici vor intra
în efectivitate, după încetarea contractelor în vigoare la momentul încheierii contractelor de delegare prin
concesiune.
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CAPITOLUL 3 - PROIECȚII
În conformitate cu realizarea unor noi obiective și ținte în domeniul gestionării deșeurilor, inclusiv a deșeurilor de
ambalaje și a altor fluxuri speciale de deșeuri, Consultantul a refăcut calculele, astfel încât rata de colectare separată
sa fie mai ridicată pentru a asigura calitatea necesara reciclării/valorificării unor tipuri de deșeuri.
Proiecția cantității de deșeuri municipale generate pentru perioada de planificare 2018-2025 este realizată pe baza
numărului populației actuale, a gradului de conectare a populației la serviciile de salubrizare și a ipotezelor și este
prezentată în tabelele următoare.

3. 1. Populația județului Bihor pe zone și medii
Tabel nr. 3.1 - Populația județului Bihor la 01.01.2018, pe medii*
Zona
Urban
Rural

Total

1

221796

96852

318648

2

11202

39005

50207

3

19081

37857

56938

4

22959

59919

82878

5

17933

36875

54808

6

23574

30774

54348

TOTAL

316545

301282

617827

*Total număr locuitori la 1 ianuarie 2018, date preluate de la Direcția Județeană de Statistică Bihor
Repartiția populației pe zone și medii este prezentată în tabelele următoare.
Tabel nr. 3.2 - Populația Zona I, Oradea
Nr.crt.

ZONA 1 ORADEA

POPULAȚIA

URBAN
1

MUNICIPIUL ORADEA

221796

TOTAL URBAN

221796

2

RURAL
BIHARIA

4554

3

BORȘ

4252

4

CEICA

3467

5

CETARIU

2161

6

DRAGESTI

2625
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Nr.crt.

ZONA 1 ORADEA

POPULAȚIA

7

GIRIȘU DE CRIȘ

3939

8

HIDIȘELU DE SUS

3169

9

HOLOD

3194

10

INEU

4910

11

LĂZĂRENI

3281

12

OȘORHEI

7123

13

SÎNMARTIN

11384

14

SÎNTANDREI

6354

15

SÎRBI

2442

16

SPINUȘ

1162

17

VÂRCIOROG

2028

18

HUSASĂU DE TINCA

2372

19

GEPIU

1907

20

SALARD

4474

21

TOBOLIU

2093

22

COPĂCEL

2133

23

NOJORID

5779

24

PALEU

3124

25

TILEAGD

7090

26

SĂCĂDAT

1835

TOTAL RURAL
TOTAL ZONA

96852
318648

Tabel nr. 3.3 - Populația Zona II, Aleșd
ZONA 2 ALEȘD

Nr.crt.

1

POPULAȚIA

URBAN
ORAȘ ALEȘD

11202

TOTAL URBAN

11202

2

AȘTILEU

3

AUȘEU

2949.00

4

BOROD

3961

5

BRATCA

4830

6

BRUSTURI

3555

7

BULZ

2088

8

LUGAȘU DE JOS

3677

9

MĂGEȘTI

2696

3703
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ZONA 2 ALEȘD

Nr.crt.

POPULAȚIA

10

ȘINTEU

1109

11

ȘUNCUIUȘ

3169

12

TETCHEA

3273

13

VADU CRIȘULUI

3995

TOTAL RURAL

39005

TOTAL ZONA

50207

Tabel nr. 3.4 - Populația Zona III, Salonta
Nr.crt.

ZONA 3 SALONTA

1

POPULAȚIA

URBAN
MUNICIPIUL SALONTA

19081

TOTAL URBAN

19081

RURAL
2

AVRAM IANCU

3466

3

BATAR

5638

4

CEFA

2361

5

CIUMEGHIU

4620

6

COCIUBA MARE

2902

7

MĂDĂRAȘ

2776

8

OLCEA

2729

9

TINCA

8321

10

TULCA

2750

11

SÂNNICOLAU ROMAN

2294

TOTAL RURAL

37857

TOTAL ZONA

56938

Tabel nr. 3.5 - Populația Zona IV, Beiuș
Nr.crt.

ZONA 4 BEIUȘ

POPULAȚIA

1

URBAN
MUNICIPIUL BEIUȘ

2

ORAȘ NUCET

2124

3

ORAȘ ȘTEI

7253

4

ORAȘ VAȘCĂU

2357

TOTAL URBAN

22959

11255
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ZONA 4 BEIUȘ

Nr.crt.

POPULAȚIA

RURAL
5

BUDUREASA

2711

6

BUNTEȘTI

4408

7

CĂBEȘTI

1822

8

CĂPÂLNA

1419

9

CĂRPINET

1761

10

CÎMPANI

2322

11

CRISTIORU DE JOS

1285

12

CURĂȚELE

2451

13

DOBREȘTI

5410

14

DRĂGĂNEȘTI

2915

15

FINIȘ

3640

16

LAZURI DE BEIUȘ

1562

17

LUNCA

2686

18

PIETROASA

3154

19

POCOLA

1440

20

POMEZU

2727

21

RĂBĂGANI

1976

22

REMETEA

2849

23

RIENI

3032

24

ROȘIA

2458

25

SÎMBĂTA

1350

26

ȘOIMI

2490

27

TĂRCAIA

2029

28

UILEACU DE BEIUȘ

2022

TOTAL RURAL

59919

TOTAL ZONA

82878

Tabel nr. 3.6 - Populația Zona V, Marghita
Nr.crt.

1

ZONA 5 MARGHITA

POPULAȚIA

URBAN
MUNICIPIUL MARGHITA

17933

TOTAL URBAN

17933

RURAL
2

ABRAM

3074

3

ABRĂMUȚ

3080
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Nr.crt.

ZONA 5 MARGHITA

POPULAȚIA

4

BOIANU MARE

1307

5

BALC

3281

6

BUDUSLĂU

2076

7

CHIȘLAZ

3165

8

DERNA

2590

9

POPEȘTI

7892

10

SUPLACU DE BARCĂU

4559

11

TĂUTEU

4520

12

VIIȘOARA

1331

TOTAL RURAL

36875

TOTAL ZONA

54808

Tabel nr. 3.7 - Populația Zona VI, Săcuieni
ZONA 6 SĂCUIENI

Nr.crt.

POPULAȚIA

1

URBAN
ORAȘ SĂCUIENI

12652

2

ORAȘ VALEA LUI MIHAI

10922

TOTAL URBAN

23574

RURAL
3

SÂNIOB

2271

4

CHERECHIU

2467

5

CURTUIȘENI

3987

6

DIOSIG

7105

7

ROȘIORI

3004

8

SĂLĂCEA

3076

9

ȘIMIAN

4050

10

TARCEA

2735

11

TĂMĂȘEU
TOTAL RURAL

2079
30774

TOTAL ZONA

54348
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Conform definiției:
Populația după domiciliu la data de 1 Ianuarie a anului de referință reprezintă numărul persoanelor cu cetațenie
română și domiciliu pe teritoriul României, delimitat după criterii administrativ-teritoriale.
Domiciliul persoanei este adresa la care aceasta declară că are locuința principală, trecută în actul de identitate (CI,
BI), așa cum este luată în evidența organelor administrative ale statului. În stabilirea valorii acestui indicator nu se
ține cont de reședința obisnuită, de perioada și/sau motivul absenței de la domiciliu.
În Aplicația de Finanțare a fost luată în considerare populația județului Bihor, conform definiției de mai sus și ca
urmare și la revizuirea Master Planului populația județului este preluată din date statistice oficiale.

3.2. Calculul cantităților de deșeuri municipale generate
Prognoza cantităților de deșeuri municipale generate în județul Bihor se face pe baza indicilor de generare din
PNGD aprobat în 2017.
3.2.1.
Indicii
2018):
-

Indici de generare conform PNGD
de calcul pentru generarea deșeurilor municipale sunt următorii (valori preluate din PNGD pentru anul
deșeuri menajere generată în zone urbane - 0,65 kg/locxzi;
deșeuri menajere generate în zone rurale - 0,3 kg/locxzi;
deșeuri similare - 25% din deșeurile menajere; se generează 70% în zone urbane și 30% în zone rurale;
deșeuri din parcuri și grădini - 2% din deșeurile menajere, (PNGD, Tabel III.8);
deșeuri din piețe - 2,8% din deșeurile menajere, (PNGD, Tabel III.8);
deșeuri stradale - 9,6% din deșeurile menajere, (PNGD, Tabel III.8);
deseuri periculoase - 2 kg/locxan (identic si pentru urban si pentru rural, PNGD);
deșeuri voluminoase - 2% din deșeurile menajere și similare (6,6 kg/locxan).

3.2.2. Cantități de deșeuri municipale generate
Folosind indicii de generare din PNGD, prezentați mai sus, cantitățile de deșeuri municipale generate în județul
Bihor și pe zone, pentru anul 2018, sunt prezentate în tabelul următor.
Tabel nr. 3.8 - Cantități de deșeuri generate în fiecare zona (t/an)
Tipuri de deșeuri
Zona 1
Zona 2
Zona 3

Zona 4

Zona 5

Zona 6

TOTAL

Deșeuri menajere

63.170,95

6.925,92

8.667,54

12.002,41

8.287,93

8.956,79

108.011,54

Deșeuri similare deșeurilor
menajere

15.792,74

1.731,48

2.166,88

3.600,72

2.486,38

2687,04

28.465,24

Deșeuri voluminoase

2.198,67

346,43

392,87

571,86

378,18

375

4.263,01

637,3

100,41

113,88

165,76

109,62

108,7

1.235,67

Deșeuri din parcuri și grădini

1.768,79

193,93

242,69

336,07

232,06

179,14

2.952,68

Deșeuri din piețe

1.263,42

138,52

173,35

240,05

165,76

134,35

2.115,45

Deșeuri stradale

6.064,41

343,07

832,08

1.152,23

795,64

859,85

10.047,28

TOTAL

90.896,28

9.779,76

12.589,29

18.069,10

12.455,57

13.300,87

157.090,87

Deșeuri periculoase din
deșeurile menajere
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Notă: cantitățile de deșeuri municipale rezultate din analiza datelor primite de la operatori, OTR-uri, UAT-uri
(71%), pentru anul 2017, se referă în principal la deșeurile menajere și similare, deșeuri din servicii și din parcuri
și grădini și cantitatea totală este de 125.990,42 t/an.
Diferența față de calculele bazate pe indicii de generare din PNGD se datorează modulului de colectare a
deșeurilor pe fluxuri, de activitatea sectorului informal și de modul colectare și interpretare a datelor.
3.2.3 Deșeuri rezultate din activități de construcții și desființări de la populație
Referitor la deșeurile rezultate din activități de construcții și desființări, cantitatea generată se consideră a fi de 53
kg/locxan (conform PNGD, pag. 123), ceea ce reprezintă t/an.
Deoarece în PNGD nu este prezentată o prognoză de generare și din datele statistice existente nu este posibilă o
evaluare mai precisă, se ia în considerare acestă valoare.
În tabelul de mai jos, se prezinta cantitățile de deșeuri din construcții și desființări pentru anul 2018. Repartiția a fost
făcută cu luarea în considerare a unor cantități generate de 40 kg/locxan în zone urbane și 13 kg/locxan în zone
rurale).
Tabel nr. 3.9 - Deșeuri din construcții și desființări
Urban
316.545
Populația
12.661,80
Cantitatea generată
(t/an)

Rural
301.282
3.916,66

Total
617.827
16.578,46

Compoziția deșeurilor menajere și similare, conform rezultatelor campaniilor de caracterizare realizate de SC
EcoBihor, a datelor din Master Planul din 2010 și din PNGD este prezentată în tabelul de mai jos.
Tabel nr. 3.10 - Compoziția deșeurilor menajere și municipale
Campanii de caracterizare realizate de
Master Plan 2010
SC ECOBIHOR
Categoria/
Urbană
Rurală
Categoria/Zona
Urbană
Zona
%
%
%
Deșeuri
46,2
38,3
biodegradabile
51
biodegradabile
Deșeuri de
4
2,4
hârtie/carton
11
hârtie/carton
Deșeuri de plastic
1,2
3
plastic
20

PNGD
Rurală
%
32

Categoria

%

biodegradabile

57,5

12

hârtie/carton

12

12

plastic

11,5

Deșeuri de
metal,sticlă
Deșeuri de lemn

2,2

2,8

metal sticlă

9

8

metal sticlă

6,8

0,6

0,4

lemn

1

1

lemn

2,5

Deșeuri de textile

6,2

3,8

8

35

39,6

49,3

100

100

reziduale plus
altele
Total

9,7

Deșeuri reziduale
plus altele
Total

reziduale plus
altele
Total

100

100

100

Activitatea sectorului informal din județ se observă și din compoziția deșeurilor realizată de EcoBihor, unde
cantitatea de deșeuri de ambalaje este de 14,2% în zone urbane și 12,4% în zone rurale.
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Deoarece țintele pentru perioada 2018-2025 sunt creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare la:
- 50% din cantitatea de deșeuri din hârtie, metal, plastic, sticlă și lemn din deșeurile menajere și deșeurile
similare, inclusiv din servicii publice - termen 2020;
- 50% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate - termen 2025,
tabelul de mai sus se modifică după cum urmează.
Tabel nr. 3.11 - Compoziția deșeurilor menajere și municipale conform țintelor 2025
Campanii de caracterizare
Master Plan 2010
PNGD
realizate de SC Ecobihor
Categoria/
Urbană
Rurală
Categoria/Zona
Urbană
Rurală
Categoria
Zona
%
%
%
%
Deșeuri
46,2
38,3
biodegradabile
51
32
biodegradabile
biodegradab
ile
Deșeuri de
14,2
12,4
deșeuri de
41
33
deșeuri de
ambalaje
ambalaje
ambalaje
Deșeuri
reziduale
plus altele
Total

%
57,5

32,8

45,8

53,1

reziduale plus
altele

8

35

reziduale plus
altele

9,7

100

100

Total

100

100

Total

100

După cum se observă este o mare diferență între cantitățile de deșeuri de ambalaje (din deșeurile menajere, similare,
servicii), între cele trei surse de informații.
Motivele sunt următoarele:
 compoziția din campaniile de caracterizare realizate de SC EcoBihor - poate fi deformată de rezultatele
activităților de management al deșeurilor muncipale desfășurate în județ (colectarea cantităților de deșeuri
de ambalaje de către sectorul informal; sisteme incomplete de management pentru deșeurile stradale,
voluminoase, periculoase;
 compoziția din Master Plan 2010 - prognoza se baza pe o creștere a cantităților de deșeuri de ambalaje
corelată cu o evoluție pozitivă a veniturilor reale disponibile ale populației pentru plata serviciilor (de fapt
valoarea decilei 1 exprimată în lei/gosp/lună a scăzut);
 compozitia din PNGD - prognoza ia în calcul o evoluție pozitivă a veniturilor reale disponibile ale
populației pentru plata serviciilor, dar mult mai realistă și anume de 0,119% pe an pentru perioada 20152025.
În concluzie pentru compoziția deșeurilor se vor lua în considerare procentele din PNGD.
Tabel nr. 3.12 - Compoziția deșeurilor menajere conform ținte PNGD
Tip deșeuri
%
Deșeuri biodegradabile
57,5
Deșeuri de ambalaje

32,8

Deșeuri reziduale plus altele

9,7

Total

100
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3.2.4 Proiecția pentru perioada de planificare 2018-2025
Proiecția se realizează pentru perioada 2018-2025, deoarece pentru această perioadă există indici de generare în
PNGD și sunt stabilite ținte.
1. Populația (număr locuitori)
Numărul de locuitori va scădea conform prevederilor din PNGD (Tabelul III.1) și în județul Bihor, conform datelor
din tabelul următor.
Tabel nr. 3.14 - Proiecția populației județului Bihor pentru perioada 2018-2025
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Total
617.827
617.474
617.022
614.880
612.738
610.597
Urban
316.545
316.147
315.915
314.819
313.722
312.626
Rural
301.282
301.327
301.107
300.061
299.016
297.971

2024
608.456
311.529
296.927

2025
606.315
310.433
295.882

2. Deșeuri menajere
Evoluția indicatorilor de generare a deșeurilor menajere (PNGD, Tabelul III.6) este prezentată în tabelul următor.
Calculele sunt realizate conform PNGD, care prevede o scădere a cantităților generate.
Tabel nr. 3.15 – Indicatori de generare
Zona
Indicator de generare (kg/locxan)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0,65
0,65
0,64
0,64
0,63
0,62
Urban
0,30
0,30
0,29
0,29
0,28
0,28
Rural

2024
0,61
0,28

2025
0,60
0,27

Proiecția cantităților de deșeuri menajere generate arată scăderea acestora, conform datelor din tabelul următor.
Tabel nr. 3.16 – Proiecție cantități de deșeuri menajere generate, pe medii (t/an)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Total
cantități
(t)
108.077
108.001
105.670
105.303
102.700
101.200
Zona
75.057
75.006
73.798
73.542
72.140
70.747
urbană
Zona
33.020
32.995
31.872
31.762
30.559
30.453
rurală

2024

2025

99.708

97.144

69.362

67.985

30.346

29.159

3. Deșeurile similare
Conform prevederilor din PNGD acestea reprezintă 25% din deșeurile menajere. Procentul de repartizare pe zone
este de 70% în zone urbane și 30% în zone rurale.
Tabel nr. 3.17 – Proiecție cantitați de deșeuri similare generate (t/an)
2018
2019
2020
2021
2022
Total
cantități
(t)
27.019,5
27.000
26.417
26.326
25.675
Zona
1.8914
18.900
18.492
18.428
17.972
urbană
Zona
8.105,5
8.100
7.925
5.528
7.702
rurală

2023

2024

2025

25.300

24.927

24.286

17.710

17.449

17.000

7.590

7.478

7.286
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4. Deșeuri voluminoase, periculoase, din parcuri și grădini, din piețe și deșeurile stradale
Cantitățile de deșeuri voluminoase, periculoase, din parcuri și grădini, din piețe și deșeurile stradale rămân
constante, la valoarea estimată pentru anul 2018 (t/an), conform prevederilor din PNGD.
Pe total proiecția deșeurilor municipale pentru perioada 2018-2025 este prezentată în tabelul de mai jos.
Tabel nr. 3.18 – Proiecție cantităților de deșeuri municipale (t/an)
Tip deșeu/ An

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Deșeuri
menajere
Deșeuri
similare
Deșeuri
voluminoase
Deșeuri
periculoase
Deșeuri din
parcuri și
grădini
Deșeuri din
piețe
Deșeuri
stradale
Total deșeuri
municipale

108.018

108.001

105.670

105.303

102.700

101.200

99.708

97.144

28.467,18

27.000

26.417

26.326

25.675

25.300

24.927

24.286

4.263,17

4.078,32

4.078,32

4.078,32

4.078,32

4.078,32

4.078,32

4.078,32

1.235,71

1.235,71

1.235,71

1.235,71

1.235,71

1.235,71

1.235,71

1.235,71

2.952,86

2.952,86

2.952,86

2.952,86

2.952,86

2.952,86

2.952,86

2.952,86

2.115,58

2.115,58

2.115,58

2.115,58

2.115,58

2.115,58

2.115,58

2.115,58

10.047,9

10.047,9

10.047,9

10.047,9

1.0047,9

10.047,9

1.0047,9

1.0047,9

157.100,4

155.431,37

152.517,37

152.059,37

148.805,37

146.930,37

145.065,37

141.860,37

5.
Compoziția deșeurilor menajere și similare
Compoziția deșeurilor menajere și similare, ca pondere, este cea din PNGD și este prezentată în tabelul următor în
corelare cu țintele ce trebuie atinse pentru anul 2020 și 2025 (în Master Planul din anul 2010, țintele pentru
deșeurile de ambalaje erau defalcate pe fiecare categorie de deșeu).
Tabel nr. 3.19 - Compoziția deșeurilor menajere și similare (exprimată în (t/an)
Tip
deșeu/An
Deșeuri
biodegrada
bile
Deșeuri de
ambalaje
Deșeuri
reziduale și
altele
TOTAL

2018
77.680,94

2019
77.625,58

2020
75.950,03

2021
75.686,68

2022
73.815,63

2023
72.737,50

2024
71.665,13

2025
69.822,25

44.311,91

44.280,33

43.324,54

43.174,31

42.107,00

41.492,00

40.880,28

39.829,04

13.104,44

13.095,10

12.812,44

12.768,01

12.452,38

12.270,50

12.089,60

11.778,71

13.5097,29

135.001

132.087

131.629

128.375

126.500

124.635

121.430

Cantitatea de deșeuri din parcuri și grădini (2.952,86 t/an) sunt deșeuri verzi și se transportă la stația de compostare
de la SC Eco Bihor SRL.
Cantitatea de deșeuri din piețe (2.115,58 t/an) conține 74% deșeuri biodegradabile, 20,7% deșeuri de ambalaje și
5,3% alte deșeuri (conform PNGD), ceea ce reprezintă 1.565,53 t/an de deșeuri biodegradabile, 437,92 t/an deșeuri
de ambalaje și 112,13 t/an alte deșeuri.
Cantitățile și compoziția deșeurilor muncipale pe întregul județ (fără deșeurile voluminoase, periculoase,
stradale și din activități de construcții și desființări) este prezentată în tabelul de mai jos (reprezintă deșeurile
menajere și similare).
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Tabel nr. 3.20 - Compoziția deșeurilor municipale (exprimată în (t/an)
Tip deșeu/An
2018
2019
2020
2021
Deșeuri
biodegradabile
78.479
77.626
75.950
75.687
Deșeuri de
ambalaje
44.767
44.280
43.325
43.174
Deșeuri
reziduale și altele 13.239
13.095
12.812
12.768
TOTAL
136.485
135.001
132.087
131.629

2022

2023

2024

2025

73.816

72.738

71.665

69.822

42.107

41.492

40.880

39.829

12.452
128.375

12.271
126.500

12.090
124.635

11.779
121.430

Conform Aplicației de Finanțare o parte din deșeurile biodegradabile generate în zonele rurale vor fi compostate
local și populația din 26.100 de gospodării va primi compostoare individuale.
Aceasta reprezintă o cantitate anuală minimă de 4.600 t/an de deșeuri biodegradabile care nu va fi transportată la
facilitățile județene de tratare/eliminare.
Ca urmare, în ceea ce privește colectarea și transportul deșeurilor menajere și similare generate în județul Bihor,
cantitățile din tabelul de mai sus, se modifică după cum se prezintă în tabelul următor.
Tabel nr. 3.21 - Compoziția deșeurilor municipale fără compostarea individuală, (exprimată în (t/an)
Tip deșeu/An
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

2025

Deșeuri
biodegradabile

73.479

72.626

70.950

70.687

68.816

67.738

66.665

64.822

Deșeuri de
ambalaje

44.767

44.280

43.325

43.174

42.107

41.492

40.880

39.829

Deșeuri
reziduale și
altele

13.239

13.095

12.812

12.768

12.452

12.271

12.090

11.779

TOTAL

131.485

130.001

127.087

126.629

123.375

121.501

119.635

116.430

Notă:
1. Toate calculele și rezultatele prezentate mai sus au luat în considerare că toate UAT-urile vor continua să fie membre ale
ADI Ecolect Group.
Dacă un UAT iese din ADI Ecolect Group, atunci cantitățile calculate mai sus se modifică corespunzător.
2. Toate calculele și rezultatele prezentate mai sus au luat în considerare sistemul de colectare și transport al deșeurilor
municipale, așa cum este prevăzut în Aplicația de Finanțare.
Dacă un UAT sau mai multe solicită modificarea sistemului de colectare a deșeurilor menajere, atunci trebuie modificat
Studiul de Oportunitate.

Repartizarea pe zonele 1-6 a cantităților de deșeuri municipale generate prognozate pentru anul 2018 sunt prezentate
în tabelele următoare.
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Tabel nr. 3.22 Cantități de deșeuri municipale generate în Zona I ORADEA, (t)
URBAN
RURAL
POPULAȚIE

ZONA 1
deșeuri menajere
deșeuri similare
deșeuri voluminoase
deșeuri periculoase din deșeurile
menajere
deșeuri din parcuri și grădini
deșeuri din piețe
deșeuri stradale
TOTAL

AG.EC.

52.565,65

POPULAȚIE

AG.EC.

10.605,29
11.054,92

1.530.39
443,59

54.539,64

TOTAL

4.737,82
668,28
193,70

1.471,84
1.051,31
5.046,30
18.624,37

11.467,28

296,95
212,11
1.018,11
6.264,98

Tabel nr. 3.23 - Cantități de deșeuri municipale generate în ZONA II ALEȘD, (t)
URBAN
RURAL
ZONA 2
deșeuri menajere
deșeuri similare
deșeuri voluminoase
deșeuri periculoase din deșeurile
menajere
deșeuri din parcuri și grădini
deșeuri din piețe
deșeuri stradale
TOTAL

POPULAȚIE

AG.EC.

2.654.87

POPULAȚIE

1.212,04

2.754.57

AG.EC.
519,44

269,13
78,01
74,34
53,10
73,93
1.413.40

4.618,19

119,59
85,42
269,13
99.359

Tabel nr. 3.24 - Cantități de deșeuri municipale generate în ZONA III SALONTA, (t)
URBAN
RURAL
ZONA 3
deșeuri menajere
deșeuri similare
deșeuri voluminoase
deșeuri periculoase din deșeurile
menajere
deșeuri din parcuri și grădini
deșeuri din piețe;
deșeuri stradale
TOTAL

POPULAȚIE

AG.EC.

4.522,20

POPULAȚIE

ZONA 2
6.925,92
1.731,48
346,43
100,41
193,93
138,52
343,07
9.779,76

AG.EC.

ZONA 3
8.667,54

650,07

2.166,88
392,87
113,88

126,62

116,07

242,69

90,44
434,13
2.168,02

82,91
397,95
1.246,99

173,35
832,08
12.589,30

131,66
38,16

4.692,02

1.768,79
1.263,42
6.064,41
90.896,27

TOTAL

4.145,34
1.516,82

63.170,95
15.792,74
2.198,67
637,30

TOTAL

4.271,05

77.29
22.40

ZONA 1

261,21
75,71

4.482,27
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Tabel nr. 3.25 - Cantități de deșeuri municipale generate în ZONA IV BEIUȘ, (t)
URBAN
RURAL
ZONA 4

POPULAȚIE

deșeuri menajere
deșeuri similare
deșeuri voluminoase
deșeuri periculoase din deșeurile
menajere
deșeuri din parcuri și grădini
deșeuri din piețe
deșeuri stradale
TOTAL

5.441,28

AG.EC

POPULAȚIE

AG.EC

6.561,13
2.520,51

158,42
45,92

5.645,62

TOTAL

1.080,22
413,44
11,.84

152,36
108,83
522,36
3.304,05

7.094,41

183,71
131,22
629,87
2.025,02

Tabel nr. 3.26 - Cantități de deșeuri municipale generate în ZONA V MARGHITA, (t)
URBAN
RURAL
ZONA 5
deșeuri menajere
deșeuri similare
deșeuri voluminoase
deșeuri periculoase din deșeurile
menajere
deșeuri din parcuri și grădini
deșeuri din piețe
deșeuri stradale
TOTAL

POPULAȚIE
4.250,12

AG.EC

POPULAȚIE
4.037,81

1.740,47
123,74
35,87

4.409,2

AG.EC
745,91

254,44
73,75
119,00
85,00
408,01
2.352,48

4.366,00

deșeuri menajere
deșeuri similare
deșeuri voluminoase
deșeuri periculoase din deșeurile
menajere

POPULAȚIE
5.587,04

POPULAȚIE

113,06
80,76
387,63
1.327,36

336,07
240,05
1.152,23
18.069,10

TOTAL
ZONA 5
8.287,93
2.486,38

232,06
165,76
795,64
12.455,57

TOTAL
ZONA 6
8.956,79

806,11

2.687,04
375,00
108,70

111,74

67,40

179,14

83,81
536,36
2.612,83

50,55
323,50
1.247,55

134,35
859,85
13.300,87

162,66
47,15

5.796,85

AG.EC

3.369,75
1.880,93

deșeuri din parcuri și grădini
deșeuri din piețe
deșeuri stradale
TOTAL

AG.EC

12.002,41
3.600,72
571,86
165,76

378,18
109,62

Tabel nr. 3.27 - Cantități de deșeuri municipale generate în ZONA VI SĂCUIENI, (t)
URBAN
RURAL
ZONA 6

ZONA 4

212,34
61,55

3.643,64
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CAPITOLUL 4 - OBIECTIVE NAȚIONALE ȘI ȚINTE JUDEȚENE
În acest capitol sunt prezentate documentele oficiale elaborate pe durata anilor 2003 – 2008 care fac referire la
managementul deșeurilor in Romania.
Obiectivele naționale cu privire la managementul deșeurilor se regasesc în cele cinci documente oficiale - Strategia
Nationala de Gestionare a Deseurilor (SNGD), Planul Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD), Tratatul de
Aderare (TA), Planul Regional de Gestionare a Deșeurilor (PRGD), Planu Judetean de Gestionare a Deșeurilor
(PJGD), Programul Operational Sectorial de Mediu (POS Mediu) și Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă
a României Orizonturi 2013 - 2020 - 2030 (SNDD), chiar dacă formulările din unele documente apar la categoria
“Sub-obiective” sau “Obiective subsidiare”.
Documentele care stau la baza Planului de Investitii pe termen Lung (Master Plan) al judetului Bihor sunt SNGD,
PNGD, PRGD, SNDD, POS si TA. Ordinea elaborarii documentelor managementului deșeurilor este următoarea:
- Tratatul de Aderare (TA): 2005;
- Planul Regional de Gestionare a Deseurilor (PRGD): 2006;
- Programul Operational Sectorial de Mediu (POS Mediu): 2007;
- Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor (PJGD): 2008;
- Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei Orizonturi 2013 - 2020 - 2030 SNDD: 2008;
- Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor (SNGD): 2013;
- Planul Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD): 2017.
În domeniul gestionării deșeurilor abordarea Uniunii Europene se bazează pe urmatoarele principii:
 Principiul prevenirii generării deșeurilor este considerat un factor important în cadrul strategiei naționale de
gestionare a dșseurilor, în legătură directă cu îmbunătățirea metodelor de producție, de reorientare a
comportamentului consumatorilor în formularea cererii (produsele verzi) și abordarea unui stil de viață care
să genereze cantități cât mai reduse de deșeuri.
 Reciclarea și reutilizarea în cazul generării de deșeuri se poate efectua prin reciclare materială cu prioritate a
următoarelor tipuri de deșeuri: deșeurile de ambalaje, vehicule scoase din uz, deșeuri de baterii, deșeuri din
echipamente electrice și electronice.
 Îmbunătățirea eliminării finale a deșeurilor, iar în cazul în care deșeurile nu pot fi recuperate, acestea
trebuie eliminate în condiții sigure pentru mediu și sănătatea umană, prin intermediul planurilor de
monitorizare.

4.1 Obiective și ținte privind deșeurile municipale conform PNGD
Principalele obiective al PNGD sunt caracterizarea situației actuale în domeniu (cantități de deșeuri generate și
gestionate, instalații existente), identificarea problemelor care cauzează un management ineficient a deșeurilor,
stabilirea obiectivelor și țintelor pe baza prevederilor legale si a obiectelor strategice stabilite prin SNGD, precum și
identificarea necesităților investiționale.
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Prevederi din Planul Național de Gestionare al Deșeurilor, 2017
Nr.
Crt.
1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

Obiectiv

Ținta

Justificare

Toată populația țării, atât
din mediul urban cât și din
mediul rural, este conectată
la serviciu de salubrizare

Gradul de acoperire cu serviciu de
salubrizare 100%
Termen: 2018

Pentru implementarea unui sistem eficient
de gestionare a deșeurilor municipale este
necesar ca toata populația să beneficieze
de serviciu de salubrizare

Creșterea gradului de
pregătire pentru reutilizare
și reciclare prin aplicarea
ierarhiei de gestionare a
deșeurilor

 50% din cantitatea
de deşeuri din hârtie, metal, plastic, sticlă
și lemn din deșeurile menajere și deșeurile
similare, inclusiv din servicii publice
(Metoda 2 de calcul 23)
Termen: 2020
 50% din cantitatea totală de
deșeuri municipale generate
(Metoda 4 calcul21)
Termen: 2025
La 35% din cantitatea totală, exprimată
gravimetric, produsă în anul 1995
Termen: 2020
Termen: permanent

Prima țintă asigură conformarea cu
cerințele naționale și europene în vigoare
(Legea nr. 211/2011, respectiv Directiva
Directiva 2008/98/CE)
Cea de-a doua țintă este stabilită pe baza
prevederilor propunerii de modificare a
Directivei cadru privind deșeurile din
Pachetul Economiei Circulare, publicat în
decembrie 2015

Depozitarea deşeurilor municipale este
permisă numai dacă acestea sunt supuse în
prealabil unor operaţii de tratare fezabile
tehnic
Termen: 2025

Nu toate proiectele privind sistemele de
management integrat al deșeurilor au fost
proiectate pentru a asigura și îndeplinirea
acestui obiectiv. Astfel, pe langa
instalațiile de reciclare, este nevoie și de
instalații noi de tratare a deșeurilor
reziduale, a căror proiectare, construire și
dare in operare necesită timp
Acest obiectiv este prevazut în Strategia
Națională de Gestionare a Deșeurilor

Reducerea cantității
depozitate de deșeuri
biodegradabile municipale
Interzicerea la depozitare a
deșeurilor municipale
colectate separat
Depozitarea numai a
deșeurilor supuse în
prealabil unor operații de
tratare

Creșterea gradului de
valorificare energetică a
deșeurilor municipale
Depozitarea deșeurilor
numai în depozite conforme
Colectarea separată și
tratarea corespunzătoare a
deșeurilor periculoase
menajere
Colectarea separată,
pregatirea pentru reutilizare
sau, dupa caz, tratarea
corespunzătoare deșeurilor
voluminoase
Încurajarea utilizării în
agricultură a materialelor
rezultate de la tratarea
biodeșeurilor (compostare și
digestie anaerobă)

15 % din cantitatea totală de deșeuri
municipale valorificată energetic
Termen: 2025
Termen: începând cu iulie 2017
Termen: permanent

România a obținut o derogare pentru
îndeplinirea acestui obiectiv în anul 2020.
Este obiectiv necesar pentru stimularea
reciclării deșeurilor

Acest obiectiv este în conformitate cu
prevederile HG nr. 349/2005
Deficiență identificată în analiza situației
actuale

Termen: permanent

Deficiență identificată în analiza situației
actuale

Termen: permanent

Creșterea capacităților de tratare a
biodeșeurilor impune asigurarea utilizării
în agricultură a materialului rezultat în
urma tratării (compost, digestat)
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4.1.1Obiective și ținte privind deșeurile de ambalaje (tehnice)
Ținta

Nr. Crt.
1

Valorificarea sau incinerarea în instalații de incinerare cu valorificare
de energie a minimum 60% din greutatea deșeurilor de ambalaje
Reciclarea a minimum 55% din greutatea totală a materialelor de
ambalaj conținute în deșeurile de ambalaje, cu realizarea valorilor
minime pentru reciclarea fiecărui tip de material conținut în deșeurile
de ambalaje:
 60% din greutate pentru sticlă;
 60% din greutate pentru hârtie/carton;
 50% din greutate pentru metal;
 15% din greutate pentru lemn;
 22,5% din greutate pentru plastic, considerându-se numai
materialul reciclat sub forma de plastic.

Justificare
Prevedere legislativă, Legea nr.
249/2013

Termen: anual până în 2024 inclusiv
Pregătirea pentru reutilizare și reciclarea a minimum 65% din
greutatea tuturor deșeurilor de
ambalaje
Pregătirea pentru reutilizare și reciclarea următoarelor materiale
specifice conținute în deșeurile de ambalaje:
 55% pentru plastic
 60% pentru lemn
 75% pentru metale feroase
 75% pentru aluminiu
 75% pentru sticlă
 75% pentru hârtie ți carton

Propunerea de modificare a
Directivei 94/62/CE privind ambalajele
și deșeurile de ambalaje din Pachetul
Economiei Circulare

Termen: începând cu 2025

4.1.2 Obiective și ținte pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice (tehnice)
Nr. Crt.

Obiectiv

Ținta

1

Creșterea ratei de
colectare
separată a DEEE

Rată de colectare separată de 45%
Termen: începând cu 2018 și până în 2020
Rată de colectare separată de 65%
Termen: începând cu 2021

Prevedere legislativă, OUG nr.
5/2015
Deficiență
identificată în
analiza situației actuale

2

Creșterea
gradului de
valorificare a
DEEE

Pentru categoriile prevăzute în anexa nr. 1 la
OUG 5/2015:
a) pentru DEEE incluse în categoria 1 sau 10:

Prevedere legislativă, OUG nr.
5/2015

Justificare




85% se valorifică; şi
80% se pregătesc pentru reutilizare şi se
reciclează;
b) pentru DEEE incluse în categoria 3 sau 4:
 80% se valorifică; şi
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Nr. Crt.

Obiectiv

Ținta

Justificare



70% se pregătesc pentru reutilizare şi se
reciclează;
c) pentru DEEE incluse în categoriile 2, 5-8 sau
9:
 75% se valorifică; şi
 55% se pregătesc pentru reutilizare şi se
reciclează;
d) pentru lămpile cu descărcare în gaze, 80% se
reciclează
Termen: până la data de 14 august 2018
Pentru categoriile prevăzute în anexa nr. 5 la
OUG 5/2015:
a) pentru DEEE incluse în categoria 1 sau 4:
 85% se valorifică; şi
 80% se pregătesc pentru reutilizare şi se
reciclează;
b) pentru DEEE incluse în categoria 2:
 80% se valorifică; şi
 70% se pregătesc pentru reutilizare şi se
reciclează ;
c) pentru DEEE incluse în categoria 5 sau 6:
 75% se valorifică; şi
 55% se pregătesc pentru reutilizare şi se
reciclează;
d) pentru DEEE incluse în categoria 3, 80% se
reciclează
Termen: începând cu 15 august 2018

4.1.3 Obiective și ținte conform Studiu Fezabilitate pentru SMID Bihor
Țintele și obiectivele de gestionare a deșeurilor din România sunt angajate prin Tratatul de aderare al României la
Uniunea Europeană.
Tratatul de aderare este punctul de plecare pentru dezvoltarea legislației relevante și documente de politici privind
gestionarea deșeurilor. La toate obiectivele la nivel național, regional și local, în acest domeniu se iau în considerare
obligațiile care au fost acceptate de către Tratatul de aderare a țării (pct. 4.2).
Obiectivele şi ţintele regionale privind gestionarea deşeurilor, sunt preluate din Planul Regional de Gestionare a
Deşeurilor pentru Regiunea 6 Nord-Vest. Diferenţele care apar în cazul unor ţinte prevăzute în PNGD şi cele din
PRGD au fost generate de:
 Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor elaborat (2004) înaintea semnării Tratatului de Aderare (2005);
 aderarea României la Uniunea Europeana a condus la apariţia unor modificări în legislaţia privind
gestionarea deşeurilor (modificarea unora dintre actelor normative existente şi apariţia unor acte normative
noi) în vederea respectării obligaţiilor din protocolul de aderare;
 au apărut acte normative noi.
În cadrul PRGD sunt prevăzute obiective şi pentru fiecare obiectiv în parte sunt prevăzute obiective subsidiare, ţinte
şi termene de îndeplinire.
Planurile Judeţene de Gestionare a Deşeurilor (PJGD) sunt elaborate la nivel judeţean şi încearcă să descrie
detaliat strategia şi activităţile care vor fi întreprinse la nivel local pentru a îndeplini obiectivele de gestionare a
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deşeurilor aşa cum sunt prevăzute în planurile naţionale şi regionale de gestionare a deşeurilor. PJGD este un
instrument de planificare strategică pe termen lung pentru a ajuta satisfacerea viitoarelor solicitări (în acest caz
pentru perioada 2010 - 2040) pentru deşeurile municipale solide şi de a rezolva problema gestionării deşeurilor în
judeţ într-un mod permanent.
Obiectivele şi ţintele judeţene privind gestionarea deşeurilor, prezentate în continuare în Tabelul nr. 4.3, sunt
preluate din Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor, plan aprobat de către Consiliul Judeţean prin HCJ nr.
03/30.01.2009 şi de Agenția Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca prin Avizul de Mediu nr.
12NV/22.12.2008.
Un aspect foarte important de atingere a țintelor la nivel de județ este situația actuală în ceea ce privește sistemul de
management al deseurilor.
Obiectivele cele mai importante care vor avea un impact asupra cantităților, caracteristicile și compoziția viitoare a
deșeurilor municipale generate în județ în perioada 2010-2025 sunt următoarele:
 Țintele stabilite pentru acoperirea treptată a întregului teritoriu al județului Bihor cu servicii de salubritate,
atât în mediul urban și în zonele rurale;
 Țintele pentru închiderea depozitelor de deșeuri neconforme, precum și termenele aferente;
 Țintele pentru devierea deșeurilor biodegradabile de la depozitele de deșeuri;
 Țintele pentru recuperarea și reciclarea deșeurilor de ambalaje.
În tabelul de mai jos, se prezintă gradul de îndeplinire a ţintelor judeţene prin cuantificarea ţintelor prevăzute a se
atinge în cadrul Aplicației de Finanțare.
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Tabel nr 4.1 - Cuantificarea ţintelor judeţene
Nr.
crt.

1

2

3

Ţintă conform PJGD

Cuantificarea
ţintelor conform
PJGD,
calculate de
Consultant

Gradul de
îndeplinire al
ţintei

2008

Reciclarea a minimum
60% pentru hârtie/carton şi
minimum 50% pentru
metal, din greutatea
fiecărui tip de material
conţinut în deşeurile de
ambalaj

11.612 tone hârtie şi
carton
1.370 tone metal

Colecteaza
separat 197.904
locuitori

2011

Reciclarea a minimum
15% pentru plastic şi
pentru lemn, din greutatea
fiecărui tip de material
conţinut în deşeurile de
ambalaj

3.544 tone plastic şi
lemn

Reciclarea a minimum
55% din greutatea totala a
materialelor de ambalaj
conţinute în deşeurile de
ambalaje, cu minimum
60% pentru sticla şi
minimum 22,5% pentru
plastic

6.588 tone sticlă
5.495 tone plastic

Coeficient de reducere
25%, baza de calcul:
cantitate produsa in 1995

31.030 tone

Coeficient de reducere
50% baza de calcul:
cantitate produsa in 1995

64.239 tone

Coeficient de reducere
65% baza de calcul:
cantitate produsa in 1995

84.767 tone

Colectarea a 3 kg
deşeu/locuitor/an

1.780 tone

Ţinte
prevăzute
pentru anul:

Descrierea obiectivului
principal/subsidiar,
conform PJGD

Reducerea cantităţii de
deşeuri de ambalaje
eliminate prin valorificare

2013

4

2010

5

2013

6

2016

7

2007

Valorificarea deşeurilor
biodegradabile prin
compostare sau alte
metode legate de referinţa
din 1995

Promovarea investiţiilor în
instalaţii de sortare şi
compostare în vederea
reducerii deşeurilor
biodegradabile

Gestiunea deşeurilor de
echipamente electrice si
electronice

În anul 2007 au
fost colectate 45
tone
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Nr.
crt.

8

9

10

Ţinte
prevăzute
pentru anul:

2008

2006

Descrierea obiectivului
principal/subsidiar,
conform PJGD

Ţintă conform PJGD

Cuantificarea
ţintelor conform
PJGD,
calculate de
Consultant

Gradul de
îndeplinire al
ţintei

Colectarea a 4 kg
deşeu/locuitor/an

2.374 tone

În anul 2008 au
fost colectate
214,444 tone

Reutilizarea, reciclarea si
valorificarea a 50% din
cantitatea
de
deşeuri
electrice şi electronice
colectata

Nu deţinem date

Reutilizarea, reciclarea si
valorificarea a 75% din
cantitatea
de
deşeuri
electrice si electronice
colectata.

Nu deţinem date

Organizarea colectării
selective şi a
componentelor sale

Gestiunea deşeurilor de
echipamente electrice si
electronice
Reducerea componentelor
periculoase

2008

Deșeuri biodegradabile și deșeuri de ambalaje
Conform Planului de implementare a Directivei privind depozitarea deșeurilor, cantitatea totală de deșeuri
biodegradabile municipale generata în România în anul 1995 a fost de 4,8 milioane tone, din care se considera cî
133.910 tone au fost generate în județul Bihor. Determinarea cantității generate în anul 1995 în județ s-a determina
pe baza populației din anul 1995, conform metodologiei Ministerului Mediului.
 131.463 t în 2010 corespunzand la 61% din totalul deșeurilor generate;
 131.194 t în 2013 corespunzand la 60% din totalul deșeurilor generate;
 131.635 t în 2016 corespunzand la 58% din totalul deșeurilor generate.
Tabel nr 4.2 - Cuantificarea țintelor privind deșeurile biodegradabile municipale
Cantitate [tone/an]
2010
2013
2016
Cantitate de deșeuri
biodegradabile municipale
131.463
131.194
131.635
generate (tone)
Cantitate maximă de deșeuri
biodegradabile municipale ce
pot fi depozitate (tone)

100.433

66.955

46.869

Cantitate de deșeuri
biodegradabile municipale
ce trebuie redusă de la
depozitare (tone)

31.030

64.239

84.767
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Tabel nr 4.3 - Cuantificarea țintelor privind deșeurile de ambalaje pentru județul Bihor
Cantitate de deșeuri de ambalaje (tone)
2010
2011
2012
Hârtie și carton
13.046
13.699
14.384
Plastic
2.953
3.544
4.187
Sticlă
4.154
4.759
5.621
Metale
1.539
1.616
1.697
Lemn
1.038
1.363
1.431
Total reciclare
26.939
30.980
35.358
Total valorificare
30.788
35.695
40.308

2013
15.103
5.495
6.558
1.782
1.502
40.838
44.551

Toate țintele prezentate mai sus se bazează pe prognoza de generare a deșeurilor realizată în Aplicația de
Finanțare.
4.1.4 Cuantificarea țintelor județene pentru perioada de planificare 2018-2025
Țintele județene până în anul 2016 erau stabilite prin două Directive ale UE, care separau deșeurile de ambalaje de
deșeurile biodegradabile și fluxurile de deșeuri municipale speciale și stabileau ținte pentru fiecare în parte, inclusiv
stabileau ținte pentru fiecare categorie de deșeuri de ambalaje.
Așa a fost elaborată Aplicația de Finanțare și pentru aceste ținte au fost alocate fondurile de investiții.
Noile ținte sunt stabilite prin Pachetul Economiei Circulare adoptat în decembrie 2015, un pachet de măsuri ce au
ca scop stimularea tranziţiei Europei către o economie circulară. Acest pachet de măsuri include propuneri de
revizuire a legislaţiei privind deșeurile, precum şi un plan de acţiune aferent. Propunerile privind deşeurile stabilesc
o viziune pe termen lung pentru minimizarea generării deşeurilor, creşterea reciclării din punct de vedere cantitativ
si calitativ, prin reintroducerea în economie a deşeurilor sub forma materiilor prime secundare, reducând astfel
utilizarea resurselor și prin reducerea eliminării prin depozitare.
Planul de acţiune privind economia circulară completează aceste propuneri, stabilind măsuri ce au ca scop
închiderea buclei economiei circulare şi care vizează toate etapele ciclului de viaţă al unui produs: de la producţie şi
consum, până la gestionarea deșeurilor și la piaţa materiilor prime secundare.
Principalele propuneri de revizuire a cadrului legislativ cuprinse în Pachetul economiei ciruclare includ:
 Pregătirea pentru reutilizare şi reciclarea a 65% din masa deșeurilor municipale până în 2030 (cu o ţintă
intermediară de 60% în anul 2025). Pentru realizarea acestui obiectiv, România poate beneficia de o
perioadă suplimentară de cinci ani, cu condiția să se ia măsurile necesare pentru ca, până în 2025 și,
respectiv, 2030, rata de pregătire pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale să crească la
minimum 50% și 60% din greutate;
 Pregătirea pentru reutilizare şi reciclarea a 65% din greutatea tuturor deșeurilor de ambalaje până în 2025 și
minimum 75% până în 2030, (cu o ţintă intermediară de 65% în anul 2025). De asemenea, sunt stabilite
obiective minime privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea materialelor specifice conținute în
deșeurile de ambalaje atât pentru anul 2025, cât și pentru anul 2030;
 Depozitarea a maxim 10% din deșeurile municipale până în anul 2030. Romania poate beneficia de o
perioada suplimentara de cinci ani cu condiția să se ia măsurile necesare pentru a reduce până în 2030
cantitatea de deșeuri municipale depozitata la 20% din cantitatea totala de deșeuri generate;
 Interzicerea depozitării deșeurilor colectate separat;
 Promovarea instrumentelor economice pentru descurajarea depozitării;
 Definiţii simplificate şi îmbunătăţite şi metode pentru calculul ţintelor de reciclare armonizate la nivelul
UE;
 Promovarea reutilizării și stimularea simbiozei industriale;
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 Stimulente economice pentru ca producătorii să pună pe piata produse mai ecologice și sprijinirea
schemelor de reciclare și valorificare (de exemplu, pentru ambalaje, baterii, echipamente electrice și
electronice, vehicule);
 Reducerea generării deșeurilor alimentare în producția primară, în prelucrare și procesare, în comerţul cu
ridicata şi amănuntul, în restaurante și servicii alimentare precum și în gospodării.
Prevederile din Pachetul Economiei Circulare au fost implementate în România prin OUG nr. 74/2018, care prevede
obligativitatea autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz,
subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale
acestora:
a) să atingă, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de
minimum 50% din masa totală generată, cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din
deşeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor
care provin din gospodării;
b) să atingă, până la data de 31 decembrie 2025, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de
minimum 50% din masa totală generată de deșeuri municipale.
Ca urmare, țintele pentru 2020 și 2025 sunt prezentate în tabelul următor.
Tabel nr 4.3 - Ținte județene conform prevederilor din OUG nr. 74/2018
2020
Cantitatea totală de deșeuri de Cantitatea de deșeuri de ambalaje
ambalaje
generată: 43.335 t/an
(un nivel de pregătire pentru
reutilizare
şi
reciclare
de Cantitatea minimă care trebuie reutilizată
minimum 50% din masa totală și reciclată: 21.667,5 t/an
generată)
Cantitatea totală de deșeuri
municipale generată
(un nivel de pregătire pentru
reutilizare
şi
reciclare
de
minimum 50% din masa totală
generată de deșeuri municipale)
Deșeuri biodegradabile
Cantitatea generată: 70.950 t/an
maxim admis la depozitare 65%
din cantitatea generată
Cantitatea maximă admisă la depozitare:
24.835,5 t/an

2025
-

Cantitatea de deșeuri municipale
generată: 141.860,37 t/an
Cantitatea
minimă care
trebuie
reutilzată și reciclată: 70,930, 2 t/an
Cantitatea generată: 64.822 t/an
Cantitatea
maximă
admisă
depozitare: 22.687,7 t/an

la
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CAPITOLUL 5 – ANALIZA OPȚIUNILOR
Opțiunile pentru managementul integrat al deșeurilor municipale generate în județul Bihor, la nivelul prognozelor
de generare și a țintelor din anul 2016 sunt prezentate în vechiul Master Plan și în Aplicația de Finanțare.
Fluxul deșeurilor conform Aplicației de Finanțare este prezentat în Anexa nr. 1.
Opțiunile din punct de vedere tehnic (instalații fixe) sunt valabile și pentru atingerea noilor ținte orizontul anilor
2020 și 2025, dar trebuie respectată noua legislație care a fost aprobată după anul 2016, prin OUG nr. 74/2018.
Prevederile sunt prezentate mai jos sunt și sunt preluate din anexele la OUG nr. 74/2018.
Tabel 5.1 - Anexa nr. 1 la OUG nr. 74/2018
Activitatea serviciului de salubrizare

Descrierea indicatorului

Valoarea minimă a
indicatorului

Cantitatea de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi
sticlă din deşeurile municipale, colectate
separat, ca procentaj din cantitatea totală
generată de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi
sticlă din deşeurile municipale. Cantitatea de
deşeuri de hârtie, metal, plastic şi sticlă din
deşeurile
municipale
colectate
separat
Colectarea
separată
a
deşeurilor reprezintă cantitatea acceptată într-un an
municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) calendaristic de către staţia/staţiile de sortare.
lit. a).
Cantitatea totală generată de deşeuri de hârtie,
metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale
se calculează pe baza determinărilor de
compoziţie realizate de către operatorul de
salubrizare. În lipsa determinărilor de
compoziţie a deşeurilor municipale, cantitatea
de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi sticlă din
deşeurile municipale se consideră a fi 33%.

40% pentru anul 2019 50%
pentru anul 2020 şi 60% pentru
anul 2021 70% începând cu
anul 2022

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

75%**
Indicatorii
de
performanţă sunt obligatorii
atât în cazul staţiilor de sortare,
respectiv a instalaţiilor de
tratare mecano-biologică din
cadrul
sistemului
de
management
integrat
al
deşeurilor, cât şi a celor
aparţinând terţilor care tratează
deşeurile municipale.

Operarea staţiilor de sortare.

Cantitatea totală de deşeuri de hârtie, metal,
plastic şi sticlă trimise anual la reciclare ca
Operarea instalaţiei de tratare mecanoprocentaj din cantitatea totală de deşeuri
biologică.
acceptată la instalaţia de tratare mecanobiologică (%).
Cantitatea totală de deşeuri provenite din
locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi
Colectarea şi transportul deşeurilor
reabilitare interioară şi/sau exterioară a
provenite din locuinţe, generate de
acestora, predată pentru reutilizare, reciclare şi
activităţi de reamenajare şi reabilitare
alte operaţiuni de valorificare materială,
interioară şi/sau exterioară a acestora.
inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere,
direct sau prin intermediul unei staţii de transfer

3%*

Valorile sunt prevăzute
anexa nr. 6.

în
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Activitatea serviciului de salubrizare

Descrierea indicatorului

Valoarea minimă a
indicatorului

ca procentaj din cantitatea de deşeuri provenite
din locuinţe, generate de activităţi de
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau
exterioară a acestora colectate (%).

Valorile minime ale obiectivelor de valorificare* şi, respectiv, reciclare a deşeurilor de ambalaje* includ şi
incinerarea în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie.
Tabel 5.2 - Anexa nr. 3 la OUG nr. 74/2018
Obiectiv
Obiectiv global de valorificare
Obiectiv global de reciclare
Obiectiv de reciclare hârtie - carton
Obiectiv de reciclare materiale plastice
Obiectiv de reciclare sticlă
Obiectiv de reciclare oţel
Obiectiv de reciclare aluminiu
Obiectiv de reciclare lemn

Procent (%)
65
60
70
45
65
70
30
50

Tabel 5.3 - Anexa nr. 5 la OUG nr. 74/2018
Anul
2019
Începând cu anul 2020

Valoarea contribuţiei pentru
economia circulară (lei/tonă)
30
80

SMID Bihor așa cum a fost proiectat și executat poate asigura atingerea țintelor pentru anul 2016.
SMID Bihor are o serie de probleme legate de sistemul de colectare a deșeurilor prin aportul voluntar al populației
(un punct de colectare a deșeurilor de ambalaje la 250 de locuitori), sistem care nu se mai aplică în UE.
Pentru atingerea țintelor anilor 2020 și 2025, trebuie introduse etapizat, după intrarea în operare a SMID Bihor și
preferabil după o perioadă de operare a întregului sistem de minim 2 ani, o serie de noi instrumente economice care
să crească rata de colectare separată a deșeurilor pe fluxuri și anume:
 implementarea unor planuri de măsuri la nivelul fiecărui UAT pentru reducerea cantităţilor generate,
separarea deşeurilor la sursă (reciclabile, reziduale, biodegradabile) pentru atingerea obiectivelor de deviere
(35% din cantitatea colectată în 2018, 45% - 2019 şi 50% - în 2020) de la depozitare şi evitarea penalităţilor
către Fondul de Mediu;
 schimbarea etapizată a sistemului proiectat de colectare a deșeurilor de ambalaje (care prin Aplicația de
FInanțare prevede amenajarea punctelor de colectare cu aport voluntar), acolo unde este posibil, fezabil și
rentabil cu sistemul cu saci;
 implementarea sistemul "plătești cât arunci" în unele zone din județ, după verificarea rezultatelor obținute
prin proiecte pilot;
 plata diferențiată pentru fluxuri de deșeuri de ambalaje, biodegradabile și reziduale colectate de la
populație.
Fiecare schimbare a operării SMID Bihor pe baza noilor cantități generate și a noilor acte normative are un impact
asupra populației:
a) taxa pentru economia circulară nu este inclusă în Analiza Cost-Beneficiu;
b) veniturile obținute din vânzarea deșeurilor reciclabile la nivelul UE, ca urmare a reducerii importului de
deșeuri reciclabile în China au scăzut în medie cu 20%;
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c) compostul obținut de la TMB Oradea nu este un compost vandabil, așa cum era considerat în Aplicația de
FInanțare. Acesta este considerat deșeu rezidual având cod 19 05 03 (conform Catalogului European al
Deșeurilor/HG 856 din 2002) și va fi eliminat la depozitul conform ECO BIHOR Oradea cu plata taxei de
depozitare și a taxei pentru economia circulară;
d) costurile de colectare/transport/transfer/tratare/eliminare din Analiza Cost-Beneficiu au fost stabilite pe
baza unei prognoze, care în prezent este depășită (spre exemplu, salariul minim pe economie de 1.700
lei/lună în 2018, este de fapt în prezent de 1.900 lei/lună, la fel la costurile pentru combustibil, energie,
alimentare cu apă și evacuarea apelor uzate, penalitățile au crescut etc).
Construcțiile și instalațiile existente și construite pentru operarea SMID Bihor pot atinge țintele pentru 2020 și 2025,
ca urmare a scăderii cantităților de deșeuri generate față de prognoza din Aplicația de Finanțare.
Costurile de operare vor crește ca urmare a scăderii cantităților gestionate și implicit a veniturilor obținute din
operarea SMID, altele decât cele plătite de populație și agenții economici.
De exemplu, valoarea eco-bonificațiilor plătite de OTR-uri și modul de repartizare a acestora. Dacă operatorii de
colectare și transport vor continua să primească eco-bonificațiile, vor putea să implementeze etapizat sisteme
eficente de colectare a deșeurilor de ambalaje cu "saci ". Aceasta va asigura o mai bună "calitate" a deșeurilor de
ambalaje la intrarea în stația de sortare și o mai mare eficiență de sortare, o cantitate mai mare de materiale
reciclabile transferate la instalațiile de reciclare și în final un venit al stației de sortare, care va avea ca efect
menținerea tarifului plătit de populație la nivelul de suportabilitate stabilit prin Aplicația de Finanțare.
Planul anual de dezvoltare tarifară din Aplicația de Finanțare trebuie respectat și este prezentat în tabelul de mai jos.
Tabel 5.3 - Planul anual de dezvoltare tarifară, în prețuri constante (2011) RON/t si RON/cap.loc/luna
An

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2020

2025

2030

2035

2040

Tarife în RON/t, fără TVA
Tarif rezidențial
proiectat 228,8
235,2
248,3
254,4
(gospodarii)
Rata de
sustenabilitate
1,71% 1,71% 1,80% 1,80%
(in % din venitul pe
cea mai saracă decilă)
Tarife nerezidențiale
proiectate (unitati
247,1
262,2
277,3
292,4
economice)
Tarife în RON/cap.loc/lună (rezidențial), cu TVA

261,1

268,1

297,8

311,3

329,1

363,3

425,7

1,80%

1,80%

1,80%

1,80%

1,70%

1,68%

1,65%

307,5

322,6

322,6

322,6

329,1

363,3

425,7

Medie

7,17

7,37

7,59

7,81

8,72

9,25

9,93

11,13

13,36

Gospodării urbane

9,99

10,26

10,57

10,88

12,23

12,86

13,80

15,46

18,55

Gospodării rurale

4,51

4,63

4,78

4,92

5,54

5,83

6,27

7,04

8,47

Pe baza acestui plan de tarifare trebuie elaborată toată documentația de licitație pentru activitatea din cele 6 zone,
respectiv pentru activitățile de colectare/transport/tratare/eliminare a deșeurilor municipale generate în județul
Bihor (deșeurile prevăzute în Aplicația de Finanțare).
În această etapă de revizuire a Master Planului nu este posibilă o evaluare corectă a modificării Planului anual de
dezvoltare tarifară, în prețuri constante (2011) RON/t și RON/cap.loc/lună.
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CAPITOLUL 6 - STRATEGIA JUDEȚEANĂ
Strategia județeană de management al deșeurilor municipale nu este elaborată și ca urmare, se vor lua în considerare
prevederile din PNGD prezentate mai sus.
Țintele ce trebuie atinse pentru 2020 și 2025 sunt prezentate în tabelul următor.
Tabel nr 6.1 - Ținte județene conform prevederilor din OUG nr. 74/2018
2020
Cantitatea totală de deșeuri de Cantitatea de deșeuri de ambalaje
ambalaje
generată: 43.335 t/an
(un nivel de pregătire pentru
reutilizare
şi
reciclare
de Cantitatea minimă care trebuie reutilizată
minimum 50% din masa totală și reciclată: 21.667,5 t/an
generată)
Cantitatea totală de deșeuri
municipale generată
(un nivel de pregătire pentru
reutilizare
şi
reciclare
de
minimum 50% din masa totală
generată de deșeuri municipale)
Deșeuri biodegradabile
Cantitatea generată: 70.950 t/an
maxim admis la depozitare 65%
din cantitatea generată
Cantitatea maximă admisă la depozitare:
24.835,5 t/an

2025
-

Cantitatea de deșeuri municipale
generată: 141.860,37 t/an
Cantitatea
minimă care
trebuie
reutilzată și reciclată: 70,930, 2 t/an
Cantitatea generată: 64.822 t/an
Cantitatea
maximă
admisă
depozitare: 22.687,7 t/an

la

ORIZONTUL 2020
Pornind de la țintele prezentate mai sus și capacitățile de procesare a deșeurilor de ambalaje generate în județ:
- Stație de sortare Marghita - capacitate 4.500 tone/an;
- Stație de sortare Beiuș - capacitate 7.000 tone/an;
- Stație de sortare Salonta - capacitate 4.500 tone/an;
- Stație de sortare Oradea - capacitate de 35.000 tone/an,
rezultă o capacitate totală de procesare - 51.000 tone/an, iar pentru o eficiență de procesare de minim 75% rezultă o
cantitate anuală de 38.250 tone/an de deșeuri de ambalaje ce pot fi reutilizate și reciclate (ținta este de 21.667,5
tone/an).
În concluzie, prin implementarea și controlarea unui sistem eficient de colectare separată a deșeurilor de ambalaje
de la populație și prin operarea stațiilor de sortare la o eficiență minimă de 75% se poate atinge ținta pentru anul
2020 la nivelul județului Bihor.

ORIZONTUL 2025
La nivelul anului 2025 obiectivul pentru cantitățile de deșeuri municipale care se vor genera sunt prezentate în
tabelul următor.
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Tabel nr 6.1 – Cantități de deșeuri municipale generate (t)
Tip deșeu/An

2025

Deșeuri menajere

97.144

Deșeuri similare

24.286

Deșeuri voluminoase

4.078,32

Deșeuri periculoase

1.235,71

Deșeuri din parcuri și grădini
Deșeuri din piețe

2.952,86
2.115,58

Deșeuri stradale

1.0047,9

Total deșeuri municipale

141.860,37

Pe categorii de deșeuri, deșeurile menajere și similare vor fi:
deșeuri biodegradabile - 69.822,25 t/an;
deșeuri de ambalaje - 39.829,04 t/an;
deșeuri reziduale - 11.778.71 t/an.
Deșeurile din parcuri și grădini (2.952,86 t/an) sunt deșeuri verzi și se transportă la stația de compostare de la SC
Eco Bihor SRL. Stația de compostarea de la Valea lui Mihai are o capacitate de 1.000 t/an. Compostarea individuală
la nivelul județului poate asigura o reducere a deșeurilor biodegradabile generate în zonele rurale de 4.600 t/an
Deșeurile din piețe (2.115,58 t/an) conțin 74% deșeuri biodegradabile, 20,7% deșeuri de ambalaje și 5,3% alte
deșeuri (PNGD), ceea ce reprezintă 1.565,53 t/an de deșeuri biodegradabile, 437,92 t/an deșeuri de ambalaje și
112,13 t/an alte deșeuri
Ținta - Cantitatea totală de deșeuri municipale generată (un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de
minimum 50% din masa totală generată de deșeuri municipale) - minim 70.930,2 t/an.
Prin construcțiile și instalațiile existente se poate asigura reducerea, după cum urmează:
la deșeuri de ambalaje de 29.871,78 t/an (eficiență de 75%);
la deșeurile verzi de 8.170 t/an (eficiență de 95%);
la deșeurile biodegradabile (instalația TMB Oradea) de 11.948,7 t/an (30% masic din cantitatea procesată),
total 49,990,48 t/an, cantitate care este sub cantitatea de 70.930,2 t/an (ținta pentru anul 2025) cu 20.939,52 t/an.
Această situație a fost analizată și în etapa de elaborare a PNGD, astfel că soluția prevăzută în PNGD este de
realizare a unei instalații TMB cu treaptă de fermentare anaerobă cu capacitatea de procesare de 30.000 t/an
(PNGD, pagina 249).
O instalație TMB cu fermentare anaerobă asigură reducerea cantităților ce urmează a fi depozitate la cca. 30% din
cantitatea procesată din această cauză, capacitatea de procesare trebuie să fie de 30.000 t/an.
Aceasta reprezintă singura opțiune fezabilă din punct de vedere tehnic cu care se poate atinge ținta pentru anul
2025.
Valoarea estimată a investiției este de 250 Euro/t fără utilități (numai construcția și instalațiile aferente).
Ca exemplu, singura instalație de acest tip din Europa de Est este la Ljublijana în Slovenia și a intrat în operare în
anul 2017.
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CAPITOLUL 7 - PLANUL DE INVESTIȚII
7.1 Situația din Aplicația de Finanțare
Rezumat al costurilor de Operare și Întreținere la nivelul proiectului
Conform analizei incluse în Studiul de Fezabilitate, Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor din județul
Bihor va înregistra costuri de O&I (operare și întreținere) în valoare de 13.914.500 €/an sau 71,21 €/tonă.
După proiect

Înainte de proiect
Operare și Întreținere

%

€/an

€/t*

%

€/an

€/t*

Colectare și transport

66%

6.795.188

34,44

56,2%

7.358.481

37,66

Stații de transfer/stații de sortare

2%

205.000

1,04

16,9%

2.212.748

11,33

Depozit

32%

3.363.000

17,04

20,2%

2.639.354

13,51

Instalație TMB

0%

31.000

0,16

6,4%

835.821

4,28

Depozite neconforme vechi

-

-

-

0,3%

40.000

0,20

52,68

100

13.086.404

66,98

TOTAL

100% 10.394.188

Operare și Întreținere
Energie/combustibil

26%

2.651.122

13,44

31,1%

4.070.841

20,84

Personal

40%

4.152.893

21,05

37,0%

4.846.467

24,80

Întreținere

5%

543.853

2,75

7,8%

1.015.555

5,20

Altele

29%

3.046.320

15,44

24,1%

3.153.541

16,14

100

13.086.404

66,98

TOTAL

100% 10.394.188 52,68
* €/t se referă la cantitatea totală de deșeuri colectată în Județul Bihor

Din punctul de vedere al activităților, faza de colectare și transport reprezintă aproape 56% din totalul costurilor. Pe
locul doi, din punctul de vedere al costurilor, se situează operare depozit cu 20,2% din total. Pe ultimele locuri se
situează stațiile de sortare/transfer și stația TMB, deoarece acestea generează venituri din reciclabile și compost, și
ca urmare, costurile de operare se reduc semnificativ.
 Costuri de operare pe unitate
Pe baza estimării costurilor furnizată în secțiunile anterioare, costurile cumulate pe unități referitoare la costurile de
operare sunt prezentate în continuare.

Unitate

Cost pe
unitate

O&Î pe tonă colectată (transportul la stațiile de transfer
precum și la instalația centrală de management al deșeurilor)
Operare & Întreținere (O&Î) pentru stații de transfer

€/t

37,66

O&Î pe tonă transportată la instalația centrală de management
a deșeurilor

€ /t

17,80

Obiect

Indicator

1.

Operare & Întreținere (O&Î) pentru colectare și transport

1.1
2
2.1
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Obiect

Indicator

3

Operare & Întreținere (O&Î) depozit

3.1

O&Î pe tonă eliminată la depozit

4

Operare & Întreținere (O&Î) pentru tratarea biologică

4.2

O&Î pentru tona introdusă

5

Operare & Întreținere (O&Î) pentru stația de sortare

5.2

O&Î pe tona introdusă

6

Operare & Întreținere (O&Î) pentru locații existente

6.1

O&Î pentru m3 de levigat colectat

6.2

3

Unitate

Cost pe
unitate

€ /t

20

€/t

12,63

€/t

-

€/m3

-

3

-

€/m

O&Î pentru m de gaz colectat

Costuri de Operare și Întreținere pe etape
În continuare se prezintă pe scurt, costul de exploatare pentru fiecare etapă a sistemului de gestionare a deșeurilor.
Costurile pentru sfarșitul perioadei planificate se referă la prețuri constante 2011, conform datelor din Studiul de
Fezabilitate.


Costuri de Operare și Întreținere pentru stația TMB
Îna
inte proiectului (2011)
€/a şi €/tonă

După proiect
(2013)
€/a şi €/tonă

5.580

346.627

346.627

0,90

5,24

5,24

13.640

77.742

77.742

2,20

1,17

1,17

6.510

157.810

157.810

1,05

2,38

2,38

5.270

253.643

253.643

0,85

3,83

3,83

31.000

835.822

835.822

5,00

12,63

12,63

Cost obiect

Energie/Combustibil

Personal

Întreținere

Altele

TOTAL

Conform estimărilor inițiale, costul după proiect va fi 892.800 €/an sau 13,49 €/t și la sfârșitul perioadei de
planificare (în 2040), costul de operare a stației TMB va fi de 1.547.900 €/an sau 23,38 €/t.
Pentru perioada de 8 ani propusă pentru concesionare, costurile totale estimate O&I pentru TMB rezultă la
valoarea de 12.383.200 euro.
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 Costurile pentru colectare si transport:

Cost

Energie/Combustibil

Personal

Intreținere

TOTAL

Înainte de proiect (2011)

După proiect
(2013)

€/an și €/t

€/an și €/t

Sfârșitul perioadei
planificate
(2040)
€/an și €/t

2.553.292

2.771.572

3.203.455

12,94

14,18

14,18

3.737.353

4.047.165

4.047.165

18,94

20,71

17,92

504.543

539.745

539.745

2,56

2,76

2,39

6.795.188

7.358.481

7.790.364

34,44

37,66

34,50

Conform estimărilor inițiale, costul de după proiect va fi 7.859.700 €/an sau 39,84 €/t, iar la sfârșitul perioadei
planificate (în 2040), costul de colectare va fi de 14.427.000 €/an sau 63,88€/t.

 Costuri de Operare și Întreținere pentru stații de transfer/stații de sortare
Tabelul de mai jos, prezintă costurile combinate pentru stațiile de transfer și statii de sortare, deoarece noile facilități
vor fi dezvoltate pe un teren comun.

Cost

Energie/Combustibil

Personal

Întreținere

Altele

TOTAL

Inainte de proiect (2011)

Dupa proiect
(2013)

€/an și €/t

€/an și €/t

Sfârșitul perioadei
planificate
(2040)
€/an și €/t

92.250

952.643

952.643

2,25

7,66

7,66

65.600

457.625

457.625

1,60

3,68

3,68

32.800

318.000

318.000

0,80

2,56

2,56

14.350

484.480

484.480

0,35

3,90

3,90

205.000

2.212.748

2.212.748

5,00

17,80

17,80
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Conform estimărilor inițiale, costul după proiect va fi 2.363.500 €/an sau 19,01 €/t şi la sfârșitul perioadei de
planificare (în 2040), costurile de operare ale stațiilor de transfer și sortare vor fi de 4.097.800 €/an sau 32,97 €/t.
Pentru perioada de 8 ani propusă pentru concesionare, costurile totale estimate O&I pentru stațiile de
transfer/sortare rezultă la valoarea de 32.782.400 Euro.
NOTĂ:
Informații detaliate privind costurile de operare și întreținere anuale și totale pe fiecare stație transfer/sortare
propusă spre concesionare se vor include în documentația de atribuire a serviciilor de concesionare servicii de
operare a fiecărui obiectiv investițional.

7.2 Situația actuală
Față de datele din Aplicația de Finanțare situația s-a schimbat, dataorită următoarelor motive:

cantitățile de deșeuri municipale generate sunt mai mici, așa cum rezultă din tabelul următor.
Tabel nr. 7.1 – Cantități de deșeuri municipale prognozate
An
Cantitatea prognozată în
Cantitatea prognozată în Master Plan revizuit
Aplicația de Finațare
(t/an)
(t/an)
2018
230.931
157.100,4
Scădere de 31,9%
2025
242.774
141.860,37
Scădere de 41,56%

 taxa pentru economia circulară va fi de 80 lei/t din anul 2019 (acest cost nu a fost luat în considerare la
elaborarea Aplicației de Finanțare (Analiza Cost-Beneficiu).
Conform Tabelului nr. 7-7 din Master Planul din anul 2010, prezentat mai jos, costul de operare pe tona de deșeu a
rezultat de 69,88 Euro/t.

Luând în considerare noile cantități de deșeuri municipale generate, costul de operare este prezenat în tabelul
următor.
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Tabel nr. 7.2 – Costuri de operare revizuite
Activitatea de gestionare a deșeurilor

Capacitate
(t/an)

Colectarea deșeurilor
Stații de transfer
Stații de sortare
Stații de compostare
TMB
Depozit Oradea
Taxa de economie circulara
Monitorizare depozite neconforme
TOTAL

157.100
35.000
40.000
6.000
60.000
63.000
63.000
8 depozite

Costuri unitare
(Euro/t)
35
15
15
15
20
30
17
5.000

Costuri de
operare totale
(Euro/t)
5.498.500
525.000
600.000
90.000
1.200.000
1.890.000
1.071.000
40.000
10.914.500

ceea ce reprezintă un cost de operare de 69,47 Euro/t.
Veniturile sunt din taxa/tariful plătit de populație și din vânzarea de materiale reciclabile. CLO rezultat de la TMB
Oradea nu va putea fi vândut, fiind încadrat ca deșeu rezidual cu cod 19 05 03 (conform Catalogului European al
Deșeurilor/ HG 856 din 2002) și va fi eliminat la depozitul conform ECOBIHOR Oradea cu plata taxei de
depozitare și a taxei pentru economia circulară.
Venituri din vânzarea materialelor reciclabile
Conform Aplicație de Finanțare
La Analiza Cost-Beneficiu a fost luată în calcul o valoare medie de 61,6 Euro/t de materiale reciclabile vândute
pentru o cantitate anuală vândută de 37.742 t/an, ceea ce reprezenta 2.324.686 Euro, respectiv 9.717.154 RON
Situația schimbată conform noilor prevederi legislative se prezintă în tabelul de mai jos.
Tabel nr. 7.3 – Venituri obținute din vânzarea materialelor reciclabile
An
Cantitatea de materiale
Valoare
Venituri
Venituri
reciclabile vândută
(Euro/t)
(Euro)
(RON)
(t/an)
2018
21.667,5
63
1.365.052,5
6.279.241,5
2025
29.871,78
65
1.941.665,7
8.931.662,22
Notă: calculele sunt făcute pentru o rată de schimb de 4,6 RON/Euro (anul 2018)

După cum se observă, veniturile din vânzarea materialelor reciclabile scad cu 35% în anul 2018 și cu 8% în anul
2025. Aceasta reprezintă o pierdere de 10 RON/locuitor/an (ca valoare medie).
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CAPITOLUL 8 - ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ
Scopul analizei financiare este acela de a identifica și cuantifica cheltuielile necesare pentru implementarea
proiectului, dar și cheltuielile de operare și întreținere generate de proiect în faza operațională.
Analiza financiară și economică prezentată în Master Planul din anul 2010 (Capitolul 8) se modifică ca urmare
scăderii cantităților de deșeuri municipale generate, a veniturilor obținute din vânzarea materialelor reciclabile și a
ratei de schimb RON/Euro.
În Master Planul din anul 2010 se estima că preţul marginal mediu este de 69,67 € pe tonă de deşeuri tratate, iar
în prezent este de 69,47 Euro/t).

CAPITOLUL 9 - ANALIZA SUPORTABILITĂȚII
Îmbunătățirea sistemului de management al deșeurilor va influența tariful pentru utilizatorii finali. Suportabilitatea
reprezintă capacitatea utilizatorilor de servicii de management al deșeurilor de a plăti în mod regulat pentru aceste
servicii, fără a renunța la alte nevoi de bază.
Este foarte importantă identificarea capacității de plată a utilizatorilor pentru a putea evalua suportabilitatea
economică a serviciilor de salubritate, cu alte cuvinte de a evalua solvența consumatorului pentru astfel de servicii.
Nivelul tarifului depinde de nivelul serviciilor oferite, precum și de metodele de colectare, densitatea populației,
frecvența colectării, distanța până la depozit.
Suportabilitatea arată în ce masură venitul gospodăriilor este suficient pentru a acoperi creșterea costurilor pentru
servicii de management al deșeurilor. Problema familiilor aflate în dificultate de a plăti este predominantăîin zonele
rurale.
Ipotezele de calcul și rezultatele obținute sunt aceleași ca în Master Planul din anul 2010 fiind urmatoarele:
Ipoteze
1.

Profilul veniturilor pe gospodărie nu a fost disponibil pentru a calcula venitul mediu familial pentru
rezidenţii cu cel mai mic venit. De aceea, venitul mediu pe gospodărie (familial) pentru cel mai mic venit
familial al rezidenţilor este considerat ca fiind de 48% din venitul mediu pe gospodărie pentru Bihor.

2.

Taxa de utilizator pentru clienţii individuali este de 1,8% din venitul mediu pe gospodărie (familial) pentru
cel mai mic venit familial al rezidenţilor.

3.

Numai diferenţa dintre limita suportabilităţii taxei de utilizator familial (estimată la €55,75) şi taxa de
utilizator familial curentă (estimată la €33,24) este considerată ca disponibilă pentru proiectul integrat
propus de gestiune a deşeurilor. Veniturile din taxa de utilizator familial curentă este considerată ca fiind
cea utilizată pentru furnizarea de facilităţi de gestiune a deşeurilor din afara proiectului.

4.

Media aritmetică a taxelor de utilizator curente pentru utilizatorii economici este utilizată ca media taxelor
de utilizator pentru unităţile economice (€9,23 per tonă).

5.

Se consideră că nu va avea loc nicio creştere a numărului utilizatorilor unităţi economice în zona urbană, dar
se consideră o creştere a numărului acestor utilizatori cu 20% pentru zonele rurale. Această ipoteză este
comparabilă cu creşterea propusă a ratei de acoperire pentru colectarea deşeurilor menajere în zonele rurale.
Numai taxele de utilizator primite de la numărul adiţional al clienţilor unităţi economice (spre exemplu, taxe
raportate la 20% din deşeurile comerciale şi industriale din zonele rurale) au fost considerate ca disponibile
pentru acest proiect. Restul se consideră a fi utilizate pentru furnizarea de facilităţi din afara proiectului,
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Ipoteze
care sunt construite în prezent.
6.

Toate deşeurile colectate în primii trei ani ai proiectului se consideră ca fiind depozitate fără utilizarea
staţiilor de transfer şi recuperarea deşeurilor reciclabile.

7.

Veniturile nete din vânzarea deşeurilor reciclabile recuperate din sortarea reciclabilelor şi facilităţile TMB
sunt estimate la € 150/tonă.

8.

Nu este prevăzut niciun venit din compost sau deşeuri bio-stabilizate rezultate din TMB.

Pentru ca proiectul să poată fi susţinut financiar, se estimează că, costurile medii pentru deşeuri nu vor depăşi 1,8%
din venitul mediu pe gospodărie din cea mai scăzută decilă de venit (pentru populaţia rezidentă), pe toate perioadele
de analiză. În tabelul de mai jos se prezintă venitul lunar estimat pe gospodărie în județul Bihor.
Tabel nr. 9.1 – Venit lunar estimat pe gospodărie
2009
2010
Venitul mediu net pe gospodărie
– Urban (RON/lună, preţuri
-1,6%
2007)
Venitul mediu net pe gospodărie
– Rural (RON/lună, preţuri
98,4%
2007)
Venitul mediu net pe gospodărie
– Bihor (RON/lună, preţuri
778
765
2007)

2020

2030

2040

4,3%

3,7%

3,7%

142,6%

205,8%

297,1%

1.109

1.601

2.311

Capacitatea contribuţiei potenţiale maxime a comunităţii beneficiare a fost estimată la €48,78 pe an pe gospodărie,
în preţurile din 2010 (sau 39,35 € fără TVA).
În plus faţă de facilităţile propuse în cadrul proiectului de management integrat al deşeurilor există şi alte facilităţi
de gestiune a deşeurilor, care sunt dezvoltate în prezent în Bihor (o stație de transfer, trei stații de sortare şi o stație
de compostare). Pentru analiza suportabilităţii s-a considerat că veniturile generate din tarifele curente ale
gospodăriilor nu sunt disponibile pentru proiectul propus şi, în schimb, vor fi utilizate pentru furnizarea de facilităţi
în afara proiectului.
Tarife de utilizare de la agenți economici și instituții publice
Taxele de utilizator curente de la unităţile economice din Bihor variază în funcţie de serviciul oferit. Pentru analiza
suportabilităţii s-a considerat că taxa medie de utilizator pentru unităţile economice este egala cu taxa de la clientii
rezidențiali. S-a considerat că numai taxele de utilizator de la noii clienţi unităţi economice vor fi incluse, dat fiind
că acoperirea serviciului de colectare se extinde de la 80% la 100% în zonele rurale.
În tabelul de mai jos se prezintă calculul pentru stabilirea suportabilității populației pentru plata tarifelor ca valori
medii anuale.
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Tabel nr. 9.2 – Suportabilitatea populației pentru plata tarifului
Media anuala
1. Costuri
Costuri de investiţie
Costuri operaţionale, de întreţinere şi
administrative
2. Sursa fondurilor
Taxa utilizator (gospodării şi agenţi
economici) - urban, rural
Gospodării
Agenţi Economici
Vânzarea reciclabilelor, compostului
etc.
Bugetul actual
Orice alte grant-uri
3. Diferenţa suportabilităţii

€ 1.848.620
€ 6.806.235

-€ 7.512.504
-€ 3.324.848
€ 880.778
€0
€0
-€ 3.063.274

Diferența este la suma care se va obține din vânzarea de materiale reciclabile, suma care se prevedea a fi de 880.778
Euro/an și cea rezultă ca urmare a scăderii cantităților de materiale reciclabile vândute.
Pierderea este în mediu de 10 RON/locuitorxan.
În Master Planul din anul 2010 se estima că preţul marginal mediu este de 69,67 € pe tonă de deşeuri tratate
(291,22 RON/t), iar în prezent este de 69,47 Euro/t (319,56 RON/t la o rată de schimb 4,6 RON/Euro).
În concluzie, nu se va depăși suportabilitatea populației pentru plata tarifelor și se poate menține planul de
dezvoltare tarifară din Master Planul din anul 2010, prezentat în tabelul de mai jos.
Tabel 9.3 - Planul anual de dezvoltare tarifară, în prețuri constante (2011) RON/t si RON/cap.loc/luna
An

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2020

2025

2030

2035

2040

Tarife în RON/t, fără TVA
Tarif rezidențial
proiectat 228,8
235,2
248,3
254,4
(gospodarii)
Rata de
sustenabilitate
1,71% 1,71% 1,80% 1,80%
(in % din venitul pe
cea mai saracă decilă)
Tarife nerezidențiale
proiectate (unitati
247,1
262,2
277,3
292,4
economice)
Tarife în RON/cap.loc/lună (rezidențial), cu TVA

261,1

268,1

297,8

311,3

329,1

363,3

425,7

1,80%

1,80%

1,80%

1,80%

1,70%

1,68%

1,65%

307,5

322,6

322,6

322,6

329,1

363,3

425,7

Medie

7,17

7,37

7,59

7,81

8,72

9,25

9,93

11,13

13,36

Gospodării urbane

9,99

10,26

10,57

10,88

12,23

12,86

13,80

15,46

18,55

Gospodării rurale

8,47
4,51
4,63
4,78
4,92
5,54
5,83
6,27
7,04
Calculele sunt făcute cu o rată de schimb de 4,18 RON/Euro (anul 2011)
xx)
Valorile de mai sus includ și redevența care va fi plătită de operatorii cărora li se va delega gestiunea părtilor componente
ale SMID.
x)
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Dată fiind diferența ratei de schimb RON/Euro (4,18 RON/Euro în Master Planul din anul 2010) și rata de schimb
actuală ar fi de preferat să se recalculeze valorile de mai sus, cu un curs de schimb de 4,66 RON/Euro și astfel se
vor putea acoperi pierderile de venituri din vânzarea cantităților mai mici de materiale reciclabile. Acest aspect
trebuie să facă obiectul unei Analize Cost-Beneficiu viitoare.
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CAPITOLUL 10 - PROGRAMUL DE INVESTIȚII PRIORITARE ȘI
INFRASTRUCTURĂ
Programul de investiții este cel din Master Planul din anul 2010 pentru etapa de pornire a SMID Bihor.
Investiții
Colectare și transport deșeuri reciclabile
Containere 1,1 mc deșeuri de hârtie și carton
Containere 1,1 mc deșeuri de plastic, sticlă și metal
Containere 1,1 mc pentru sticlă
Mașini pentru transport dșseuri reciclabile
Colectare și transport deșeuri biodegrabile menajere (Oradea)
Pubele 120 l pentru deșeuri biodegradabile menajere
Mașina colectare deșeuri biodegradabile

Nr. unități/
capacitate
2.000
2.000
1.300
35 (16 mc)

Stații de sortare
SS Marghita (Zona 5) -(5.000 tone/an)
SS Salonta (Zona 3) - Nouă
SS Beius (Zona 4) - Nouă
SS Zona 1 (Bors) - Nouă
Compostare și compostare individuală
Unități de compostare individuală
Schredere pentru deșeurile din parcuri și gradini
TMB
Închidere depozite neconforme
Depozit neconform Oradea
Depozit neconform Beiuș
Depozit neconform Aleșd
Depozit neconform Săcuieni
Depozit neconform Ștei
Depozit neconform Marghita
Depozit neconform Valea lui Mihai
Depozit neconform Salonta
Asistența tehnică, supervizare, activități de conștientizare a publicului
Cheltuieli neprevazute, taxe, comisioane, salarii UIP, audit
TOTAL ALTERNATIVA 1 (prețuri constante)
TOTAL ALTERNATIVA 1 (prețuri curente)

An realizare
investitie
2011

200.000
200.000

2011

5.615.000

2011

8.000
3 (12 mc)

Stații de transfer
ST Aleșd (Zona 2) - Existenta- echipamente necesare (containere și o masină) 11.000 tone/an
ST Marghita (Zona 5) - Nouă
ST Salonta (Zona 3) - Nouă
ST Beius (Zona 4) - Nouă
ST Sacuieni (Zona 6) - Nouă
Stocare temporara Stei - Nouă

Costuri investiție
POS MEDIU/ [Euro]
1.457.500
550.000
550.000
357.500

13.000 tone/an
13.000 tone/an
20.000 tone/an
13.000 tone/an

400.000
1.105.000
1.105.000
1.600.000
1.105.000
300.000

4.500 tone/an
4.500 tone/an
7.000 tone/an
2.500 tone/an
25.000
6
60.000
24 ha
1,7 ha
0,52 ha
0,7 ha
1,68 ha
0,9 ha
1,5 ha
1,5 ha

3.290.000
855.000
855.000
1.330.000
250.000

2011

1.310.000
1.250.000
60.000
9.000.000
9.834.000
6.000.000
765.000
234.000
315.000
765.000
405.000
675.000
675.000
2.000.000
2.000.000

2011

2012
2011-2013

2011-2013
2011-2013

34.706.500
35.908.884

Pentru atingerea țintelor din anul 2025 este necesară o nouă investiție prevăzută și în PNGD și prezentată în
Capitolul 6.
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CAPITOLUL 11 - PLAN DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA
PROIECTULUI
După stabilirea ţintelor şi obiectivelor la nivel de judeţ, precum şi a măsurilor prin intermediul cărora vor fi atinse
aceste ţinte, este elaborat un plan de implementare pentru intervenţiile propuse. Acest plan se concentrează asupra
primei faze de implementare a proiectului (conform acestei perioade de finanţare) şi asupra investiţiilor respective
în infrastructură, însă prezintă şi anumite indicii în ceea ce priveşte toate activităţile care vor trebui implementate.
Astfel, Planul de implementare poate fi împărţit în 4 perioade începând din luna octombrie 2018.
 Etapa I - 2018:
finalizarea infrastructurii prioritare (staţii de transfer, staţii de sortare, instalatie de tratare mecanobiologica), acolo unde există restanțe; definitivarea documentațiilor necesare pentru licitațiile de
operare a SMID Bihor (colectare și transport pe cele 6 zone și operarea instalației TMB Oradea) și
aprobarea prin HCL-uri ale UAT-urilor și în ședință AGA;
elaborarea de către ADI ECOLECT GROUP a tuturor documentelor necesare pentru monitorizarea
SMID Bihor și a unor ghiduri specifice de gestionare a deșeurilor municipale de către UAT-uri.
Aprobarea acestor documente în ședință AGA.
 Etapa II – 2019:
lansarea și finalizarea licitațiilor pentru operarea SMID Bihor;
 Etapa III - 2020 – 2025:
operarea și "calibrarea" SMID Bihor cu introducerea de instrumente economice suplimentare (spre
exemplu, sistemul de colectare a deșeurilor de ambalaje cu saci, sistemul plătești-cât-arunci); stabilirea
eficienței acestor sisteme și zonele de implementare. Aceste elemente pot fi stabilite la 1 an după
pornirea SMID Bihor);
elaborarea unui Studiu de Fezabilitate pentru viitoarea instalație TMB cu fermentare anaerobă (anul
2021);
construirea și punerea în operare a instalației TMB cu fermentare anaerobă (decembrie 2024);
continuarea campaniilor de conștientizare a publicului, atât de către viitorii operatori, cât și de către
ADI ECOLECT GROUP.
Nu am elaborat și nu prezentăm un plan de acțiune cu termene obligatorii (spre exemplu, dată de finalizare 30
august 2019), deoarece propunerile prezentate mai sus trebuie aprobate de Consiliul Județean și ADI
ECOLECT GROUP cu stabilirea unor termene reale de realizare și finalizare.
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CAPITOLUL 12 - CONCLUZII
1. Prezentul Master Plan a fost revizuit luând ca referință Master Planul versiunea 2010, prevederile din noile acte
normative care au apărut după anul 2010 în domeniul managementului deșeurilor și a activității de salubrizare a
localităților și toate metodologiile de elaborare a unui Master Plan prevăzute de legislația în vigoare.
2. Situația din județul Bihor s-a schimbat față de cele prevăzute în Master Planul din 2010 și Aplicația de Finanțare
în ceea ce privește prognozele privind populația, cantitățile de deșeuri municipale generate, caracteristicile și
compoziția acestora. Pe scurt ipotezele de calcul folosite în Master Planul anterior și în Aplicația de Fianațare au
fost prea optimiste.
3. Pentru analiza situației actuale prezentată în capitolul 2 au fost folosite informații statistice preluate de la DJS
Bihor și APM Oradea; date colectate de la operatorii de salubritate pentru anii 2016 și 2017 (chestionare GD-COLTRAT și GD-MUN); informații primite de la OTR-urile care lucrează în județ; informații primite de la UAT-uri,
sub rezerva insuficienței informațiilor completate în chestionarele distribuite, mai ales pentru anul 2016. Aceasta,
deoarece nu toate UAT-urile au răspuns la solicitare, astfel că la data de 21.08.2018, 29% de UAT-uri nu au
transmis datele solicitate pentru anii 2016 și 2017; iar din restul de 71% doar 15% au transmis informații pentru
anul 2016.
Prin acest sistem s-a incercat verificarea informațiilor primite din mai multe surse pentru stabilirea cât mai corectă a
situației managementului deșeurilor municipale din județul Bihor.
Situația actuală a contractelor de salubrizare este prezentată în Capitolul 2.7 și în Anexa nr. 2.
Din datele prezentate rezultă că 27 de comune nu au contracte semnate cu operatori de salubrizare, 7 comune nu au
transmis situația (Ciumeghiu, Căbești, Diosig, Uileacu de Beiuș, Chișlaz, Tăuteu, Roșiori), iar restul municipiilor și
comunelor au contracte de salubrizare semnate până în anii 2019, 2022, 2021.
O serie de UAT-uri fie nu au răspuns, fie răspunsurile au fost neclare și ca urmare, nu se știe situația exactă a
contractelor pe care le au în ceea ce privește durata și valabilitatea contractelor, exemplu Abram, Beiuș, Brusturi,
Căpâlna, Câmpeni, Curățele, Finiș, Mădăraș, Paleu, Săcuieni, Ștei etc.
Continuarea analizei trebuie făcută de ADI Ecolect Group Bihor și printr-o hotărâre AGA trebuie stabilit că nu se
prelungesc contractele existente decât până la data intrării în operare a SMID, respectiv la finalizarea procedurii de
licitație pentru activitatea de colectare/transport/transfer/sortare.
Din analiza datelor statistice preluate de la APM Oradea și a răspunsurilor la chestionarele transmise la operatori,
UAT-uri și OTR-uri, rezultă clar o scădere a cantităților de deșeuri menajere și similare și a deșeurilor generate din
servicii față de cantitățile prognozate în Aplicația de Finanțare (a se vedea Tabelul nr. 2.32). Situația este similară și
în alte județe (spre exemplu, Covasna, Hunedoara, Alba, Mureș).
4. În Capitolul 3 se prezintă proiecțiile pentru populație și a cantităților de deșeuri municipale generate, atât la nivel
de județ, cât si pentru fiecare zonă din SMID în parte. Perioada de proiecție este 2018-2025, deoarece pentru această
perioadă de planificare sunt stabilite, prin PNGD, indici de generare și ținte care trebuie atinse. Pentru realizarea
proiecției de generare a cantităților de deșeuri municipale au fost folosiți indicii de generare din PNGD.
5. Țintele care trebuie atinse la nivel județean sunt prezentate în Capitolele 5 și 6.
Sunt prezentate țintele pentru anul 2020 și anul 2025 (procentual și masic) și se compară cu capacitățile de tratare și
eliminare din județ.
Concluzia este că ținta pentru anul 2020 poate fi atinsă cu instalațiile existente, dar pentru atingerea țintei din anul
2025 este necesară realizarea unei noi instalații TMB cu fermentare anaerobă cu capacitatea de 30.000 t/an.
6. Conform tabelului nr. 7-7 din Master Planul din anul 2010, costul de operare pe tona de deșeu a rezultat de 69,88
Euro/t. Din calculele prezentate în Capitolul 7, rezultă conform calculelor actualizate un cost de operare de 69,47
Euro/t.
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În concluzie, nu se va depăși suportabilitatea populației pentru plata tarifelor și se poate menține planul de
dezvoltare tarifară din Master Planul anterior, așa cum rezultă și din datele prezentate în Capitolele 8,9 și 10.
8. În Capitolul 11, Consultantul a elaborat un Plan de acțiune cu 3 etape pentru perioada de planificare 2018-2025,
fără a propune termene. Propunerile prezentate trebuie aprobate de către Consiliul Județean și ADI ECOLECT
GROUP și trebuie stabilite termene reale de realizare și finalizare.
9. Acest document trebuie revizuit şi actualizat concomitent cu progresul înregistrat în implementarea măsurilor,
modificarea cererii, integrarea totală a măsurilor adecvate pentru fluxurile de deşeuri municipale şi evoluţia
legislaţiei, obiectivelor şi țintelor europene şi naționale.
O noua revizie si actualizare ar fi oportuna după cel puțin 2-3 ani de la intrarea în funcțiune a SMID, pe baza datelor
concrete de cantități și compoziție a deșeurilor ce vor fi colectate, raportate și monitorizate în mod constant în
cadrul SMID implementat.
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