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1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII 

 

Prezentul memoriu tehnico-economic este elaborat de către EPMC CONSULTING SRL, în cadrul 
contractului de servicii și asistență tehnică în vederea obținerii finantării pentru proiectului ,,Recipiente 
de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al 
Deșeurilor din județul Bistrița-Năsăud”, în conformitate cu cerințele menționate în Ghidul Solicitantului 
pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii 
de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1. Reducerea numărului 
depozitelor neconforme şi creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România, 
versiunea August 2022. 

Proiectul dezvoltat va fi implementat de CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD și propune investiții 
pentru modernizarea și extinderea sistemului integrat de gestionare a deșeurilor municipale în corelare cu 
prevederile Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud și continuă programul 
de dezvoltare a infrastructurii de gestionare a deșeurilor derulat anterior de CONSILIUL JUDEȚEAN 
BISTRIȚA-NĂSĂUD și cofinanțate din fonduri disponibile prin programele europene/naționale, respectiv 
POS Mediu 2007-2013. 

Proiectul va fi finanțat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3. 
Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 
3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a 
deșeurilor în România se finanțează Dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor. 

1.1 Scopul memoriului tehnico-economic 

Proiectul ”Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de 
Management Integrat al Deșeurilor din județul Bistrița-Năsăud” are ca scop continuarea strategiei locale 
de dezvoltare a sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud în conformitate 
cu prevederile Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud 2020-2025, 
contribuind astfel la sustenabilitatea sistemului de management integrat în vederea conformării cu 
prevederile directivelor aplicabile sectorului de gestionare a deșeurilor (Directivei 99/31/EC privind 
depozitarea deșeurilor și Directivei Cadru a deșeurilor (2008/98/EC).  

1.2 Obiective propuse ale proiectului de investiţii 

Obiectivul general al proiectului este:  

Îmbunătățirea infrastructurii de gestionare a deșeurilor și implicit a calității mediului în județul Bistrița-
Năsăud prin extinderea colectării separate în cadrul SMID Bistrița-Năsăud în vederea îndeplinirii 
obiectivelor legate de creşterea ponderii deşeurilor reciclate / valorificate în totalul cantităţii de deşeuri 
colectate și reducerea cantității de deșeuri depozitate. 

Obiectivul specific al proiectului a fost stabilit luând în considerare obiectivele și țintele din domeniul 
gestionării deșeurilor stabilite prin legislația națională și legislația comunitară. 

Obiectivul specific al proiectului este: 

I. Creșterea ratei de colectare separată a deşeurilor reciclabile din hârtie/carton, metal/plastic, sticlă 
prin: 

- achiziția de recipiente pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile;  

Implementarea proiectului va contribui la atingerea obiectivelor PJGD Bistrița-Năsăud 2020-2025, 
respectiv a următoarelor obiective și ținte privind deșeurile municipale stabilite prin legislația națională și 
legislația comunitară: 
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2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ŞI NECESITATEA REALIZĂRII PROIECTULUI DE 
INVESTIȚII 

Investițiile proiectului se adresează tuturor unităților administrativ teritoriale din județul Bistrița-Năsăud, 
județ situat în partea de nord-vest a României, fiind încadrat de judeţele Maramureş în nord, Suceava în 
est, Mureş în sud şi Cluj în vest.  

Suprafața totală a județului Bistrița-Năsăud este de 5.358 km², și înglobează zona de contact a Carpaţilor 
Orientali cu Podişul Transilvaniei, respectiv bazinul superior al Someşului Mare cu afluenţii săi, precum şi 
o mică porţiune din bazinul mijlociu al Mureşului. 

 

Figură 2-1 Harta Județului Bistrița-Năsăud 

Amplasamentul proiectului: 

Proiectul propus se va implementa pe raza întregului județ Bistrița-Năsăud. 

Proiectul propus se adresează tuturor UAT- urilor din întreg județul Bistrița-Năsăud. 

Relieful: Relieful judeţului Bistriţa-Năsăud este unul dintre principalii factori, care contribuie în mod 
nemijlocit la desfăşurarea fenomenelor hidrologice.Teritoriul judeţului este variat şi complex, dispus sub 
forma unui amplu amfiteatru natural cu deschidere în trepte către Podişul Transilvaniei, conturându-se 
trei zone de relief (zona montana, zona dealurilor și zona de câmpie). 

Administrativ: Judeţul Bistriţa-Năsăud este împărţit, din punct de vedere administrativ în 62 de unități 
administrativ teritoriale din care: 

• 1 municipiu: Bistrița; 

• 3 oraşe: Năsăud; Beclean, Sângeorz-Băi; 

• 58 de comune cu 235 de sate 

Demografic: La recensământul din 2011 populația stabilă a județului Bistrița-Năsăud era de 277.861 
locuitori, fiind în scădere față de anul 2012 când exista o populație de 311.657. Numărul mediu de 
persoane pe gospodărie a fost calculat la Recensământul populației din 2011 ca fiind de 2,86, din care 2,67 
în mediul urban 2,97 în mediul rural.  

Densitatea medie a populației este de 51,40loc/km2 valoare sub densitatea populației la nivel de regiune 
74,08 de loc/km2. 
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• Conform ultimelor raportări ale Institutului Național de Statistică (INS), populația reidentă a 
județului Bistrița-Năsăud la nivelul anului 2021 este de 275.281 locuitori, din care 39% locuiesc în 
mediul urban și 61% în mediul rural.  

Căi de acces: Județul Bistrița-Năsăud dispune de o rețea de drumuri publice relativ bine reprezentată fiind 
traversat de un drum european (E58), 5 drumuri naționale și 27 de drumuri județene. 

Principalele căi de acces în județul Bistrița-Năsăud sunt: 

• Rutier: Rețeaua de drumuri publice are o lungime totală de 1.596 km, în anul 2018, dintre care 315 
de km reprezintă drumuri naționale. În interiorul județului, legăturile sunt asigurate de 698 km de 
drumuri județene și 583 km drumuri comunale. Pe teritoriul județului nu există autostrăzi. 

• Feroviar - Rețeaua de căi ferate care traversează județul Bistrița-Năsăud, măsoară o lungime totală 
de 320 km, din care 302 km reprezintă linii simple și 18 km linii duble. Din totalul de 320 km doar 
88 de km reprezintă cale ferată electrificată 

• Aerian: În județul Bistrița-Năsăud nu există căi de comunicație aeriene. 

• Naval: în județul Bistrița-Năsăud nu există cai de comunicație navale. 

Biodiversitate: Județul Bistrița-Năsăud dispune de o mare diversitate de ecosisteme, habitate și specii 
sălbatice datorită cadrului natural variat, condițiilor hidrologice, climatice și pedologice acesta având o 
biodiversitate peste media pe țară. Următoarelor categorii de arii naturale protejate se regăsesc în județul 
Bistrița-Năsăud: 

• Arii naturale protejate de interes international: 2 arii naturale protejate de interes international: 
Rezervația Biosferei Pietrosul Rodnei și Tinovul Poiana Ștampei 

• Arii naturale protejate de interes national: 27 arii naturale protejate de interes național, două 
dintre ele fiind reprezentate de parcuri naționale: Parcul Național Munții Rodnei și Parcul Național 
Călimani. 

• Arii naturale protejate de interes comunitar: 3 SPA-uri (Arii Speciale de Protecție Avifaunistică); 15 
SCI-uri (Situri de Importanță Comunitară) 

 

Figură 2-2 Arii naturale protejate din județul Bistrița-Năsăud 
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2.1 Prezentarea contextului: documente strategice relevante, legislaţie 
comunitară şi naţională, cadrul instituţional 

Politica și legislația europeană privind deșeurile se subscrie unor politici și programe comunitare mai 
ample, inclusiv Programul de acțiune pentru mediu 7, Foaia de parcurs către o Europă eficientă din punct 
de vedere energetic și Inițiativa privind materiile prime. 

În noiembrie 2013, Parlamentul European și Consiliul European au adoptat Al 7-lea Program de Acțiune 
pentru Mediu – 2020 “Să trăim bine în limitele planetei noastre” (“Living well, within the limits of our 
planet”). Viziunea acestui program, care își propune să ghideze acțiunile UE în domeniul protecției 
mediului și schimbărilor climatice până în 2020 prevede că “În 2050 noi vom trăi bine în limitele ecologice 
ale planetei. Prosperitatea noastră și sănătatea mediului rezultă dintr-o economie circulară inovativă unde 
nimic nu este irosit/aruncat și unde resursele sunt gestionate sustenabil.” 

Al 7-lea Program de Acțiune pentru Mediu stabilește obiectivele prioritare ale politicii UE în domeniul 
gestionării deșeurilor, respectiv:  

▪ reducerea cantităților de deșeuri generate;  
▪ maximizarea reutilizării și reciclării;  
▪ limitarea incinerării la materialele care nu sunt reciclabile;  
▪ limitarea progresivă a depozitării la deșeurile care nu pot reciclate sau valorificate; 
▪ asigurarea implementării depline a obiectivelor politicii privind deșeurile, în toate statele membre.  

Transformarea deșeurilor într-o resursă reprezintă cheia economiei circulare, noul concept de dezvoltare 
durabilă a statelor membre UE. Dacă se asigură recuperarea, reutilizarea și reciclarea deșeurilor și dacă 
deșeurile dintr-o industrie devin materie primă a altei industrii, se asigură trecerea la o economie circulară 
în care se gestionează sustenabil deșeurile și resursele sunt utilizate într-un mod eficient și durabil. 

În 2015 Comisia Europeană a lansat “Pachetul pentru economia circulară”, care include propuneri de 
modificare a 6 Directive, dintre care, cele cu efect direct asupra sistemelor de gestionare a deşeurilor: 
Directiva cadru a deşeurilor (2008/98/CE), Directiva privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje (94/62/CE) 
şi Directiva privind depozitele de deşeuri (1999/31/CE) care prin natura lor vor influenţa semnificativ 
sistemele de gestionare a deşeurilor. 

Pachetul pentru economia circulară a fost pus în aplicare începând din 2018 prin adoptarea următoarelor 
Directive, intrate în vigoare la 4 iulie 2018, cu termen de punere în aplicare în termen de doi ani: 

a) Directiva (UE) 2018/851 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de 
modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile 

Modificările aduse de această directivă la Directiva-cadru privind deșeurile au menirea de a îmbunătăți 
mediul și sănătatea populației prin măsuri de prevenire și reducere a generării de deșeuri, a efectelor 
adverse provocate de generarea și gestionarea lor, aspecte care să conducă la reducerea sau eficientizarea 
folosirii resurselor, toate acestea făcând posibilă tranziția către o economie circulară.  

Directiva aduce o serie de amendamente în ceea ce privește: 

- Definirea mai clară și unitară a conceptelor privind diferitele categorii de deșeuri, de metode de 
gestionare a acestora; 

- Instrumentele economice care să stimuleze aplicarea ierarhiei deșeurilor: scheme de plată de 
penalizare sau stimulare privind gestionarea deșeurilor, taxe privind eliminarea prin depozitare 
sau incinerare, schemele de răspundere extinsă a producătorilor, stimulente economice pentru 
autoritățile locale privind colectarea separată deșeurilor municipale, scheme de restituire a 
garanției etc. 

- Obligația statelor membre de a asigura colectarea separată a deșeurilor de hârtie, metal, plastic, 
sticlă și, începând din 1 ianuarie 2025, textile; 

- Asigurarea unei ţinte de pregătire pentru reutilizarea şi reciclarea deșeurilor municipale pentru 
2025 de minim 55 % din deșeurile generate, pentru 2030 de minim 60 %, iar în 2035 de 65%. 
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acceptată amânarea, obligația ar fi de asigurare în 2035 a eliminării prin depozitare a unui procent 
maxim de 25% din deșeurile municipale generate. 

d) Directiva (UE) 2018/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de 
modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE 
privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE 
privind deșeurile de echipamente electrice și electronice 

Modificările aduse de aceste directive se referă în principal la cerințele de monitorizare și raportare a 
modului de îndeplinire a obiectivelor și țintelor de colectare, refolosire și reciclare pentru vehiculele scoase 
din uz și deșeurile de baterii și acumulatori. 
În sprijinul implementării corecte a Directivelor privind deșeurile, au fost adoptate o serie de acte 
normative complementare referitoare la modul de calcul a țintelor privind deșeurile: 

- Decizia Comisiei din 18 noiembrie 2011 de stabilire a normelor și a metodelor de calcul pentru 
verificarea respectării obiectivelor fixate la art. 11 alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului; 

- Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1004 a Comisiei din 7 iunie 2019 de stabilire a normelor 
pentru calculul, verificarea și raportarea datelor privind deșeurile în conformitate cu Directiva 
2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Deciziei de punere în 
aplicare C(2012) 2384 a Comisiei; 

- Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1885 a Comisiei din 6 noiembrie 2019 de stabilire a 
normelor pentru calculul, verificarea și raportarea datelor referitoare la depozitele de deșeuri 
municipale în conformitate cu Directiva 1999/31/CE a Consiliului și de abrogare a Deciziei 
2000/738/CE a Comisiei. 

De asemenea, în efortul de a asigura tranziția către economia circulară, Comisia Europeană a adoptat, tot 
în 2018, Strategia privind materialele plastice3, care propune o serie de măsuri și acțiuni concrete cu scopul 
de a asigura „economia circulară” a materialelor plastice, printre care: 

- Îmbunătățirea aspectelor economice și a calității reciclării materialelor plastice  
o Acțiuni menite să îmbunătățească proiectarea produselor; 
o Acțiuni de stimulare a conținutului reciclat ; 
o Acțiuni pentru îmbunătățirea colectării selective a deșeurilor de plastic.  

- Reducerea deșeurilor de plastic și a aruncării deșeurilor pe domeniul public  
o Acțiuni pentru reducerea materialelor plastice de unică folosință; 
o Acțiuni privind materialele plastice compostabile și biodegradabile;  
o Acțiuni în vederea reducerii poluării cu microplastice. 

În atingerea acestor deziderate, Comisia Europeană recunoaște importanța implicării celor 2 mari actori 
care își pot aduce contribuția, Autoritățile naționale și regionale și industria, recomandând măsuri-cheie 
pentru fiecare din aceste părți. Autoritățile naționale și regionale sunt încurajate astfel să: 

- favorizeze materialele plastice reciclate și reutilizabile în achizițiile publice;  

- utilizeze mai bine impozitarea și alte instrumente economice pentru a:  

• recompensa utilizarea de materiale plastice reciclate și a favoriza reutilizarea și reciclarea față 
de depozitare și incinerare ;  

• intensifice colectarea selectivă a deșeurilor de plastic și să îmbunătățească modul în care se 
face acest lucru.  

- instituie sisteme REP bine concepute și/sau sisteme de returnare a garanției, în consultare cu 
sectoarele relevante;  

- asume angajamente voluntare în favoarea obiectivelor strategiei, în special în ceea ce privește 
stimularea utilizării de materiale plastice reciclate;  

 
3 COM (2018) 28 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC 
ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR - O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie 
circulară 
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- sensibilizeze opinia publică cu privire la aruncarea de deșeuri pe domeniul public și să ia în 
considerare aplicarea de amenzi, în cazul în care acestea nu există deja;  

- să promoveze activități de curățare a plajelor;  

- intensifice colectarea deșeurilor, în special în apropierea coastelor, și să îmbunătățească 
coordonarea dintre autoritățile responsabile pentru gestionarea deșeurilor, a apei și a mediului 
marin; 

- intensifice eforturile în vederea eradicării depozitelor de deșeuri ilegale și neconforme;  

- aibă în vedere introducerea unor sisteme de returnare a garanției, în special pentru ambalajele de 
băuturi ;  

- utilizeze mai bine instrumentele economice, în special pentru a majora costul depozitării și 
incinerării și pentru a promova reciclarea și prevenirea generării deșeurilor de plastic;  

- utilizeze în mai mare măsură achizițiile publice și finanțarea publică pentru a sprijini reciclarea și 
prevenirea generării deșeurilor de plastic. 

Recunoscând eforturile Comisiei Europene în ceea ce privește gestionarea eficientă a materialelor plastice 
și a deșeurilor provenite din acestea, Parlamentul European a adoptat, în septembrie 2018, o rezoluție 
privind această strategie,4 prin care recomandă sau solicită statelor membre adoptarea unor măsuri de 
punere în aplicare a acestei strategii, printre care menționăm: 

- Materialele plastice nu vor mai fi acceptate de depozitele de deșeuri începând din 2030; 

- Cel târziu până în 2030, toate materialele plastice ale ambalajelor trebuie să fie reutilizabile sau 
reciclabile într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor; 

- Revizuirea cerințelor esențiale din Directiva privind ambalajele și deșeurile de ambalaje până la 
sfârșitul anului 2020; 

- Elaborarea cât mai curând posibil, de standarde de calitate pentru materiale plastice secundare; 

- Introducerea unei taxe pe valoarea adăugată (TVA) reduse în cazul produselor care conțin 
materiale reciclate; 

- Elaborarea de criterii clare privind produsele și aplicațiile utile compuse din materiale plastice 
biodegradabile, inclusiv ambalajele și aplicațiile din domeniul agriculturii; 

- Interdicția totală în UE a materialelor plastice oxodegradabile până în 2020. 

La nivel național este transpusă întreaga legislație comunitară privind gestionarea deșeurilor, pe lângă 
acestea fiind în vigoare și o serie de reglementări naționale specifice, cuprinse în următoarele grupe: 

- Legislația cadru privind deșeurile; 

- Legislația privind tratarea deșeurilor; 

- Legislația privind fluxurile speciale de deșeuri; 

- Legislația privind serviciile de salubrizare; 

- Legislația privind deșeurile medicale. 

România s-a angajat să îmbunătăţească calitatea mediului pentru a corespunde cerinţelor impuse 
membrilor Uniunii Europene (UE). Îndeplinirea angajamentelor asumate de către România privind 
protecţia mediului înconjurător implică realizarea unor proiecte de investiţii majore în infrastructura de 
mediu.  

În România, cadrul instituțional în baza căruia se pot realiza investițiile în sectorul deșeuri pentru a 
îndeplini cerințele aquis-ului de mediu al Uniunii Europene pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare 
identificate la nivel național, îl reprezintă Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor. 

În contextul prevederilor Directivei cadru 2008/98/CE privind deșeurile (transpusă în legislația națională 
prin OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor), precum și al schimbării priorităților în cadrul legislației și 
politicii europene în materie de prevenire a generării gestionării deșeurilor, Strategia Națională pentru 
Gestionarea Deșurilor reprezintă viziunea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prezentând explicit 

 
4 2019/C 433/18 - O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară - Rezoluția 
Parlamentului European din 13 septembrie 2018 referitoare la o strategie europeană pentru materialele plastice într-
o economie circulară (2018/2035(INI))  
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direcția și prioritățile României în vederea asigurării unui nivel înalt de protecție al mediului și protecției 
sănătății populației. 

La nivel național au fost revizuite la momentul actual documentele strategice privind gestionarea 
deșeurilor prin: 

- Hotărârea de Guvern nr. 870/2013 - Strategia Națională privind Gestionarea Deșeurilor;  

- Hotărârea de Guvern nr 942/2017 - Planul National privind gestionarea deșeurilor. 

Principalele acte normative care reglementează domeniul gestionării deșeurilor și implementarea 
proiectelor de management integrat al deșeurilor sunt următoarele: 

- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor 

- O.U.G. nr. 133/2022 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul 
deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006 

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Reglementări ANRSC: 

- Ordinul nr. 640/ 2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum ;i de calculare a tarifelor/taxelor distincte 
pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare  (Ordinul ANRSC 640/2022); 

- Ordin nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a 
localităților (Ordinul ANRSC 82/2015), cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a 
localităților (Ordinul ANRSC 111/2007); 

- Ordinul nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare 
a localităților (Ordinul ANRSC nr. 112/2007); 

- Ordonanța nr. 2 din 11 august 2021 privind depozitarea deșeurilor; 

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- HG nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului–cadru ale asociațiilor 
de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Pentru dezvoltarea sectorului de deșeuri la nivelul județului Bistrița-Năsăud  și continuarea implementării 
investițiilor necesare conformării și îndeplinirii țintelor a fost elaborat Planului Județean de Gestionare a 
Deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud 2019-2025 aprobat în baza HCJ nr. 51 / 28.04.2021 care a fost supus 
procedurii de evaluare strategică de mediu fiind emis de către APM BN a Avizului de mediu nr. 1 din 
19.04.2021. 

Prin PJGD Bistrița-Năsăud s-au identificarea necesităților investiționale în domeniul gestionării deșeurilor 
municipale. 
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În vederea finanțării principalelor investiții specifice infrastructurii de mediu, a fost elaborat Programul 
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, care cuprinde opt Axe Prioritare, dintre care 3 sunt destinate 
domeniului "Mediu și schimbări climatice".  

Prin Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM 2014-2020) sunt continuate acţiunile integrate de 
dezvoltare a proiectelor în sectorul de deșeuri, în cadrul Axei prioritare 3 „Dezvoltarea infrastructurii de 
bază în condiţii de management eficient al resurselor”, care prin prioritatea de investiții 6i - Investiții în 
sectorul deșeurilor, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor 
nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe și Obiectivul Specific (OS) 
3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a 
deşeurilor în România vizează promovarea investițiilor în sectorul de deșeuri în vederea conformării cu 
prevederile acquis-ului european şi a angajamentelor asumate prin sectorul de mediu, versiunea august 
2022. 

Prin intermediul acestei finanțări se asigură promovarea investițiilor în sectorul de deșeuri în vederea 
conformării cu prevederile acquis-ului european și a angajamentelor asumate prin sectorul de mediu, prin 
dezvoltarea sistemului de colectare a deșeurilor municipale și amenajarea unor facilități pentru tratarea 
deșeurilor care să asigure atât sustenabilitatea sistemului de management integrat al deșeurilor 
implementat prin programele anterioare, cât și conformarea cu prevederile directivelor aplicabile 
sectorului de deșeuri. 

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud intenționează să solicite finanțare prin Programul Operațional 
Infrastructură Mare 2014-2020 pentru implementarea necesităților investiționale identificate în cadrul 
PJGD Bistrița-Năsăud. Prin intermediul acestei finanțări se asigură promovarea investițiilor în sectorul de 
deșeuri în vederea conformării cu prevederile acquis-ului european și a angajamentelor asumate prin 
sectorul de mediu, prin dezvoltarea sistemului de colectare a deșeurilor municipale care să asigure atât 
sustenabilitatea sistemului de management integrat al deșeurilor implementat prin programele 
anterioare, cât și conformarea cu prevederile directivelor aplicabile sectorului de deșeuri. 

 

2.2 Analiza situației existente și identificarea deficiențelor cheie 

În cadrul prezentului capitol este prezentată analiza situației existente privind gestionarea deșeurilor 
municipale la nivelul județului Bistrița-Năsăud și deficiențele cheie identificate. 

Prezentarea situației existente privind deșeurile are la bază datele colectate din mai multe surse, respectiv: 

▪ date din Sistemul Integrat de Mediu gestionat de Agenția Națională pentru Protecția Mediului 
și respectiv de către Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud 

▪ date furnizate de CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD și ADI DEȘEURI BN; 

▪ date colectate de UAT-urile din județ; 

▪ date colectate de la operatorul de salubrizare; 

▪ date statistice socio-economice disponibile; 

▪ concluziile evaluărilor și vizitelor în teren realizate de consultant.  

Pentru caracterizarea situației actuale privind gestionarea deșeurilor municipale, au fost luate în 
considerare date colectate pe perioada 2020-2021. Anul 2021 va fi considerat an de referință. 

În sub-capitolele următoare este prezentată situația existentă privind gestionarea deșeurilor municipale, 
acoperirea cu servicii, infrastructura de colectare și transport, precum și infrastructura de tratare și 
eliminare a deșeurilor.  

În urma identificării deficiențelor cheie, au fost analizate mai multe opțiuni tehnice pentru remedierea 
deficiențelor și atingerea țintelor din domeniul gestionării deșeurilor. 
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Stația de transfer și Centrul de Colectare Beclean 

Stația de transfer și Centrul de colectare Beclean au fost construite în cadrul proiectului POS Mediu, și au 
fost puse în funcțiune în anul 2014. Stația a fost proiectată la o capacitate 9.800 tone /an. 

Stația de transfer și Centru de Colectare sunt amenajate în cadrul aceluiași amplasament. 

Stația de transfer este proiectată să servească la eficientizarea transportului:  

➢ Deșeurilor reziduale colectate în fiecare zonă, 

➢ Deșeurilor reciclabile colectate în fiecare zonă, 

➢ Deșeurilor biodegradabile colectate în fiecare zonă, 

➢ Sticla colectată în fiecare zonă și adusă în aport voluntar în ST 

➢ Alte deșeuri colectate în fiecare zonă și aduse în aport voluntar în ST, ca DEEE, deșeuri periculoase; 

Deșeuri sunt transferate la la CMID Tărpiu, pentru tratarea lor. Distanța între ST Beclean / Instalațiile de 
tratare : Aproximativ 27 km. 

Stația de transfer este dotată cu : 5 prescontainere de 32 m3, 2 containere cu prelate de 32 m3, echipament 
de presare, mașini pentru transportat containere de 32 m3, 3 prese fixe pentru prescontainere + pâlnie 
Alimentare, Motostivuitor;  

Centrul de colectare (CC)este dotat cu: 4 containere pentru depozitare deşeuri voluminoase, DEEE, 1 
container pentru depozitare deşeuri menajere periculoase dotat cu: 3 containere 500 l din metal pentru 
acumulatori, 3 containere 500 l pentru lămpi fluorescente și 3 butoaie de plastic 220 l pentru colectare 
vopsele, Maşină transportat containere de 32 m3 cu braţ macara. 

  

Figură 2-8 Stația de transfer și Centrul de colectare Beclean 

Stația de transfer Galații Bistriței 

Stația de transfer Galații Bistriței au fost construite în cadrul proiectului POS Mediu și au fost puse în 
funcțiune în anul 2014. Stația a fost proiectată la o capacitate 6.100 tone/an. 

Stația de transfer și Centru de Colectare sunt amenajate în cadrul aceluiași amplasament. 

Stația de transfer este proiectată să servească la eficientizarea transportului:  

➢ Deșeurilor reziduale colectate în fiecare zonă, 

➢ Deșeurilor reciclabile colectate în fiecare zonă, 

➢ Deșeurilor biodegradabile colectate în fiecare zonă, 

➢ Sticla colectată în fiecare zonă și adusă în aport voluntar în ST, 

➢ Alte deșeuri colectate în fiecare zonă și aduse în aport voluntar în ST, ca DEEE, deșeuri periculoase; 

Deșeurile sunt transferate la stația de sortare și la stația de tratare mecanică modernizate, de la CMID 
Tărpiu, pentru tratarea lor. Distanța între ST Galații Bistriței / Instalațiile de tratare aproximativ 36 km. 
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o din bugetele unităților administrativ-teritoriale se virează operatorului către care s-a delegat 
gestiunea activității de colectare și transport al deșeurilor contravaloarea integrală a serviciilor de 
salubrizare (atât tariful de colectare și transport, cât și tarifele de sortare, compostare și 
depozitare); 

o din sumele încasate de la unitățile administrativ-teritoriale, operatorul către care s-a delegat 
gestiunea activității de colectare și transport al deșeurilor achită operatorului CMID Tărpiu 
contravaloarea serviciilor de salubrizare prestate de acesta (prin raportare la tariful de sortare, 
tariful de compostare, respectiv tariful de depozitare). 

În ceea ce privește celelalte surse de finanțare a serviciului de salubrizare la nivelul SMID Bistrița-Năsăud, 
se constată următoarele: 

o contribuția OIREP (i.e. costul net care trebuie acoperit de OIREP pentru gestionarea deșeurilor de 
ambalaje din fluxul deșeurilor municipale) este încasată de ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud, care 
repartizează sumele corespunzătoare acestei contribuții către unitățile administrativ-teritoriale de 
bază; 

o veniturile din valorificarea deșeurilor reciclabile colectate separat și sortate în stația de sortare 
din cadrul CMID Tărpiu sunt încasate de ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud, care repartizează aceste 
venituri către unitățile administrativ-teritoriale de bază, în funcție de performanța colectării9; 

o veniturile din valorificarea deșeurilor reciclabile rezultate în urma activității de compostare 
desfășurate în cadrul CMID Tărpiu sunt încasate de operatorul CMID Tărpiu, fiind luate în 
considerare la fundamentarea tarifului de compostare10. 

Mecanismul de plată a serviciului de salubrizare, existent la nivelul SMID Bistrița-Năsăud, poate fi ilustrat, 
astfel: 

 

Figură 2-11 Mecanismul de plată existent la nivelul SMID Bistrița-Năsăud 

La nivelul Județului Bistrița-Năsăud a fost elaborat Regulamentul-cadru de instituire și administrare a taxei 
speciale de salubrizare, aprobat prin Hotărârea nr. 20/22.10.2019 a Adunării Generale a ADI Deșeuri 
Bistrița-Năsăud; regulamentul-cadru reglementează aspecte precum modalitățile de stabilire a taxei, 
termenele și modalitățile de plată, precum și aplicarea instrumentului economic „plătește pentru cât 
arunci”. Regulamentul-cadru, aprobat prin Hotărârea nr. 20/22.10.2019 a Adunării Generale a ADI Deșeuri 

 
9 Conform pct. 2 din adresa nr. 3969/18.11.2022 transmisă de ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud. 
10 Conform pct. 2 din adresa nr. 3969/18.11.2022 transmisă de ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud. 
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restaurantele tip fast-food au cea mai mare cantitate de biodeșeuri alimentare (6.81 
tone/săptămână), urmate de unitățile de catering 0.44 tone/săptămână  

o Se estimează că în decursul unui an se generează aproximativ 1032.68 tone de deșeuri 
biodegradabile din sectorul restaurantelor și altor servicii de alimentație publică 

o Studiul a fost realizat într-un context sanitar excepțional caracterizat de modificări 
substanțiale în volumul activităților unităților de alimentație atât la nivelul județului 
Bistrița Năsăud cât și la nivel național, cunoscând scăderi semnificative ale activității, 
considerăm că valorile cantităților de biodeșeuri generate în cadrul unităților de 
alimentație pot fi subestimate.  

- Biodeșeuri generate de gospodării, a potențialul de colectare separată și a potențialului de 
compostare individuală 

o Per total, la nivelul județului Bistrița-Năsăud există o disponibilitate ridicată în ceea ce 
privește colectarea separată a biodeșeurilor. Astfel că în 68,34% dintre gospodăriile din 
mediul urban există disponibilitate pentru a colecta separat deșeurile rezultate în urma 
preparării hranei față de 48,28% dintre gospodăriile din mediul rural. 

o Cantitățile medii de biodeșeuri alimentare generate în cadrul gospodăriilor din jud. 
Bistrița-Năsăud arată că într-o săptămână sunt generate aproximativ 215 tone în 
gospodăriile din mediul urban și 172 tone/săptămână în mediul rural. 

o 11,50% dintre gospodării sunt de acord cu implementarea unui astfel de sistem de 
compostare a biodeșeurilor alimentare, în timp ce un procent destul de mare de 
aproximativ 74% dintre gospodării nu ar composta individual biodeșeurile alimentare 
rezultate ca urmare a procesului de preparare a hranei 
Referitor la gradul de generare al biodeșeurilor din gătit, după mediul de rezidență al 
gospodăriilor intervievate se observă că pregătirea zilnică a hranei predomină atât în 
gospodăriile din mediul rural (66.28%) cât și în gospodăriile din mediul urban (63.31%). 
Referitor la modul de gestiune a resturilor de la gătit se poate observa că în mediul urban 
în procent de 44,60% deșeurile alimentare sunt aruncate la pubelă alături de celelalte 
deșeuri mixte, nereciclabile, în timp ce în mediul rural 59,39 % din resturile alimentare 
sunt utilizate ca hrană pentru animalele din propria gospodărie. 

o În prezent, 152 din gospodăriile intervievate cu privire modul de gestionare al deșeurilor 
verzi din grădinile proprii au declarat că le ard în aer liber, în timp ce 86 din gospodării 
practică compostarea în curtea proprie. De asemenea, 9 din gospodăriile intervievate au 
declarat că le utilizează ca hrană pentru animale. 

o Referitor la modul de gestionare al deșeurilor verzi din grădini, se observă că atât în mediul 
rural cât și în mediul urban predomină arderea în aer liber a deșeurilor verzi din grădini 
rezultate din plantele cultivate în curte și frunzele de la arbori (fără masă lemnoasă), 
urmată de practicarea compostării individuale.  

Rezultatele obținute în urma analizei potențialul de colectare separată se regăsesc în harta de mai jos. 
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Rată de 
capturare 
biodeșeuri 

%  0% 0% 0% 64% 64% 64% 64% 64% 72% 72% 72% 72% 

Rată de 
capturare 
textile 

% 0% 0% 0% 20% 20% 20% 25% 25% 30% 30% 30% 35% 

Rată de 
capturare 
deșeuri 
voluminoase 

%  10% 10% 30% 50% 50% 50% 55% 55% 60% 60% 65% 65% 

Rată de 
capturare 
deșeuri 
periculoase 

% 10% 15% 30% 50% 50% 50% 55% 55% 60% 60% 65% 65% 

 

 

În fapt, creșterea ratelor de capturare se realizează progesiv deoarece schimbarea 
comportamentului populației de a colecta separat se face treptat. Creșterea ratei de 
capturare este determinată și de eficacitatea campaniilor de informare și de creșterea 
gradului de conștientizare a populației privind necesitatea colectării separate a deșeurilor. 
Schimbarea comportamentului populației privind precolectarea deșeurilor este un proces 
de durată.  
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4.1.2 Colectarea deșeurilor reciclabile 

La nivelul județului Bistrița-Năsăud este implementată colectarea separată a deșeurilor reciclabile pe 
fracții separate (hârtie și carton; plastic și metal; sticlă), aceasta realizându-se fie din poartă în poartă, fie 
în puncte de colectare. 

Luând în considerare obiectivul de creștere a ratei de reciclare a deșeurilor menajere și similare și faptul 
că rata existentă de capturare a deșeurilor reciclabile este scăzută, opțiunile tehnice privind colectarea 
separată a deșeurilor reciclabile vor viza doar extinderea sistemului existent. 

La stabilirea opțiunilor privind colectare separată a deșeurilor reciclablie s-au avut în vedere următoarele: 

• În mediul urban, în zona blocurilor, sistemul de colectare din poartă în poartă a reciclabilelor nu 
este fezabil, astfel că în toate opțiunile se va păstra sistemul existent de colectare prin aport 
voluntar în puncte de colectare, în containere semiîngropate de 3 m³, câte unul pentru fiecare 
fracție (hârtie și carton; plastic și metal; sticlă); 

• Deșeurile de plastic/metal se colectează în prezent din poartă în poartă în saci sau europubele de 
240 l  

• Deșeurile de hârtie/carton se colectează în prezent în saci 

• Pentru Deșeurile de sticlă se colectează în prezent în saci; 

• Colectarea în puncte de colectare prezintă următoarele dezavantaje: 
o Rata de capturare a deșeurilor reciclabile este redusă; 
o Rata de impurități (respectiv materiale nereciclabile și/sau materiale reciclabile puse 

greșit) este mare; 
Având în vedere informațiile prezentate mai sus, pentru colectarea deșeurilor reciclabile s-au considerat 
următoarele opțiuni: 
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Opțiunea recomandată pentru colectarea deşeurile periculoase din deșeuri menajere este Opțiunea 4, 
respectiv un sistem mixt: 

o Colectare cu vehicul specializat: presupune ca operatorul de salubrizare să asigure  colectarea 
deşeurilor periculoase în baza unui program prestabilit de colectare (campanii de colectare, 
maxim 2 pe an); 

o Colectare prin Centre publice de colectare prin aport voluntar: Generatorii vor avea posibilitatea 
de a transportă deșeurile periculoase la centre de colectare prin aport voluntar. Prin proiect se 
vor realiza câteva Centre  publice de colectare prin aport voluntar pilot. În cadrul acestor centre 
se vor colecta și alte tipuri de deșeuri (deșeuri voluminoase, deșeuri din construcții, deșeuri 
reciclabile). 

o În paralel vor funcționa și sisteme de preluare directă din comerț şi de la producători. Pentru 
baterii și becuri se va putea asigura colectarea în recipiente nesupravegheate de preluare, iar 
pentru alte tipuri de deșeuri periculoase se va realiza în containere aflate în custodia 
distribuitorilor acestor produse sau la companiile specializate pentru primirea deșeurilor 
periculoase.  

Pentru ca sistemul de colectare a fluxurilor speciale să fie eficient, populaţia trebuie să fie informată nu 
numai de existenţa acestor sisteme ci şi de importanţa protecţiei mediului, astfel încât să motiveze 
generatorii să apeleze la aceste sisteme. Astfel implementarea sistemelor trebuie dublate de campanii de 
conștinetizare care să fie repetate periodic. Costurile implicate de campaniile de conştientizare necesare 
sunt incluse în costul proiectului. 

4.1.5 Colectarea deșeurilor din piețe, deșeuri din parcuri și grădini și deșeuri stradale 

Sistemul de colectare a deșeurilor din piețe implementat va fi același cu colectare deșeurilor similare. 
Administrația piețelor va asigura precolectarea deșeurilor separată pe 5 fracții astfel: 

- Deșeuri de hârtie/carton; 
- Deșeuri din plastic/metal; 
- Deșeuri de sticlă; 
- Deșeuri biodegradabile; 
- Deșeuri reziduale. 

Se vor folosi recipientele pe care operatorul de salubrizare le va pune la dispoziție conform prevederilor 
legale. 

Pentru deșeurile din parcuri și grădini și deșeuri stradale, aplicabilitatea acestui sistem este nerealistă, 
colectarea acestora realizându-se astfel: 

- deșeurile din parcuri și grădini colectarea pe 1 fracție biodegradabilă; 
- deșeuri stradale colectarea pe 2 fracții: o fracție de deșeuri reziduale (cele din coșuri stradale etc.) 

și o fracție inertă (cea rezultată din măturatul stradal, mecanizat sau manual). 

4.1.6 Transferul deșeurilor 

În judeţul Bistrița-Năsăud în prezent există următoarele stații de transfer:  

1. Staţia de transfer Năsăud – 5 prescontainere de 32 m3, 2 containere cu prelate de 32 m3, echipament 
de presare, motostivuitor și mașină pentru transportat containere; stația are o capacitate de 7.800 
tone/an;  

2. Staţia de transfer Sângeorz-Băi - 5 prescontainere de 32 m3, 2 containere cu prelate de 32 m3, 
motostivuitor și mașină pentru transportat containere; stația are o capacitate de 9.200 tone/an;  

3. Stația de transfer Beclean - 5 prescontainere de 32 m3, 2 containere cu prelate de 32 m3, mașini pentru 
transportat containere; stația are o capacitate de 9.800 tone/an;  

4. Staţia de transfer Galaţii Bistriţei - 5 prescontainere de 32 m3, 2 containere cu prelate de 32 m3, 2 mașini 
pentru transportat containere; stația are o capacitate de 6.100 tone/an;  
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Figură 4-4 Harta infrastructurii propuse de gestionarea deșeurilor municipale 

4.3 Descrierea tehnică şi economică a investiţiei 

4.3.1 Ipoteze și premise 

Obiectivul principal al proiectului este achiziţia şi furnizarea de recipiente pentru colectarea separată a 
deşeurilor reciclabile, şi reziduale provenite de la populaţia judeţului Bistrița-Năsăud. De asemenea, nu se 
propune achiziţia de recipiente de colectare pentru deşeurile similare, acestea vor fi puse la dispoziţie de 
operatorii de colectare desemnaţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.24 

În aceeaşi măsură, nu se propune achiziţia de vehicule de colectare şi transport pentru aceste categorii de 
deşeuri, acestea fiind asigurate de operatorii de colectare şi transport în baza contractelor de delegare. 
Pentru calculul necesarului de recipiente de colectare se pleacă de la următoarele ipoteze: 

• Populaţia rezidentă a judeţului, pe medii, urban şi rural şi prognoza de evoluţia a acesteia are la 
bază datele INS pentru anul 2021, studiul INS privind prognoza populaţiei până în 207025 

• Numărul de gospodării individuale ale populaţiei a fost stabilit de fiecare UAT la nivelul anului 2020 

• Cantităţile de deşeuri generate şi colectate au la bază următoarele premise: indicii de generare, 
compoziţia deşeurilor, ratele de capturare, pe medii: urban, rural 

• Deşeurile biodegradabile nu se colectează; 

• Frecvenţa de colectare pentru deşeurile reciclabile în funcţie de mediu (urban şi rural) a fost 
stabilită luând în considerare implementarea sistemului garanţie-returnare pentru plastic şi sticlă; 

 
24 OUG 133/2022 privind modificarea şi completarea OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii 
serviciului de salubrizare a localităţilor nr 101/2006, Art. II, pctul 20 

25 INS – Proiectarea populaţie României pe regiuni de dezvoltare şi judeţe la orizontul anului 2070, 2020 
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• Frecvenţa de colectare pentru deşeurile reziduale,  în funcţie de mediu (urban şi rural) a fost 
stabilită luând în considerare prevederile legislaţiei naţionale de sănătate publică26 şi cea de 
salubrizare27. 

• Au fost luate în considerare recipientele de colectare furnizate de operatorii de salubrizare în baza 
contractelor de delegare în vigoare, recipiente aflate în perioada de amortizare la momentul 
elaborării proiectului.  

4.3.2 Sistemul de colectare propus 

Pe baza premiselor prezentate anterior, sistemul de colectare propus este după cum urmează: 

• Colectarea separată a deșeurilor reciclabile de hârtie/carton, se va realiza astfel: 

o Localități urbane: 

▪ Zona cu blocuri: 

• Colectare separată a deșeurilor de hârtie/carton în puncte de colectare, în 
în containere semiîngropate de 3 m3 

▪ Zona cu case:  

• Colectare separată din poartă în poartă în pubele 240 l, o pubela la fiecare 
gospodărie 

o Localități rurale: 

• Colectare separată din poartă în poartă în pubele 240 l, o pubela la fiecare 
gospodărie; 

• Colectarea separată a deșeurilor reciclabile de plastic/metal se va realiza astfel: 

o Localități urbane: 

▪ Zona cu blocuri:  

• Colectare separată a deșeurilor de hârtie/carton în puncte de colectare, în 
containere semiîngropate de 3 m3 

▪ Zona cu case: 

• Colectare separată din poartă în poartă în pubele 240 l, o pubela la fiecare 
gospodărie 

o Localități rurale: 

• Colectare separată din poartă în poartă în pubele 240 l, o pubela la fiecare 
gospodărie; 

• Colectarea separată a deșeurilor de sticlă se va realiza astfel: 

o Localități urbane: 

▪ Zona cu blocuri:  

• Colectare separată a deșeurilor de hârtie/carton în puncte de colectare în containere 
semiîngropate de 3 m3 

▪ Zona cu case:   

 
26 Ordinul MS 119/2017… 
27 Legea 101/2006 a salubrizării localităţilor, cu toate modificările ulterioare, precum şi normele metodologice 
ANRSC 
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• Colectare separată din poartă în poartă în pubele 120 l, o pubela la fiecare 
gospodărie; 

o Localități rurale: 

• Colectare separată din poartă în poartă în pubele 120 l, o pubela la fiecare 
gospodărie; 

• Colectarea separată a deșeurilor textile28 se va realiza astfel: 

o Localități urbane: 

▪ Zona cu blocuri:  

• Blocuri cu regim mare de înălţime: în puncte de colectare, în eurocontainere de 1,1 
m3 sau 3 m3; 

• Blocuri cu regim mare de înălţime: în puncte de colectare, în eurocontainere de 1,1 
m3 sau 3 m3 

▪ Zona cu case: 

• în puncte de colectare, în eurocontainere de1,1 m3 sau 3 m3; 
o Localități rurale: 

• colectare separată din puncte de colectare, în eurocontainere de1,1 m3 sau 3 m3; 

• Colectarea separată a biodeșeurilor29 se va realiza începând cu 2025 astfel: 

o Localități urbane: 

▪ Zona cu blocuri:  

• În puncte de colectare, în eurocontainere de 1,1 m3  
▪ Zona cu case:   

• Colectare din poartă în poartă în pubele 120 l, o pubela la fiecare gospodărie 
o Localități rurale: 

• Colectare din poartă în poartă în pubele 120 l, o pubela la fiecare gospodărie 

• Colectarea separată a deșeurilor reziduale30 se va realiza astfel: 

o Localități urbane: 

▪ Zona cu blocuri:  

• În puncte de colectare, în eurocontainere de 1,1 m3 
▪ Zona cu case:  

• colectare separată din poartă în poartă în pubele 120 l, o pubela la fiecare 
gospodărie; 

o Localități rurale: 

• Zona de blocuri (unde există) și case cu acces greu în puncte de colectare, în 
eurocontainere de 1,1 m3 

• Colectare separată din poartă în poartă în pubele 120 l, o pubela la fiecare gospodărie 
A. Caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii 

În tabelul următor sunt prezentați parametrii avuți în vedere la stabilirea necesarului de recipiente 

 

 
28 Achiziția de recipiente pentru colectarea deșeurilor textile nu fac obiectul prezentului proiect. Acestea vor fi 
achiziționate prin alte proiecte. 

29 Achiziția de recipiente pentru colectarea biodeșeurilor nu fac obiectul prezentului proiect. Acestea vor fi 
achiziționate prin alte proiecte. 

30 Achiziția de recipiente pentru colectarea deșeurilor reziduale nu fac obiectul prezentului proiect. Acestea vor fi 
achiziționate prin alte proiecte. 
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deșeurilor municipale”, în conformitate cu cerințele menționate în Ghidul Solicitantului pentru Programul 
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în 
condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1. Reducerea numărului depozitelor 
neconforme şi creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România, versiunea August 
2022.  

ACB a fost elaborată ținând cont de prevederile naționale și europene, respectiv: 

- Regulamentul Consiliului 1303/2003 ce urmează principiile prezentate în Regulamentului UE 2015/207 al 
Comisiei din 20 ianuarie 2013 – Anexa III Metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu și în “Ghidul 
pentru Analiza Cost Beneficiu al proiectelor de investiții. Instrument de analiză pentru politica de coeziune 
2014-2020” emis de Comisia Europeana în Decembrie 2014, precum și cu respectarea prevederile 
Regulamentului nr. 480/201431 și ale Regulamentului nr. 215/2015. 

- Modelul simplificat de analiză cost-beneficiu, elaborat cu sprijinul asistenței tehnice JASPERS – anexă la 
Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3. 
Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 
3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a 
deșeurilor în România, versiunea August 2022; 

Analiza Cost-Beneficiu a fost fundamentată pe ipotezele de calcul descrise în secțiunea 5, printre care: 

▪ utilizarea principiului incremental (indicatorii financiari au fost calculați pe proiecțiile financiare 
rezultate din diferența a scenariului cu proiect, respectiv scenariului cu proiect);  
▪ perioada de referință a proiectului este de 12 ani, proiecțiile fiind realizate pentru perioada 2022-
2033;  
▪ rata de actualizare utilizată în cadrul prezentului proiect a fost de 4%;  
▪ prețurile curente au fost ajustate, comparativ cu prețurile constante, cu un factor anual de ajustare 
de 1,33  

Valoarea totală a proiectului în prețuri curente este de 69.195.673,82 lei, respectiv 14.083.913,17 euro, 
dintre care 58.209.987,38 lei (11.847.914,22 euro) cheltuieli eligibile și 10.985.686,44 lei (2.235.998,95 
euro) cheltuieli neeligibile reprezentând TVA sunt recuperabil de la bugetul de stat, conform legislației în 
vigoare. 

Ca și etape cheie, au fost determinate costurile operaționale, respectiv veniturile operaționale pentru 
fiecare dintre scenariile analizate, putându-se concluziona faptul că în cazul scenariului fără proiect 
costurile operaționale sunt superioare, în timp ce veniturile operaționale sunt sub nivelul celor înregistrate 
în scenariul cu proiect. Situația este justificată de ratele mici de capturare a deșeurilor reciclabile în 
scenariul fără proiect, neimplementarea colectării separate a biodeșeurilor începând cu anul 2027, în lipsa 
investițiilor în infrastructura de gestionare a deșeurilor. 

Veniturile operaționale au inclus:  
- venituri din valorificarea reciclabilelor,  
- venituri din compostare,  
- venituri de la OIREP-uri, 
- venituri din taxe/tarife. 

Indicatorii financiari determinați fără sprijinul UE, respectiv RIRF/C, respectiv VANF/C au demonstrat, prin 
valorile înregistrate (-9,35%, respectiv: - 11.033.479), necesitatea obținerii de sprijin nerambursabil. 
Parametrii principali de interes rezultați au fost:  

▪ COSTURI ELIGIBILE (EC, prețuri curente) - 58.209.987,38 lei; 

 
31 Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014  al Comisiei din 3 martie 2014  de completare a Regulamentului (UE)  nr. 
1303/2013  al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții 
generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul 
european pentru pescuit și afaceri maritime (JO L 138, 13.5.2014, p. 5). 
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Tabel 4-18 Grafic estimativ de realizare a obiectivului de investiție 
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5. ASPECTE PRIVIND STAREA MEDIULUI 

Prin proiectul ”Recipiente de colectare a deșeurilor pentru dezvoltarea și modernizarea Sistemului de 

Management Integrat al Deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, se propune: 

• Reducerea disconfortului asociat transportului şi colectării deşeurilor şi îmbunătăţirea traficului 

rutier prin modernizarea sistemului actual de transport şi colectare a deşeurilor, dotarea cu 

mijloace de salubrizare adecvate; 

• Utilizarea de autovehicule şi de utilaje dotate cu motoare având tehnologii performante privind 

consumurile și emisiile de poluanți, precum şi întreținerea corespunzătoare a motoarelor, în 

vederea reducerii emisiilor de poluanţi generați de acestea; 

• Utilizarea de containere moderne și închise pentru a împiedica mirosurile neplăcute antrenate de 

vânt care pot produce efecte nedorite asupra populației și ecosistemelor din zonele învecinate 

respective; De asemenea unul dintre aspectele care afectează peisajul este legat de gradul de 

uzură a recipientelor de colectare a deșeurilor, forma, starea acestora, curățenia spațiilor de 

colectare, starea mijloacelor de transport; 

• Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei prin respectarea cerinţelor privind colectarea 

separată a deșeurilor municipale ; 

• Scăderea nivelului emisiilor de poluanți prin limitarea cantităţilor de deşeuri municipale generate 

şi depozitate, renunţarea la arderea necontrolată a deşeurilor, implementarea colectării selective 

şi a depozitării controlate. 

• Campanii de conștientizare a populației privind implementarea colectării separate a deșeurilor 

menajere, în special a deșeurilor reciclabile și a biodeșeurilor. 

La nivel global, se poate aprecia ca investiţiile propuse prin implementarea proiectului Recipiente de 
colectare pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor din Județul 
Bistrița-Năsăud nu vor avea ca efect cresterea gradului de poluare a factorilor de mediu. 
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7. ASPECTE INSTITUŢIONALE PRIVIND MODUL DE DELEGARE A 
GESTIUNII ACTIVITĂȚII DE COLECTARE ȘI TRANSPORT 

Analizând din punct de vedere instituțional conformarea cadrului existent cu cerințele impuse pentru 
proiectul „Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de 
Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud”, propus spre finanțare din cadrul POIM 
3.1, principalele concluzii sunt: 

• ADI „Asociația de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale 
în județul Bistrița-Năsăud”, prin Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, este beneficiar eligibil conform 
cerințelor POIM 3.1. 

• Consiliul Județean Bistrița-Năsăud are capacitatea necesară pentru implementarea proiectului 
„Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de 
Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud”. 

• ADI „Asociația de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale 
în județul Bistrița-Năsăud” este înregistrată în Registrul special al asociațiilor și fundațiilor aflat la 
grefa Judecătoriei Bistrița cu nr. 10/30.05.2008, fiind constituită pe o perioadă nedeterminată, și 
are un număr de 63 de asociați. Toate unitățile administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud 
(inclusiv unitatea administrativ-teritorială Județul Bistrița-Năsăud) fac parte din ADI „Asociația de 
dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul 
Bistrița-Năsăud”. 

• Prevederile Actului constitutiv și ale Statutului ADI „Asociația de dezvoltare intercomunitară 
pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud” sunt conforme cu 
prevederile Actului constitutiv-cadru, respectiv ale Statutului-cadru, prevăzute în Anexa nr. 1 și în 
Anexa nr. 2 la HG nr. 855/2008, cu excepția menționată la Secțiunea 2.1.3 din prezenta analiză. 

• La data de 10.04.2008, a fost încheiat „Contractul de asociere pentru Județul Bistrița-Năsăud”, 
semnatari fiind toate unitățile administrativ-teritoriale membre ale ADI „Asociația de dezvoltare 
intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud”. 
Contractul de asociere privind implementarea SMID Bistrița-Năsăud este încheiat pentru o durată 
care expiră la data de la data de 10.04.2028. Pentru implementarea proiectului „Recipiente de 
colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al 
Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud” este necesar să se încheie un act adițional la Contractul de 
asociere privind implementarea SMID Bistrița-Năsăud. 

• În vederea asigurării capacității instituționale necesare pentru implementarea proiectului 
„Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de 
Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud” s-a stabilit un plan de acțiuni 
(prevăzut la Secțiunea 8.4).  

În urma analizei privind impactul pe care implementarea proiectului „Recipiente de colectare a deșeurilor 
pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-
Năsăud” îl va avea asupra gestiunii activităților specifice serviciului de salubrizare, s-a concluzionat că 
investițiile realizate prin proiect vor fi puse la dispoziția actualului operator al activității de colectare și 
transport al deșeurilor municipale de la nivelul SMID Bistrița-Năsăud. 

Având în vedere dispozițiile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 101/2006, conform cărora „bunurile aferente 

sistemului de management integrat al deșeurilor sau părți ale acestuia, după caz, aparțin domeniului public 

al județului”, precum și condițiile stabilite prin Ghidul Solicitantului aferent POIM 3.1, toate bunurile 

achiziționate în cadrul componentelor proiectului „Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea 

și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud” vor face 

parte din domeniul public al Județului Bistrița-Năsăud. 

În urma analizei privind conformitatea cu aspectele privind ajutorul de stat a proiectului „Recipiente de 

colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al 

Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud”, s-a concluzionat că există premisele pentru a considera că 

finanțarea proiectului prin POIM 3.1 nu va reprezenta ajutor de stat.   
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8. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI 

8.1 Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei 

Entitatea responsabilă cu implementarea investiției este JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD. 

Județul Bistrița-Năsăud este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu 
propriu; de asemenea, Județul Bistrița-Năsăud este titular al drepturilor și obligațiilor ce decurg din 
contractele privind administrarea bunurilor care aparțin domeniului public și privat în care acesta este 
parte, precum și din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condițiile legii35. 

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud reprezintă autoritatea deliberativă de la nivelul Județului Bistrița-
Năsăud, fiind autoritatea administrației publice locale, constituită la nivel județean pentru coordonarea 
activității consiliilor comunale, orășenești și municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes 
județean36. 

Județul Bistrița-Năsăud are capacitatea necesară implementării  proiectului, respectiv: 
 
A. Capacitate tehnică: 

În vederea îndeplinirii atribuțiilor legale, consiliul județean organizează și asigură funcționarea unui aparat 
de specialitate, care este subordonat președintelui consiliului județean37. 

Conform Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Bistrița-Năsăud , următoarele structuri au atribuții relevante cu privire la investițiile specifice SMID Bistrița-
Năsăud: 

• Serviciul managementul investițiilor publice (din cadrul Direcției investiții, drumuri județene) : 
o asigură punerea în practică a politicii și strategiei Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în 

domeniul investițiilor publice finanțate din fonduri europene nerambursabile; 
o organizează și participă la implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene 

nerambursabile conform contractelor de finanțare semnate, ca membri în echipe de 
proiect, în conformitate cu Strategia de dezvoltare a județului Bistrița-Năsăud; 

o prezintă propuneri pentru cuprinderea lucrărilor noi, finanțate din fonduri europene 
nerambursabile, în programele de investiții anuale, în baza studiilor de 
prefezabilitate/fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenție avizate; 

o elaborează propuneri pentru includerea în Proiectul/Planul anual al achizițiilor publice 
pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri europene nerambursabile; 

o inițiază elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții și 
înaintează documentele și datele necesare pentru întocmirea documentației de achiziții și 
participă în comisiile de evaluare a ofertelor; 

o colaborează cu structurile de specialitate, în vederea atribuirii contractelor de servicii și 
lucrări publice cuprinse în programul anual de investiții publice; 

o verifică formal și recepționează documentațiile tehnico-economice elaborate în 
conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și 
conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 
de investiții finanțate din fonduri europene nerambursabile; 

o supune avizării și aprobării de către Consiliul Tehnico-Economic și Consiliul Județean 
Bistrița-Năsăud, a documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții 
finanțate din fonduri europene nerambursabile; 

o verifică și confirmă lunar situațiile de lucrări prezentate de către contractanți, răspunde 
pentru calitatea și corectitudinea acestora și urmărește decontarea lucrărilor executate; 

 
35 Conform art. 6 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, 
aprobat prin Hotărârea nr. 93/24.09.2020 a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud. 
36 Conform art. 170 alin. (1) din Codul administrativ. 
37 Conform art. 190 alin. (3) din Codul administrativ. 



RECIPIENTE DE COLECTARE A DEȘEURILOR PENTRU DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT 
AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL  BISTRIȚA-NĂSĂUD 

8 - IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI  95 

o urmărește actualizarea periodică a devizelor generale ale obiectivelor de investiții în curs 
de execuție, finanțate din fonduri europene nerambursabile, și le supune aprobării, 
conform prevederilor legale; 

o participă ca membri în comisiile de recepție la terminarea lucrărilor și recepții finale la 
lucrările de investiții. 

• Compartimentul implementare proiecte europene (din cadrul Direcției drumuri județene, 
investiții) : 

o participă la implementarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă, în echipele 
de proiect aflate în derulare la nivelul autorității, împreună cu personalul structurilor din 
cadrul aparatului de specialitate. 

• Biroul mediu, transport județean, aflat în subordinea Instituției Arhitectului-șef) : 
o realizează și coordonează activitățile care sunt în sarcina Județului Bistrița-Năsăud în 

domeniul gestionării și managementului deșeurilor; 
o întocmește propuneri pentru infrastructura de mediu, conform priorităților din strategia 

de dezvoltare a județului; 
o organizează și participă la implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene 

și/sau naționale și din bugetul județului, în conformitate cu Strategia de dezvoltare a 
județului Bistrița-Năsăud; 

o asigură monitorizarea în perioada de post-implementare a proiectelor finalizate, cu 
respectarea prevederilor contractelor de finanțare încheiate; 

• Compartimentul mediu utilități publice (din cadrul Biroul mediu, transport județean, aflat în 
subordinea Instituției Arhitectului-șef) : 

o implementează proiecte finanțate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare; 
o asigură activitățile privind construirea unei stații de tratare mecano-biologică (TMB) în 

cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu; 
o monitorizează activitățile realizate de către Operatorul Centrului de Management Integrat 

al Deșeurilor din localitatea Tărpiu, comuna Dumitra, în cadrul Contractului de concesiune 
privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de management și operare 
a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu, Județul Bistrița-Năsăud; 

o asigură monitorizarea investițiilor, construcțiilor aflate în exploatare, inclusiv activități de 
urmărire a comportării în timp a acestora, realizate în cadrul proiectului „Sistem integrat 
de management al deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud”, respectiv Centrul de 
Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu, Județul Bistrița-Năsăud, Stațiile de transfer și 
Centrele de colectare din Județul Bistrița-Năsăud; 

o urmărește realizarea activităților de informare și conștientizare realizate în cadrul 
contractului de concesiune a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor din 
localitatea Tărpiu, comuna Dumitra; 

o face propuneri în vederea inițierii proiectelor de hotărâri privind modificarea tarifelor 
aferente Contractului de concesiune privind delegarea prin concesiune a gestiunii 
serviciului public de management și operare a Centrului de Management Integrat al 
Deșeurilor Tărpiu, Județul Bistrița-Năsăud, în condițiile legii. 

• Compartimentul fonduri europene, dezvoltare (aflat în subordinea Instituției Arhitectului-șef) : 
o elaborează propuneri de proiecte eligibile pentru finanțare din fonduri 

rambursabile/nerambursabile, naționale sau externe, gestionând în colaborare cu 
celelalte structuri din cadrul aparatului de specialitate, inclusiv aspecte de ordin juridic, 
financiar sau tehnic impuse de accesarea fondurilor 

o elaborează cererile de finanțare și documentele ce trebuie anexate la cererea de finanțare 
pentru Apelurile de proiecte aferente Programelor operaționale finanțate din Fondurile 
Europene Structurale sau din fonduri naționale, pe baza priorităților stabilite la nivelul 
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud; 

o asigură contactele informaționale cu Autoritățile de management, Organismele 
intermediare și ministerele de resort, în vederea elaborării cererilor de finanțare; 
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o participă la pregătirea unor proiecte de dezvoltare locală, ale asociațiilor de dezvoltare 
intercomunitară în cadrul cărora consiliul județean este membru; 

• Biroul achiziții publice, contracte : 
o îndeplinește atribuții referitoare la activitatea de planificare a achizițiilor publice; 
o îndeplinește atribuții referitoare la activitatea de organizare și atribuire a contractelor de 

achiziții publice; 
o îndeplinește atribuții referitoare la activitatea de atribuire și postatribuire a contractelor 

de achiziție publică. 

Situația posturilor alocate din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, pentru 
structurile cu atribuții relevante pentru implementarea proiectului „Recipiente de colectare a deșeurilor 
pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-
Năsăud”, se prezintă, astfel : 

• Serviciul managementul investițiilor publice dispune de 11 posturi (1 post cu funcție de conducere 
și 10 posturi cu funcție de execuție); 

• Compartimentul implementare proiecte europene dispune de 2 posturi cu funcție de execuție; 

• Biroul mediu, transport județean dispune de 1 post cu funcție de conducere; 

• Compartimentul mediu utilități publice dispune de 3 posturi cu funcție de execuție; 

• Compartimentul fonduri europene, dezvoltare dispune de 4 posturi cu funcție de execuție; 

• Biroul achiziții publice, contracte dispune de 7 posturi (1 post cu funcție de conducere și 6 posturi 
cu funcție de execuție). 

După cum se poate observa, Județul Bistrița-Năsăud dispune, la nivelul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, de capacitatea tehnică necesară pentru implementarea proiectului 
„Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management 
Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud”. 

 
 
B. Capacitate juridică:  

Județul Bistrița-Năsăud este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu 
propriu; de asemenea, Județul Bistrița-Năsăud este autoritate contractantă, în sensul Legii nr. 98/2016 și 
al Legii nr. 100/2016, având, prin urmare, capacitatea juridică de a organiza proceduri de atribuire a 
contractelor de achiziție publică, respectiv a contractelor de concesiune de lucrări și de servicii. 

Autoritățile administrației publice locale de la nivelul Județului Bistrița-Năsăud sunt Consiliul Județean 
Bistrița-Năsăud, în calitate de autoritate deliberativă, și președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, 
în calitate de autoritate executivă; cele două autorități menționate au capacitatea, în funcție de 
prerogativele legale specifice, să întreprindă demersurile legale necesare pentru implementarea 
proiectului „Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de 
Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud”. 

C. Capacitate administrative a implementării proiectului:  

Capacitatea administrativă a Consiliului Județean Bistrita - Năsăud este probată de numărul semnificativ 
de proiecte cu finanțare nerambursabilă, având ca obiect dezvoltarea sau modernizarea infrastructurii, a 
căror implementare a fost finalizată, dintre care menționăm38: 

• Modernizare DJ172D: Mureşenii Bârgăului (DN17) - Lac Colibiţa – Colibiţa - Bistriţa Bârgăului 
(DN17) - (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva 
Mare - Lunca Ilvei - Limita Jud. Suceava, Jud. Bistriţa-Năsăud, Lot 1, Tronson 2 Cod SMIS 
2014+:109939; 

 
38 Sursa Consiliul Judeţean Bistrița-Năsăud-Proiecte finalizate (portalbn.ro) 
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• Modernizare DJ172D: Mureşenii Bârgăului (DN17) - Lac Colibiţa – Colibiţa - Bistriţa Bârgăului 
(DN17) - (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva 
Mare - Lunca Ilvei - Limita Jud. Suceava, Jud. Bistriţa-Năsăud, Lot 2, Lot 3, Lot 4 - Cod SMIS 117955; 

• RAISE: Retro-Digitalizarea Arhivei şi Informatizarea Serviciilor Electronice la Consiliul Judeţean 
Bistriţa-Năsăud, cod SIPOCA 667/Cod SMIS 129687; 

• Conectarea la reţeaua TEN-T a comunităţilor rurale din Estul judeţului Bistriţa-Năsăud- Cod SMIS 
125121; 

• „IMPACT TEACA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor 
defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud”, Cod SMIS 
2014+:102218; 

• „IMPACT LECHINȚA – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a 
persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Lechința, județul Bistrița-
Năsăud”, Cod SMIS 2014+:102217; 

• Conectarea la reţeaua TEN-T a comunităţilor rurale din Vestul judeţului Bistriţa-Năsăud- Cod SMIS 
125120; 

• U.P.U. – S.M.U.R.D. – Spitalul Județean de Urgență Bistrița - reabilitare, modernizare, extindere și 
dotare - cod SMIS 121312; 

• Creșterea eficienței energetice a secțiilor externe ale Spitalului Judeţean de Urgență Bistriţa, 
situate pe str. Alba Iulia, nr.7, Bistriţa, Județul Bistriţa-Năsăud, cod SMIS 117755 

De asemenea, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud are un portofoliu consistent de proiecte cu finanțare 
nerambursabilă, aflate, la data elaborării prezentului studiu, în curs de implementare, dintre care 
menționăm: 

• Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din Centrul județului Bistrița-Năsăud, văile 
Șieului, Budacului și Meleșului- COD SMIS 125111; 

• Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din sudul județului Bistrița-Năsăud - Cod SMIS 
125108; 

• Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale ale județului Bistrița-Năsăud limitrofe DJ172 și 
DJ173-COD SMIS 1251113; 

• Reabilitarea și restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, cod SMIS 116578; 

• Creșterea eficienței energetice a Secțiilor externe ale Spitalului Județean de Urgență Bistrița, 
situate pe str. Ghinzii, nr. 26, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, cod SMIS 117754; 

• Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din 
perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre 
de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv 
obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv 
variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură - proiect 2, cod SMIS 143479 - Reabilitarea castelului 
Teleki Comlod; 

• Creșterea capacității DGASPC Bistrița-Năsăud de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod SMIS 
140348; 

• Creșterea capacității Spitalului Judeţean de Urgență Bistriţa de gestionare a crizei sanitare COVID-
19, cod SMIS 140347; 

• Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației în cadrul Consiliului Județean 
Bistrița-Năsăud - Cod SIPOCA 1193/ MySMYS2014+ 155019; 

• Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanţate din 
perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană (reşedinţe de judeţ), 
regenerare urbană (reşedinţe de judeţ) și infrastructura rutieră de interes judeţean, inclusiv 
variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură (3d), Cod SMIS 143478; 

• Conștientizare, formare, responsabilizare pentru prevenirea corupției, cod SIPOCA 1119, cod 
MySMIS 152142, finanțat prin POCA 2014-2020. 
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8.2  Strategia de implementare 

La stabilirea strategiei de implementare a investițiilor s-au avut în vedere următoarele etape: 

• Tipul de investiții din cadrul proiectului;  

• Gruparea investițiilor luând în considerare localizarea/amplasamentul acestora, funcționalitatea, 
modul de execuție; 

• Resursele necesare implementării proiectului; 

• Analiza riscurilor asociate implementării proiectului. 

8.2.1 Componentele proiectului 

În conformitate cu Strategia de achiziții a proiectului, componentele proiectului au fost grupate în 3 
contracte de achiziție publică, din care: 

• 2 contracte de servicii 

• 1 contract de furnizare produse 

În tabelul de mai jos este prezentat Planul de achiziții 
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9. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 
 
Având în vedere  

- necesitatea continuărea strategiei locale de dezvoltare a sistemului de management integrat al 
deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud în conformitate cu Planul Județean de Gestionare a 
Deșeurilor, contribuind astfel la sustenabilitatea sistemelor de management integrat în vederea 
conformării cu prevederile directivelor aplicabile sectorului de gestionare a deșeurilor (Directivei 
99/31/EC privind depozitarea deșeurilor și Directivei Cadru a Deșeurilor (2008/98/EC)). 

- necesitatea îmbunătățirea infrastructurii de gestionare a deșeurilor și implicit a calității mediului 
în județul Bistrița-Năsăud prin extinderea colectării separate şi crearea capacităţilor de tratare în 
cadrul SMID Bistrița-Năsăud în vederea îndeplinirii obiectivelor legate de creşterea ponderii 
deşeurilor reciclate / valorificate în totalul cantităţii de deşeuri colectate și reducerea cantității de 
deșeuri depozitate; 

 
Se recomandă realizarea obiectivului de investiții  
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JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 
 
 
conform alternativei selectate:  
 
Extinderea colectării separate a deșeurilor deșeurilor reciclabile (plastic/metal, hârtie/carton și sticlă) 

 
 
 




