ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “ISO MEDIU”
ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV
Adresa: B-dulEroilor, nr.5, cod 500007, Brașov, jud. Brașov
E-mail: adiisomediubrasov@gmail.com

RAPORT DE ACTIVITATE
2017

1

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “ISO MEDIU”
ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV
Adresa: B-dulEroilor, nr.5, cod 500007, Brașov, jud. Brașov
E-mail: adiisomediubrasov@gmail.com

Informații cadru:
Asociaţia este constituită în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării,
exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a Serviciului de salubrizare pe raza de
competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi realizarea în comun a unor proiecte
de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau
dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului pe baza strategiei de
dezvoltare a Serviciului, în conformitate cu preverile legislatiei europene și naționale.
Planul Național de Gestionare a Deșeurilor versiunea 5 din 2 noiembrie 2017 prevede

Țintele următoare:
▪ Încheierea de contracte cu operatori de salubrizare licențiați astfel încât să se asigure
un grad de acoperire cu servicii de salubrizare de 100% până în anul 2018
▪ Creșterea gradului de colectare separată a deșeurilor reciclabile pe trei fracții astfel
încât să existe o rată minima de capturare de 52% în fiecare județ până în anul
2020
▪ Punerea în operare în termen cât mai scurt a Proiectelor SMID – ianuarie 2018
▪ Creșterea gradului de valorificare energetică: minim 15% în anul 2020
▪ Reducerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile municipale: anul 2025
▪ Depozitarea numai a deșeurilor supuse în prealabil unor operații de tratare: anul 2024
▪ Depozitarea deșeurilor numai în depozite conforme: până în anul 2020
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▪ Închiderea tuturor depozitelor neconforme: cel tarziu în anul 2020
▪ Colectarea și tratarea corespunzătoare a deșeurilor periculoase menajere: începând cu
anul 2018
▪ Încurajarea utilizării în agricultură a materialelor rezultate din tratarea biodeșeurilor
(compostare și digestie anaerobă) : Permanent
▪ Dezvoltarea cadrului legislativ privind deșeurile alimentare, inclusiv uleiul uzat
alimentar – pe parcursul anului 2018
▪ Colectarea și tratarea corespunzătoare a deșeurilor voluminoase : Permanent
Acestea au fost trasate având în vedere cerințele impuse de Comisia Europeană și
asumate de România prin semnarea Tratatului de aderare la Uniunea Europeană la data de
25 aprilie 2005 la Luxembourg.
Obictive prioritare ale ADI ISO MEDIU 2017
a) să actualizeze informațiile privind situația deșeurilor din județul Brașov;
b) să stabilească necesitățiile UAT-urilor membre în vederea gestionării optime a
deșeurilor;
c) să elaboreze şi să aprobe Strategia de Dezvoltare a ADI-ului și Serviciului de
Salubrizare și de management al deșeurilor;
d) să urmeze toate procedurile necesare și să întocmească documentațiile aferente accesării
liniei de finanțare POIM 2014-2020, Axa Prioritară 3, O.S. 3.1- Dezavoltarea
Infrastructurii Integrate de Management al Deșeurilor;1
e) să monitorizeze derularea proiectelor de investiţii în infrastructura aferentă Serviciului
de salubrizare;
f) să se asigure că obligațiile privind criteriile de mediu au fost respectate astfel
contribuindu-se la atingerea obiectivelor naționale de respectare a angajamentelor față de
Comunitatea Europeană.
ADI ISO MEDIU BRAȘOV- își propune să faciliteze implementarea unui
sistem integrat de management al deșeurilor la nivel județean.

1

http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari

3

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “ISO MEDIU”
ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV
Adresa: B-dulEroilor, nr.5, cod 500007, Brașov, jud. Brașov
E-mail: adiisomediubrasov@gmail.com

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR DERULATE DE ADI ”ISO MEDIU”
ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV
ÎN CURSUL ANULUI 2017
Activități administrative:
1. În data de 7 februarie 2017 a avut loc ședința Adunării Generale a Asociației cu
următoarea ordine de zi: Aprobarea demisiei președintelui Asociației / Alegerea unui
nou Consiliu Director / Adoptarea strategiei pe termen scurt a Asociației / Diverse.
Ședința a fost statutară și odată cu aprobarea ordinii de zi, președintele în
funcție d-l Ambrus Carol face o prezentare a raportului de activitate al Asociației
pentru intervalul 23 februarie 2016 – 6 februarie 2017 enumerând următoarele:
• Pierderea din diferite motive a finanțării pentru implementarea
Planului Județean de Management Integrat al Deșeurilor din perioada
de finanțare 2007-2016;
• Inexistența unei strategii naționale cu privire la managementul
deșeurilor pe perioada 2017-2020, ale căror obiective vor trebui să fie
regăsite în strategia județeană din acest domeniu. Consecința fiind
imposibilitatea de elaborare a unui alt plan județean cu obiective aduse
în concordanță cu noile cerințe;
• Inexistența surselor de finanțare din fonduri nerambursabile, în această
perioadă;
• Demisia președintelui Consiliului Director cu motivarea existenței unui
posibil conflict de interese.
• Astfel, activitatea președintelui Consiliului Director a constat în
perioada de raportare în înregistrarea la Judecătoria Brașov a Actului
Adițional cu modificările aduse Statutului Asociației și înregistrările
modificărilor în componența Consiliului Director. Totodată în această
perioadă nu au fost efectuate operațiuni bancare sau alte operațiuni
referitoare la patrimoniul Asociației respectiv semnarea unor contracte
de orice fel.
• A fost prezentată situația contabilă a Asociației la data de 31.12.2016
după cum urmează: Asociația are o datorie pentru indemnizații în
valoare de 92038 lei, are datorii la bugetul de stat în cuantum de 3816
lei și de 1386 lei, are o datorie izvorâtă dintr-un proces care s-a
pierdut de 10286 lei, față de Fundația Transilvania Expres. Contul de
la bancă având un sold de 19752,14 lei, iar în casă fiind 20 lei. Suma
totală datorată de primării fiind de 510279 lei.
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• Se propune anularea obligațiilor de plată a cotizațiilor pentru anul
2016 având în vedere că nu a existat activitate în acest interval în
Asociație.
• D-l Stoica Enache face o prezentare a contextului procesului în care
Asociația a fost parte concluzionând cu privire la decizia de a se ridica
și indemnizația pentru anul 2016 odată cu obligațiile de plată a
cotizațiilor că dânsul nu ar avea nicio problemă dacă s-ar decide acest
lucru.
• Se aprobă demisia Președintelui Consiliului Director;
• Cu privire la alegerea unui nou Consiliu Director se decide ca acest
lucru să se realizeze odată ce se va finaliză procedura de aderare a
încă 5 comune din județ (Vama Buzăului, Lisa, Șercaia, Teliu,
Prejmer);
• Se stabilește ca responsabilitate a ADI-ului este de a informa membrii
asociați cu privire la procedurile care vor fi urmate în vederea
pregătirii următoarei Aplicații de finanțare și de a-și crea o echipă
tehnică pentru facilitarea implementării proiectului.
• Se aprobă modificarea componenței Consiliului Director de la 3
membri la 7;
• Se alege un nou președinte în persoana d-lui Gheorghe Sucaciu și
membri în Consiliul Director după cum urmează: Șerban Todorică
Constantin, Nicolae Bărdaș, Liviu Butnariu, Cristian Gheorghe,
Cătălin Muntean și Severius Beșchea.
• Se votează 2 persoane din Consiliul Director în funcția de Vicepreședinți: Șerban Todorică Constantin și Nicolae Bărdaș.

2. În data de 04 mai 2017 a avul loc Adunarea Generală a Asociației cu următoarea Ordine
de zi: Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului Director al Asociației pentru anul
2016/ Aprobarea demisiilor membrilor Consiliului Director / Cooptarea de noi membri
în Asociație (comunele Bod, Bran, Comăna, Cristian, Lisa, Moieciu, Prejmer, Șinca,
Teliu, Vama Buzăului, Șercaia) / Modificarea Componenței Consiliului Director de la 3
la 7 mambri / Aprobarea modificării Statutului și Actului Constitutiv / Revocarea din
Comisia de Cenzori a d-nei Borteș Mihaela Didona / Numirea în comisia de cenzori a
unui nou membru d-l Rechițean Ioan/ stabilirea valorii cotizației de membru de 0.50
lei/locuitor pentru toate localitățile respectiv 30000 lei/an pentru Municipiul Brașov și
pentru Consiliul Județean Brașov/ Aprobarea bugetului pentru anul 2017.
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3. În urma ședinței Adunării Generale din 04.05.2017 au fost înregistrate documentele de
modificare a Statutului și a Actului Constitutiv la Judecătoria Brașov.
Menționăm că singura modificare survenită celor stabilite în cadrul AGA a fost depunerea
documentației fără includerea în lista noilor membri a localităților Bran și Moieciu. Acest
lucru se datorează faptului că cele două localități nu au reușit să pregătească documentația
necesară (HCL-uri și caziere fiscale), care le-a fost solicitată, în timp util.
Totodată până la finalizarea procedurilor de înregistrare la Judecătoria Brașov a modificărilor
la Statut și la Actul Constitutiv contul Asociației a fost blocat.
4. S-a solicitat oglinda contabilă a asociației pentru a se clarifica problemele existente.
Astfel au fost identificate urmatoarele: existența unor datorii ale asociației față de
prestatori de servicii / față de personalul care a fost angajat pentru elaborarea proiectului
POS MEDIU; existența unor creanțe nerecuperate de la UAT-urile din județ
(reprezentând cotizații).
În acest sens au fost achitate datoriile reprezentând drepturi salariale ale foștilor angajați ai
Asociației respectiv datoriile reprezentând serviciile de asistență juridică din anul 2016.
5. Având în vedere că în cadrul Adunării Generale a Asociației din 07.02.2017 s-a stabilit
ca obigație pentru Asociație pregătirea unui aparat tehnic de specialitate, în luna iulie
2017 s-a hotărât încheierea unor contracte de voluntariat, iar începând cu luna
septembrie s-a demarat procedura de pregătire a unor regulamente și metodologii de
organizare internă a ADI-ului cu privire la resursele umane astfel încât să se poată urma
proceduri de angajare a unor specialiști.
6. Conștientizându-se importanța proiectului de creare a unui Sistem de Management
Integrat al Deșeurilor în județul Brașov care nu va putea fi funcțional decât prin
dezvoltarea unui sistem de parteneriat și muncă în comun cu cetățenii județului, s-a luat
în calcul a fi esențial asigurarea transparenței activității derulate în cadrul Asociației nu
doar pentru membri asociați ci și pentru comunitatea brașoveană în ansamblul ei.
Pentru aceasta a fost creat un logo al Asociației având la bază ideea de economie circulară, al
cărui ultim format a fost supus aprobării Adunării Generale. Totodată a fost creată o pagină
de Facebook și s-a stimulat crearea unei relații colaborative cu câmpurile media din județ.
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https://www.facebook.com/Asocia%C8%9Bia-de-Dezvoltare-Intercomunitar%C4%83-ISOMediu-Bra%C8%99ov-160900964520915/

De asemenea, în ideea asigurării transparenței totale față de membri asociați cu privire la
gestionarea veniturilor financiare ale Asociației, membri Consiliului Director hotărăsc a fi
necesar ca gestionarea situațiilor financiar contabile să se facă urmându-se procedurile și
sistemul din administrația publică.
7.

Având în vedere că în cursul anului 2017 s-a dorit reluarea activității Asociației în
ansablul ei, însă fără a se opta pentru varianta de ocupare a tuturor posturilor din
Organigramă, neexistând fonduri suficiente în acest sens, s-a decis încheierea unor
contracte de prestări servicii.

Astfel, s-a încheiat un contract cu o firmă de Resurse Umane, un contract cu un cabinet de
Medicină a Muncii, un contract pentru serviciile de Printare, multiplicare și scanare, un
contract pentru Sănătate și Securitate în Muncă, un contract pentru serviciul contabil și altul
de transmitere în Revisal respectiv un contract de cesiune a drepturilor de autor pentru Siglă.
Contractul de asistență juridică încheiat în anul 2017 a fost prelungit.
8. În data de 16 noiembrie 2017 a avut loc Adunarea Generală a Asociației cu următoarea
ordine de zi: aprobarea Siglei asociației/ Aprobarea Regulamentului de Organizare și
Funcționare al Asociației/ Aprobarea Regulamentului de Organizare Intern al
Asociației/ Aprobarea Organigramei Asociației/ Aprobarea aderării Asociației la
Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară / Aprobarea modificării
componenței Consiliului Director, în sensul de a fi format din 9 persoane în loc de 7,
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prin numirea a 2 reprezentanți – o persoană din cadrul unității administrativ teritoriale a
Municipiului Brașov, respectiv o persoană din cadrul Consiliului Județean Brașov/
Aprobarea modificării Statutului și a Actului Constitutiv prin implementarea
modificărilor de la punctul anterior și reluarea procedurii de aderare a localităților Bran
și Moieciu/ Aprobarea propunerii de scutire a membrilor Asociației de plata cotizațiilor
pentru anul 2016/ Aprobarea de rectificări bugetare / Aprobarea valorii retribuției lunare
a celor 3 cenzori ai Asociației/ Aprobarea calendarului de efectuare a plăților
reprezentând cotizații/ Diverse (Prezentarea Planului de Acțiune pentru anul 2018;
Strategia de Dezvoltare a Asociației).

Pentru această ședință au fost pregătite mape pentru toți membri asociați care au cuprins
documentația Asociației reprezentând Statul cadru, Actul Constitutiv cadru, Acte
adiționale la Statut și la Actul Constitutiv de la înființare până la data ședinței,
Hotărârile Adunării Generale referitoare la cotizații, Regulamentul de Organizare și
Funcționare, Regulamentul de Organizare Intern, Organigramă, Normativ -ocupare
posturi vacante, pentru propunerea de aderarea la FADI (Statut FADI, Act Constitutiv
FADI, Hotărârea judecătorească de înființare a FADI, CIF, condiții de aderare),
documentație contabilă a asociației, exemplar de Siglă, Raport de Activitate pentru
2017, Plan de Acțiuni 2018, Strategia de Dezvoltare – format draft 1(Strategia de
dezvoltare se dorește a fi un document la întocmirea căruia să aibă posibilitatea de a
participa cu input-uri toți membri asociați - astfel, s-a oferit posibilitatea de a fi
transmise completări respectiv solicitări la această primă variantă a Strategiei).
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Scopul compunerii acestui format de mapă de ședință a fost ca de la acest punct 0, toți
membri asociați să aibă la dispoziție oricând informații clare cu privire la trecutul și
prezentul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU în domeniul
salubrizării localităților din județul Brașov.
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Activități în vederea atigerii obiectivelor prioritare ale Asociației 2017
Obictive prioritare ale ADI ISO MEDIU 2017
A. să actualizeze informațiile privind situația deșeurilor din județul Brașov;
B. să stabilească necesitățiile UAT-urilor membre în vederea gestionării optime a
deșeurilor;
C. să elaboreze şi să aprobe Strategia de Dezvoltare a ADI-ului și Serviciului de
Salubrizare și de management al deșeurilor;
D. să urmeze toate procedurile necesare și să întocmească documentațiile aferente
accesării liniei de finanțare POIM 2014-2020, Axa Prioritară 3, O.S. 3.1Dezavoltarea Infrastructurii Integrate de Management al Deșeurilor;2
E. să monitorizeze derularea proiectelor de investiţii în infrastructura aferentă Serviciului
de salubrizare;
F. să se asigure că obligațiile privind criteriile de mediu au fost respectate astfel
contribuindu-se la atingerea obiectivelor naționale de respectare a angajamentelor față
de Comunitatea Europeană.
ADI ISO MEDIU BRAȘOV- își propune să faciliteze implementarea unui sistem
integrat de management al deșeurilor la nivel județean.
Pentru atingerea obiectivelor asociației stabilite pentru anul 2017, până în prezent s-au realizat
următoarele:
1. Consiliul Județean Brașov în colaborare cu membrii Consiliului Director ADI ISO
MEDIU au constituit un grup de lucru în vederea pregătirii proiectului Sistem de
Management Integrat al Deșeurilor cu activitate de două ori pe săptămână la sediul
Asociației ISO MEDIU. (Acțiune menită să favorizeze îndeplinirea obiectivelor A, B,
C, D, E și F)
2. În cadrul ședințelor de lucru, urmare a parcurgerii PNGD 2017 – varianta în dezbatere
publică, a Ghidului solicitantului POIM 2014-2020 (variantă actuală - va suporta
modificări după aprobarea PNGD) și a legislației naționale și europene privind
managementul deșeurilor, s-a identificat necesitatea de a reanaliza situația
județului Brașov cu privire la sistemul de salubritate, infrastructura existentă a
acestui sistem și nivelurile de generare a deșeurilor municipale în fiecare
localitate. Pentru aceasta a fost întocmit un chestionar care a fost transmis tuturor
UAT-urilor din județul Brașov spre a fi completate în colaborare cu operatorii de
salubritate afiliați și un chestionar care a fost transmis tuturor operatorilor de instalații
2

http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari
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de procesare a deșeurilor din județul Brașov. (Activitate menită să ajute la atingerea
Obiectivelor A, B și D)
• La Făgăraș a fost organizată o ședință regională în 22.05.2017, la care au fost
invitați reprezentanții tuturor UAT-urilor din Țara Făgărașului pentru a se
transmite informația privind obligativitățile și necesitatea absolută de a se
transmite răspunsuri acurate la chestionarele menționate anterior.
• Centralizatorul datelor strânse este realizat cu mențiunea că au fost identificate
unele diferențe între ceea ce se preconiza a reprezenta cantitățile de deșeuri
generate, conform indicelui de generare strabilit la nivel național prin PNGD și
realitatea adaptată județului Brașov.
3. În data de 20 iunie 2017, Consiliul Județean împreună cu Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitară ISO MEDIU Brașov a organizat o ședință de lucru în vederea
efectuării unei analize a Planului Național de Gestionare a Deșeurilor 2017 - aflat
în dezbatere publică și a necesarului de investiții pentru asigurarea unui sistem de
management al deșeurilor cuprinzător, fezabil și adaptat pe situația reală județeană.
Pentru aceasta au fost invitați la dezbatere toți operatorii de salubritate respectiv de
instalații de procesare a deșeurilor din județul Brașov, membrii Consiliului Director al
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU și reprezentanți ai Consiliului
Județean, alături de grupul de lucru constituit în vederea pregătirii proiectului Sistem
de Management Integrat al Județului Brașov. Ședința a fost una productivă, la sfârșitul
căreia s-a creionat un plan de acțiune pentru perioada imediat următoare.
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Având în vedere următoarele:
•
PNGD a fost în dezbatere publică timp de 6 luni
•
Ghidul Solicitantului POIM 2014-2020 se va modifica în funcție de
forma finală a PNGD 2017
•
Pentru județul Brașov PNGD varianta in dezbatere publica, prevedea un
număr limitat de investiții care, dupa analizele preliminare, nu vor fi
suficiente pentru a se asigura un Sistem de management integrat al deșeurilor
sustenabil.
S-a stabilit elaborarea unei Adrese către Minister care să includă o serie de
propuneri de modificări și completări ale PNGD și a Ghidului solicitantului POIM
2014-2020. (Activitate menită să ajute la indeplinirea obiectivelor B, D și E)
4. În data de 28.06.2017 a avut loc primul Seminar de prezentare a PNGD și a
PNPGD la București. Consiliul Director ADI ISO MEDIU a stabilit a fi imperativ ca
reprezentanți ai asociației să fie prezenți la acest eveniment, motiv pentru care s-a
stabilit o echipă de reprezentare care s-a deplasat la București în vederea participării la
seminar. (Activitate menită să ajute la atingerea obiectivelor B, D , E, F)
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În cadrul acestui eveniment, reprezentanții asociației și reprezentați ai Consiliului Județean
Brașov au semnalat personalului tehnic de la Minister anumite disensiuni sau schimbări care
au survenit în județ și care nu au fost integrate în PNGD conform realității din teren.
Odată semnalate problemele, s-au produs efecte și informațiile au fost updatate.
5. În data de 02.11.2017 a fost publicată varianta finală a PNGD și transpunerea
solicitărilor respectiv a întrebărilor enunțate în adresa emisă de Consiliul Județean
împreună cu ADI ISO MEDIU este după cum urmează:
Sistemul de colectare a deșeurilor verzi va fi finanțabil prin POIM 2014-2020 după
modificarea ghidului solicitantului?
-

-

-

Construirea și operarea de centre de colectare pentru fluxurile speciale de deșeuri
(deșeuri periculoase menajere, deșeuri voluminoase, deșeuri din construcții și demolări
de la populație, deșeuri verzi etc.), cel puțin câte unul în fiecare oraș; Termen - începând
cu anul 2018 – Sursă finanțare - AFM (Administrația Fondului pentru Mediu), alte surse
de finanțare;
Obiectiv/măsură – 2.5 Extinderea la nivel național a sistemului de colectare separată a
deșeurilor verzi din parcuri și grădini publice astfel încât să se asigure o rata de
capturare de minim 90% în fiecare județ și în Municipiul București; Termen – începând
cu anul 2020; Responsabili – APL, ADI, Operatori de salubrizare și agenții economici
care gestionează parcurile și grădinile publice; Sursă de finanțare – bugete locale;
Indici de monitorizare - Capacitati noi de compostare în grămadă pentru deșeurile verzi
din parcurile și grădinile publice; Instituții responsabile cu furnizarea de date –
APL(Autorități Publice Locale), ADI.
Pentru județul Brașov am identificat un necesar de două noi capacități de sortare și
retehnologizarea stației existente la Prejmer. Din câte am putut observa, partea
aferentă retehnologizării nu este finanțabilă prin POIM – se va schimba acest lucru?

-

-

-

Planificarea gestionării deșeurilor - Planul de acțiune pentru deșeurile municipale
Obiectiv/măsură – 2.2 Creșterea gradului de colectare separată a deșeurilor reciclabile
pe trei fracții (hârtie și carton; plastic și metal și sticlă) astfel încât să se o rată minimăde
capturare de 52% în fiecare județ și în municipiul București; Termen - 2020; Responsabil
principal - APL; Sursă de finanțare - Taxele/tarifele de salubrizare; AFM; POIM;
Obiectiv/măsură – 2.3 Extinderea la nivel național a sistemului de colectare a deșeurilor
reciclabile din poarta în poarta, în special pentru deșeuri de hârtie și carton și plastic și
metal în zona urbană, cu asigurarea unei rate minime de capturare a deșeurilor
reciclabile în fiecare județ și în Municipiul București de 75%; Termen - 2025;
Responsabili principali –APL, ADI, Operatori de salubrizare; Surse de finanțare –
Taxele/tarifele de salubrizare, AFM, POIM.
Obiectiv/măsură - Creșterea eficienței de colectare separată a a bioșeurilor menajere și
similare astfel încât să se asigure rate minime de capturare de 45% din cantitatea totală
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-

-

generată în fiecare județ și în Municipiul București; Termen – Începând cu anul 2020;
Responsabil principal – APL, ADI, Operatori de salubrizare; Surse de finanțare –
Taxele/tarifele de salubrizare, POIM;
Obiectiv/măsură – 2.6 Extinderea capacităților de sortare existente pentru deșeurilor
reciclabile colectate separat, inclusiv transformarea instalațiilor de sortare a deșeurilor
municipale în amestec în instalații de sortare a deșeurilor reciclabile colectate separat
detalii în secțiunea III.5 și Figura III-7); Termen – Începând cu 2020; Responsabil
principal – APL, ADI, Operatorii instalațiilor de sortare; Surse de finanțare –
Taxele/tarifele de salubrizare, AFM, Investiții private.
Obiectiv/măsură – 2.7 Construirea și darea în operare de instalații noi sortare în județele
Galați, Satu Mare cu o capacitate totală estimată de 34.000 tone/an detalii în secțiunea
III.5 și Figura IIICapacități de compostare se vor finanța prin POIM în momentul definitivării PNGD –
ului și a Ghidului Solicitantului?

-

Obiectiv/măsură 2.9 Construirea și darea în operare de capacități noi de compostare în
grămadă pentru deșeurile verzi din parcurile și grădinile publice în 17 județe, cu o
capacitate totală estimată de 26.800 tone/an (detalii în secțiunea III.5 și și Figura III-8);
Termen - 2020; Responsabil principal - APL, ADI, Operatori de salubrizare și agenții
economici care gestionează parcurile și grădinile publice
Cu privire la capacitatea de instalație de neutralizare "incinerator regional" este
posibilă suplimentarea ca opțiune alternativă, cu o stație de TMB cu biouscare,
județeană? Diferenșierea și stabilirea alternativei fezabile și adaptate necesarului real
al județului urmând să fie definitivată de proiectant în baza unei analize cost-beneficiu
și a impactului asupra mediului pe care îl are fiecare dintre instalații pe termen lung.

-

-

Obiectiv/măsură 4.1 Construirea și darea în operare a 25 instalații de tratare mecanobiologică cu biouscare (care vor deservi 25 județe), cu o capacitatea totală estimată
973.000 tone/an (detalii în secțiunea III.5 și și Figura III-9); Termen - 2024;
Responsabili principali – APL, ADI; Surse de finanțare – POIM, AFM, Alte surse de
finanțare.
Obiectiv/măsură 4.2 Construirea și darea în operare a unei instalații de incinerare cu
valorificare energetică care va deservi municipiul București cu o capacitatea estimată de
173.000 tone/an (detalii în secțiunea III.5 și și Figura III-9); Termen - 2024;
Responsabili principali – APL, ADI; Surse de finanțare – POIM, Alte surse de finanțare.
Vor fi finanțabile prin POIM închiderile de depozite neconforme – după modificarea
Ghidului Solicitantului?

-

Obiectiv/măsură – 6.3 Închiderea tuturor depozitelor neconforme, inclusiv a celor pentru
care s-a realizat doar închidere intermediară (detalii în secțiunea III.5 și Tabel III-30);
Termen - 2020; Responsabili principali – APL, ADI, Proprietari privați ai depozitelor;
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Surse de finanțare – POIM, AFM, Investiții private (în cazul depozitelor neconforme
aflate în proprietate privată)

6. Grupul de lucru instituit în cadrul Consiliului Județean Brașov împreuna cu ADI ISO
MEDIU Brașov a lucrat la elaborarea caietului de sarcini pentru contractarea
serviciului de consultanță și asistență tehnică în vederea creării unui Sistem de
Management Integrat al Deșeurilor în județul Brasov. Caietul de sarcini a fost finalizat
și votat în Plenul Consiliului Județean astfel demarându-se procedura de licitație a
serviciului. (Activitate menită să ajute la atingerea obiectivelor A, B, C, D, E și F)
Cadru:
În domeniul managementului deșeurilor, în județul Brașov cea mai stringentă problemă
care trebuie soluționată este cea cu privire la depozitele neconforme de deșeuri. Acest
lucru este datorat acțiunii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor de mediun
introdusă în temeiul art. 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, prin
care Comisia Europeană solicită Curții să constate că România nu și-a îndeplinit
obligațiile care îi revin în temeiul art. 14, lit. b) coroborat cu art. 13 din Directiva
1999/31/CE, privind depozitele de deșeuri, întrucât nu a luat măsurile pentru a închide
cât mai repede posibil, în conformitate cu articolul 7 litera g) și articolul 13 din
directivă.

În HG. Nr. 349 din 2005 privind depozitarea deșeurilor la Anexa 5 sunt menționate
depozitele neconforme clasa ”b” cu data de sistare a activității la nivel național. Pentru
județul Brașov sunt prevăzute următoarele: Zărnești, Râșnov, Făgăraș, Săcele,
Victoria, Codlea, Rupea.
Cu privire la Municipiul Brașov se cunoștea faptul că pe raza acestuia există un
depozit de deșeuri industriale nepericuloase însă în cursul anului 2017 ne-a fost adus
la cunoștință faptul că și aici există un depozit neconform de deșeuri municipale care a
fost la un moment dat comasat celui de industriale nepericuloase. S-au urmat
procedurile pentru separarea celor două depozite, astfel ne dorim includerea și a
depozitului de aici, clasa ”b”, ca obiectiv de investiție, în Aplicația de finanțare care
urmează a fi depusă pentru accesarea de fonduri în cadrul Programului Operațional
Infrastructură Mare 2014-2020.
7. În cursul anului 2017 s-a păstrat o legătură strânsă cu reprezentanți de la MDRAPFE
numindu-se un reprezentant din aparatul tehnic al ADI ISO MEDIU Brașov, pentru a
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se face raportări săptămânale centralizatoare cu privire la situația specifică a
depozitelor neconforme de deșeuri municipale din județul Brașov.
Datorită acestei numiri s-au creat legături strânse de colaborare cu reprezentanți ai
departamentelor de mediu de la fiecare APL pe raza căruia se află depozite de deșeuri
neconforme, clasa b. (Activitate menită să ajute la atingerea obiectivelor D și E)
8. ADI ISO MEDIU în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov a asigurat
suport tehnic prin punerea la dispoziție a unor modele și recomandări reprezentanților
departamentelor de mediu ale APL-urilor pe raza cărora se află depozite neconforme
de deșeuri municipale. (Activitate menită să ajute la atingerea obiectivelor B, D și E)
S-a trimis prin adresă notificarea pașilor pe care trebuie să îi urmeze fiecare UAT în
vederea pregătirii documentațiilor premergătoare închiderii efective a depozitelor.
S-a stabilit în data de 11.08.2017 prin adresa de la Consiliul Județean Brasov că data
limită de finalizare a documentațiilor premergătoare închiderii depozitelor neconforme
de deșeuri municipale să fie 31.12.2017.
9. A fost identificată situația specifică a Depozitului de deșeuri neconform Victoria.
Mai precis, depozitul este situat pe terenul UAT Viștea, însă beneficiar al investitiei de
la înființare până la sistarea activității a fost UAT VICTORIA. Cu privire la acest
depozit există și două HG disconcordante ceea ce a determinat stabilirea unei strategii
care include și demararea procedurilor de modificare a uneia dintre aceste Hotărâri de
Guvern. (Activitate menită să ajute la atingerea obiectivelor B, D și E)
10. A fost organizată o reuniune tehnică în data de 13.10.2017 la sediul MDRAPFE la
care au participat reprezentanți, la nivel de secretar de stat ai MDRAPFE, precum și de
la Ministerul Mediului, reprezentanți la nivel de expert, din cadrul direcțiilor de
specialitate ale MDRAPFE, inclusiv din cadrul Programului Prerațional Infrastructură
Mare 2014-2020, reprezentați ai Consiliului Județean Brașov, reprezentanți de la
UAT-urile cu depozite neconforme de deșeuri municipale din județul Brașov și
reprezentanți ai ADI ISO MEDIU Brașov. În cadrul reuniunii au fost făcute
recomandări de proceduri pe care ar trebui să le respectăm dar și recomandări de
soluționare a unor situații specifice cum ar fi depozitul Victoria. (Activitate menită să
ajute la atingerea obiectivelor D și E)
11. În data de 01.11.2017 a avut loc o ședință tehnică de lucru pe tema depozitelor
neconforme de deșeuri municipale în cadrul căreia s-a stabilit ca primăriile pe raza
cărora se află depozite neconforme să elaboreze doar SF-urile împreună cu avizele și
acordurile necesare, iar ulterior Consiliul Județean Brașov să preia amplasamentele și
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documentația pentru a fi incluse în aplicația de finanțare care urmează a fi depusă în
cadrul POIM 2014-2020. (Activitate menită să ajute la atingerea obiectivelor D și E)
12. În data de 09.11.2017 s-a organizat o ședință tehnică de lucru a Comisiei de mediu a

Senatului pe tema deșeurilor . Scopul ședinței a fost de a se realiza o anchetă pe tema
deșeurilor. Astfel, au fost dezbătute : Prevederile PNGD; Procedura de evaluare
strategică de mediu - SEA; Problema de infringement a gropilor de gunoi neconforme;
Probleme SMID. (Activitate menită să ajute la atingerea obiectivelor D și E)
13. Pentru etapa de pregătire a documentațiilor premergătoare lucrărilor de închidere, cea
mai dificilă procedură s-a dovedit a fi obținerea avizelor pentru Studiile de fezabilitate
până la obținerea Acordului de Mediu. Astfel echipa ADI ISO MEDIU Brașov a
transmis informări și informații ori de câte ori au fost solicitate astfel încât să se
faciliteze obținerea avizelor necesare. (Activitate menită să ajute la atingerea
obiectivelor B, D și E)

14. În data de 27.11.2017 s-a organizat de către Consiliul Județean Brașov, la solicitarea
Secretarului de Stat Sirma Caraman o ședință tehnică pe tema închiderii depozitelor
neconforme de deșeuri municipale. La această ședință au participat din partea
autorităților administrației publice centrale o echipă formată din reprezentanți, la nivel
de conducere, dar și experți, ai Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației
Publice și Fondurilor Europene, ai Ministerului Mediului precum și ai Gărzii
Naționale de Mediu. Scopul ședinței a fost de a se constitui o analiză a acțiunilor
întreprinse și a progreselor înregistrate la nivelul administrației publice locale din
județul Brașov în ceea ce privește închiderea depozitelor de deșeuri municipale
neconforme, precum și stabilirea celor mai bune măsuri în acest sens. (Activitate
menită să ajute la atingerea obiectivelor D și E)
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Pentru această ședință ADI ISO MEDIU Brașov a pregătit un raport centralizator la zi al
etapelor parcurse de APL-uri cu menționarea problemelor identificate.
Cadru:
Având în vedere contextul istoricului activităților derulate în cadru Asociației în
intervalul 2011-2015, s-a dorit luarea tuturor măsurilor necesare astfel încât atât
aparatul tehnic al Asociației cât și membrii Consiliului Director să își însușească toate
învățămintele astfel încât să se evite anumite probleme. Tot în acest sens, s-a
considerat a fi necesar preluarea know-how-ului de la alte ADI-uri din țară care sunt
funcționale și totodată interacțiunea cu expunerea problemelor altor ADI-uri astfel
încât să nu se repete și la Brașov greșelile din alte județe.
De asemenea, s-a dorit luarea de măsuri în vederea unei informări cât mai
cuprinzătoare cu privire la optiunile de instalații de procesare a deșeurilor.
15. Reprezentanți de la ADI ISO MEDIU BRAȘOV au participat la vizita de lucru
tehnica la stația TMB din Buhuși Piatra Neamț care este o instalație privată însă
funcțională. Vizita a fost justificată de faptul că se încearcă luarea în considerare a
tuturor obiectivelor de investiție, reprezentând instalații de procesare a deșeurilor,
pentru identificarea variantelor optime pentru județul Brasov. (Activitate menită să
ajute la atingerea obiectivelor B, D și E)
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16. S-a organizat o vizită de lucru în judetul Arad pentru a se discuta cu reprezentanți ai
Consiliului Județean ARAD despre structura de funcționalitate a parteneriatului
public privat pe care îl au. Acest demers a fost întreprins pentru a se face transfer de
know how. (Activitate menită să ajute la atingerea obiectivelor B, D și E)
17. S-a participat la Programe de prezentare cu aplicații practice organizate de
Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară ”Abordarea PNGD în
interesul comunităților locale. Completarea infrastructurii de tratare și
modalitatea de finanțare a acestora”pentru a se lua la cunoștință care este situația
vizavi de managementul deșeurilor în celelalte judete ale țării. Se dorește și este de
preferat să cunoaștem cât mai multe probleme care au survenit în perioada de
implementare a proiectelor POS MEDIU la nivel național pentru a se evita repetiția lor
în județul Brașov. (Activitate menită să ajute la atingerea obiectivelor B, D și E)
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18. S-a organizat în data de 14.09.2017 o vizită tehnică de lucru la firma Eco Solution
în vederea efectuării unei analize a propunerii tehnologiei de gazeificare ca procedură
de procesare a deșeurilor. (Activitate menită să ajute la atingerea obiectivelor B, D și
E)

19. S-a participat la Conferința Națională “Deșeuri pentru Energie - Energie pentru
Mediu“ care a avut loc în 28-29 septembrie 2017. Această conferință a fost
organizată de Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI) si Revista
Infomediu Europa in parteneriat cu Asociația IRIS TERRA GREEN, și Asociatia
BRAINSTORMING având ca invitați reprezentanții Ministerul Dezvoltarii
Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, Ministerului Mediului,
Ministerului Energiei, Asociației Române de Management al Deseurilor (ARMD),
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități
Publice (ANRSC), Asociatia ECO-ROMANIA, si Administrația Fondului pentru
Mediu (AFM). (Activitate menită să ajute la atingerea obiectivelor B, D și E)
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Evenimentul a fost dedicat dezbaterilor interinstitutionale cu privire la atingerea țintelor
regionale și naționale în vederea creării premiselor unei creșteri economice sustenabile ,în
condiții de siguranță și utilizare eficienta a resurselor naturale.

20. În data de 18.10.2017 s-a participat la Forumul Româno-german Modernizarea
industriei reciclării și managementul deșeurilor – în cadrul evenimentului au fost
prezentate soluții inovatoare pentru procesarea deșeurilor. (Activitate menită să ajute
la atingerea obiectivelor B, D și E)
-

Scopul participării la astfel de evnimente de prezentare este de a se prelua modele de
bune practici din întreaga lume.
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Reciclarea deșeurilor municipale solide – situația în Uniunea Europeană

Modele de echipamente :
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