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Memoriu tehnic 
 
I. DATE GENERALE 
I.1. Denumirea obiectivului de investitii: 
 
REALIZAREA UNUI SISTEM DE COLECTARE A DESEURILOR, INCLUSIV SUBTERAN, 
LA NIVELUL ORASULUI GHIMBAV 
 
I.2. Amplasamentul  
 
 
 

CATEVA INFORMATII DESPRE ORASUL GHIMBAV 

 

 

Ghimbav este un oras din Romania avand 5.357 locuitori, situat in depresiunea Barsei, in 

partea de sud a judetului Brasov, in regiunea istorica a Transilvaniei. 

Orasul Ghimbav este situat la 7 km de municipiul Brasov pe drumul national DN 1 si la 

calea ferata Brasov – Sibiu, la o altitudine de 535 m. 

 Suprafata:  29,80  km2 

 Locuitori:  5.100  (anul 2007) 

 Densitatea: 190,78 locuitori/km2 

 

 

 

Informatii generale despre oras 
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Originea asezarii actuale este legata de prezenta cavalerilor teutoni in Tara Barsei 

intre anii 1211 – 1225 si de colonizarea sasilor in secolul al XIII – lea. Ghimbavul a avut o 

buna traditie agricola, iar mai tarziu o dezvoltare industriala importanta: de la cateva 

fabricute, care incepeau sa produca in primele decenii ale secolului trecut, orasul a devenit 

cunoscut prin productia de avioane, planoare si elicoptere. 

In prezent, activitatea economica in Ghimbav, aflata in plina crestere, este continuata de 

firme noi, atat pe vechile platforme industriale, cat si prin noile investitii. 

Orasul are o infrastructura moderna cu toate utilitatile necesare, strazile fiind largi, cu 

dispozitie paralela. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambientul urban existent 

 

Unul din parametri care influenteaza in mod notabil gestionarea deseurilor urbane 

este reprezentat de ambientul urban existent sau previzionat pe termen mediu. Acesta nu 

influenteaza doar relocarea recipentelor existente (considerand distantele minime intre 

cladiri, eliberarea trotuarelor, accesibilitatea, etc.), dar si periodicitatea si costurile 

serviciului de colectare (folosirea recipientelor cu incarcare laterala sau posterioara, 

recipiente tip clopot, compactoare, etc.), perceptia la nivelul cetateanului (daca ne gandim 

la cazurile in care se intrerupe circulatia din cauza autogunoierelor implicate in golirea 

recipientelor), accesibilitatea si nivelul de utilizare din partea cetatenilor, etc. 
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Situatia reala din Ghimbav este caracterizata prin prezenta unui ambient urban in 

extensie si de prezenta numeroaselor zone, unde ar putea fi amplasate puncte de 

colectare a deseurilor. 

Limita ar putea fi reprezentata de vecinatatea cu zona de blocuri, prin urmare ar 

putea fi oportuna dislocarea eventualelor sisteme existente de-a lungul arterelor principale, 

in zone actualmente destinate rondurilor de flori, mici parcuri urbane, etc. 

Prezentam in continuare cateva imagini actuale ale orasului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonele destinate eventualelor sisteme, ar trebui stabilite dupa urmatoarele criterii: 

 Acces facil al utilizatorilor, fara a intampina obstacole fizice de delimitare; 

 posibilitatea de a se apropia chiar si cu autoturismele  pentru cei care au probleme cu 

mersul pe jos; 

 apropierea (relativa) de zonele rezidentiale si activitatile comerciale deservite, in asa fel 

incat deseurile sa poata fi colectate fara eforturi fizice excesive; 

 apropierea de structurile de interes public pentru a stimula cetatenii sa colecteze 

deseurile chiar si in drumul lor spre magazine, scoli, primarie, biblioteca, etc… 

Ar trebui apoi considerata posibilitatea de a deservi zonele cu o densitate mai mare a 

populatiei prin amplasarea de containere compactoare, deoarece prezenta numeroaselor 

pubele si eurocontainere pentru deseuri, sugereaza posibilitatea de a eficientiza  serviciul 

de colectare prin logistica adecvata transportului deseurilor. Asadar prin compactarea 

deseurilor la locul de colectare, s-ar atinge acest obiectiv.  
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I.3. Titularul investitiei: U.A.T. Orasul Ghimbav 
 
I.4. Beneficiarul investitiei: U.A.T. Orasul Ghimbav 
 
I.5. Elaboratorul studiului: 
 S.C. COSIMA S.R.L., Brasov  
 ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE S.p.A, Bibbiano, Italia 
 
 
II. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL 
II.1. Scurta prezentare privind situatia existenta  
 
 

Sistemul actual de colectare a deseurilor  

  

In ceea ce priveste sistemul actual de colectare a deseurilor, mentionam ca tipul si 

numarul recipientelor folosite este aproximativ de 2000 pubele de 120 l si de 500 pubele 

de 240 l si un numar de eurocontainere de 1100 l. 

Colectarea deseurilor se face cu autogunoiere compactoare cu volum de 16-18 mc, 

cu incarcare posterioara a recipientelor. 

Cantitatea de deseuri transportata la depozitul ecologic aflat la 15 km, a fost de 

2074 t in anul 2014. 

Colectarea deseurilor se face neselectiv, o data pe saptamana – la imobilele de 

locuit, case, si de doua ori pe saptamana la blocuri. 

Serviciul de salubrizare si colectare a deseurilor este de tip delegare de gestiune, prin 

concesionare catre o firma privata. Structura deseurilor in orasul Ghimbav poate fi luata 

prin asimilare ca cea a deseurilor din Judetul Brasov. 

Actualmente, deseurile urbane produse in localitatea Ghimbav se colecteaza astfel: 

1. un sistem de tipul celui “din usa in usa” cu frecvente fixe pentru centrul orasului: 

locuitorii pastreaza recipientii (pubele de 120l sau 240l) in interiorul curtilor lor private, 

pentru ca apoi sa le scoata in exterior conform programului de colectare. Locuitorii au 

de-a face cu urmatoarele inconveniente : 

 scoaterea recipientelor in zilele prestabilite  

 reintroducerea in spatiul privat al recipientelor dupa golire  

 spalarea periodica a recipientelor in cazul in care deseurilor organice lasa lichid  
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2. un sistem de recipiente stradale cu roti (eurocontainere de 1100l) si manipulare 

manuala, organizat in zona blocurilor, unde recipientele sunt grupate in locuri bine 

identificate, si in interiorul carora se colecteaza deseurile de la blocuri de locuit de 

dimensiuni medii/mari.  
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Dupa cum se poate observa mergand pe strazile orasului, administratia locala a pus 

la dispozitie numeroase cosuri de gunoi, care sunt folosite pentru colectarea atat a 

deseurilor diferentiate cat si nediferentiate. Aceasta conditie, pe de o parte exprima dorinta 

cetatenilor de a pastra localitatea curata, (de fapt nu au fost evidentiate probleme de 

aruncare de pungi de gunoi sau alte materiale de-a lungul strazilor din centru), iar pe de 

alta parte posibilitatea de a diferentia deseurile urbane produse in mediul casnic sau in 

afara. 

 

 

Ar trebui deci prevazute cosuri pentru colectare diferentiata sau ar trebui puse la 

dispozitie dotari care sa permita colectarea diferitelor fractii intr-un singur loc. 

Toate sistemele de colectare aflate in folosinta (cosuri pentru colectarea gunoiului, pubele 

sau cosuri pentru colectarea “din usa in usa ” si eurocontainere stradale grupate in zone 

special amenajate ) nu stimuleaza in nici un fel colectarea selectiva a deseurilor, drept 

dovada se colecteaza gunoi amestecat, asa cum ilustreaza urmatoarele fotografii:  
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II.2 Descrierea investitiei 
II.2.1. Necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei, precum si scenariul 
tehnico-economic selectat 
 

 
 

ASPECTE CADRU PRIVIND GESTIONAREA DESEURILOR IN  ROMANIA 

 

 

Directiva cadru pentru gestiunea deseurilor 98/2008/CE, transcrisa in legislatia 

nationala prin legea 211/2011, lege privind regimul deseurilor, prevede ca procentul de 

colectare a deseurilor reciclate pana in anul 2020  sa atinga 50% din totalul deseurilor 

colectate. 

In data de 12 Aprilie 2012, Ministrul Mediului, Laszlo Borbely a declarat ca, in ciuda 

eforturilor noastre, Romania se afla pe ultimul loc in Europa, alaturi de Bulgaria, in ceea ce 

priveste capacitatea de gestionare si reciclare a propriilor deseuri. 

Marea majoritate a deseurilor provin din zone urbane, fiind vorba de deseuri municipale. 

Acestea sunt alcatuite din deseuri menajere si similare, produse de nuclee familiale 

urbane sau rurale, institutii, magazine, deseuri stradale colectate de pe strazi, din spatii 

publice, parcuri si spatii verzi si deseuri provenind din lucrarile de constructii si demolari. 

   

DESEURI MUNICIPALE 

 

 

 

 

 

 

Gestionarea deseurilor urbane presupune colectarea, transportul, recuperarea si 

eliminarea lor, supervizarea tuturor acestor operatii inclusiv depozitarea la gropile de 

gunoi. Actualmente, deseurile urbane din UE sunt stocate in gropi de gunoi  (49%), gropi 

cu cenusa (18%) sau reciclate (33%).  

In Romania, in ciuda eforturilor si a investitiilor notabile, procentul deseurilor 

depozitate in gropi de gunoi este unul ridicat fata de media din UE. De fapt, procentul de 

deseuri depozitate in gropile de gunoi creste pana la 90%. 

Deseuri menajere si similare 
 

(generate in spatiul urban si 
rural - colectate din gospodarii, 
institutii, unitati comerciale si 

de la operatori economici 

Deseuri stradale 
 

( colectate din spatii publice, 
strazi, parcuri, spatii verzi) 

Deseuri din constructii 

si demolari 
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In plus, deseurile pe cap de locuitor produse anual in Romania sunt de 389 kg fata 

de  524 kg  media europeana (cu 27% mai mult). 

O problema importanta a sistemului de gestionare a deseurilor in Romania se refera 

la aria restransa de acoperire a serviciului de colectare a deseurilor. La nivel national, in 

2012, doar 75% din populatie beneficia de serviciul de colectare deseuri, in mediul urban 

90%, iar in mediul rural 60%.La nivelul anului 2012 cca 68% din cantitatea de deseuri 

municipale colectata de operatorii de salubritate a fost eliminata prin depozitare.  

In plus, colectarea diferentiata a deseurilor urbane precum si valorificarea acestora (hartie, 

carton, sticla, metal, plastic) se practica la un nivel foarte redus.  

 

 

Situatia este asa, datorita gradului redus de reciclare si mai ales datorita motivelor 

de natura tehnica, si anume, lipsa infrastructurii pentru colectare selectiva, in special a 

infrastructurii adecvate pentru reciclarea diverselor tipuri de materiale. 

Pe teritoriul unitatilor administrative, asa cum le descrie Legea 211/2011, avem in 

considerare doua mari grupe de deseuri: 

- deseuri municipale 

- diverse fluxuri specifice (anvelope uzate, uleiuri uzate, periculoase, medicale, 

acumulatori si baterii, vehicule scoase din uz, echipamente electrice si electronice (EEE). 

In ceea ce priveste oportunitatile de investitii, un rol important il joaca Programul 

Operativ Sectorial de Mediu. In cadrul acestui program sunt disponibile finantari prin 

intermediul Axei Prioritare numarul 2 - “Dezvoltarea sistemelor integrate de gestionare a 

deseurilor si curatarea siturilor poluate”- care sustin investitiile pentru dezvoltarea acestor 

sisteme si extinderea gestiunii deseurilor. 
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Operatiunile care se dezvolta in cadrul masurii 2.1 (Dezvoltarea sistemelor integrate 

de gestionare a desurilor si extinderea structurilor relative) finanteaza urmatoarele activitati 

succesive:achizitionarea si instalarea sistemelor de colectare selectiva, constructia 

sistemelor de selectare, reciclare si compost, achizitionarea de vehicule pentru transportul 

deseurilor, inchiderea depozitelor neconforme, construirea statiilor de transfer si a 

sistemelor pentru eliminarea deseurilor urbane, construirea structurilor adecvate pentru 

deseuri periculoase, incluzand printre altele asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor, 

managementul lor, supervizarea, precum si publicitatea. 

Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata in 2014, prevede ca 

autoritatile administratiei locale au obligatia ca, incepand cu anul 2012, sa asigure 

colectarea separata pentru cel putin urmatoarele tipuri de deseuri : hartie, metal, plastic si 

sticla. 

Producătorii de deşeuri şi autorităţile administraţiei publice locale au următoarele 

îndatoriri: 

a) să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de 

minimum 50% din masa totală a cantităţilor de deşeuri, cum ar fi hârtie, metal, plastic şi 

sticlă provenind din deşeurile menajere şi, după caz, provenind din alte surse, în măsura 

în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din deşeurile 

menajere; 

b) să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte 

operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere rambleiere care 

utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de 

deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi demolări, cu excepţia 

materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din Hotărârea Guvernului nr. 

856/2002, cu completările ulterioare. 

Potrivit rapoartelor anuale ale Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, din 

cantitatea totala colectata de deseuri menajere, s-a reciclat doar 1% in 2009,  5% in 2010 

si  12% in 2011. 

In comparatie cu media europeana de 28%, Romania recicleaza la ora actuala doar 1% 

din totalitatea deseurilor produse, in timp ce restul deseurilor ajung la rampa pentru 

deseuri, arata ultimul studiu realizat de Eurostat. Tinta de reciclare de 50% pana in 2020 

este dificil de realizat, spun reprezentantii Ministerului Mediului, si din acest motiv s- a 

instituit prin hotarare de guvern, aplicarea unei taxe la groapa de gunoi de 80 lei/ tona 
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depozitata din 2017, care sa creasca la 120 lei / tona din 2018. In prezent Administratia 

Fondului de Mediu, colecteaza o contributie de 100 lei / tona datorata de UAT, in cazul 

neindeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15 % a cantitatilor de deseuri eliminate prin 

depozitare, din deseurile municipale si asimilabile colectate prin serviciul public de 

salubrizare. 

Nici colectarea selectiva nu este bine organizata.  

Absenta unei infrastructuri si sistemul vechi de colectare a deseurilor in interiorul 

blocurilor, reprezinta o bariera in implementarea colectarii selective, care ar ridica taxa de 

reciclare a deseurilor.  

Unele orase, Slatina, Suceava, Oradea, Targu 

Mures, au decis sa elimine vechiul sistem si sa 

treaca la sistemul subteran de colectare 

selectiva a deseurilor, in timp ce in Capitala 

aceasta solutie inca nu a fost luata in 

considerare. Problema principala cu care se 

confrunta sectoarele si primariile, daca ar lua 

aceasta decizie, ar fi lipsa spatiului necesar amplasarii. 

Romania nu si-a indeplinit obligatiile nici in ceea ce priveste colectarea de deseuri 

electrice si electronice. Anul trecut s-au colectat doar 25-30% din cantitatea fixata, adica 

circa 1-1,5 kg pe locuitor, fata de 4 kg deseu/locuitor/an. Si in acest sector Ministrul 

Mediului cere autoritatilor publice locale sa creeze, la nivelul primariilor, centre pentru 

colectarea acestor tipuri de deseuri. 

Beneficiem prin intermediul programului  Operativ Sectorial de Mediu, de circa doua 

miliarde de euro, pentru a implementa, in toate localitatile, un sistem integrat pentru a 

gestiona deseurile si pentru a atinge obiectivele europene de reciclare de  50% din totalul 

deseurilor generate.  

Abordarea U.E. in ceea ce priveste gestionarea deseurilor, conform Strategiei Nationale 

de Gestionare a deseurilor 2014 – 2020, se bazeaza pe patru principii majore : 

- prevenirea generării deşeurilor - factor considerat a fi extrem de important în cadrul 

oricărei strategii de gestionare a deşeurilor, direct legat atât de îmbunătăţirea metodelor 

de producţie, cât şi de determinarea consumatorilor să îşi modifice cererea privind 

produsele (orientarea către produse verzi) şi să abordeze un mod de viaţă, avand ca 

rezultanta reducerea cantitatii de deseuri. 
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- reciclare şi reutilizare - încurajarea unui nivel ridicat de recuperare a materialelor 

componente, preferabil prin reciclare. În acest sens sunt identificate câteva fluxuri de 

deşeuri pentru care reciclarea este prioritară: deşeurile de ambalaje, vehicule scoase din 

uz, deşeuri de baterii, deşeuri din echipamente electrice şi electronice; 

- valorificare prin alte operaţiuni a deşeurilor care nu sunt reciclate; 

- eliminarea finală a deşeurilor - în cazul în care deşeurile nu pot fi valorificate, acestea 

trebuie eliminate în condiţii de siguranţă pentru mediu şi sănătatea umană, cu un program 

strict de monitorizare. 

Acest mod de abordare se regaseste cel mai bine in ierarhia deseurilor care reprezinta 

conceptul conform caruia diferite masuri / optiuni de gestionare a deseurilor sunt grupate 

in functie de impactul lor pe termen lung asupra mediului inconjurator.   

Fig. Ierarhia deseurilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentele programatice in vigoare, privind gestiunea deseurilor sunt :  

 Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor (SNGD) 

 Planul National de Gestionare a Deseurilor (PNGD) 

 Planurile Regionale de Gestionare a Deseurilor (PRGD) 

 Planurile Judetene de Gestionare a Deseurilor (PJGD) 

SNGD si PNJD constituie instrumentele de baza prin care se asigura implementarea in 

Romania a politicii Uniunii Europene in domeniul gestionarii deseurilor. 
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La nivel de legislatie, cu precizari clare privind obligatia administratiei publice locale si a 

operatorilor de servicii, tot in domeniul gestiunii deseurilor amintim : 

 Legea nr. 101 / 2006 – Legea serviciului de salubrizare a localitatilor, cu modificarile 

si completarile ulterioare, republicata 

 Legea nr. 211/2011 – Lege privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile 

ulterioare, republicata  

 Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile 

si completarile ulterioare, republicata  

 

 

NORMATIVA DE REFERINTA –  CONFORM STRATEGIEI EUROPENE 

 

 

Strategia europeana privind deseurile a evoluat in ultimii 30 de ani bazandu-se pe o 

serie de politici publice, planuri de actiune si norme specifice, avand ca obiectiv principal 

reducerea la minimum a impactului negativ al producerii si gestionarii deseurilor asupra 

sanatatii oamenilor, asupra mediului, contribuind in definitiv la o economie verde de 

realizat pana in anul 2050. 

Strategia europeana este orientata printre altele spre dezvoltarea unei economii circulare  

bazata pe o societate a reciclarii, care tinde spre utilizarea deseurilor ca si resursa.  

La baza dezvoltarii societatii occidentale exista un model de productie cu un consum 

intens de energie si de resurse naturale, care poate fi definit ca “linear”, in care produsele 

industriale deriva dintr-o exploatare intensa a resurselor naturale si care devin deseuri la 

sfarsitul ciclului lor de viata. Conceptul de economie circulara se bazeaza pe recuperarea 

si regenerarea produselor si a materialelor, pentru a raspunde astfel disponibilitatii tot mai 

scazute de materii prime. 

Deseurile sunt intotdeauna considerate o resursa pentru o gestionare eficienta si 

pentru atingerea obiectivelor din Strategia “Europa 2020” pentru o crestere economica 

inteligenta, sustenabila si inclusiva. 

Prin Hotararea nr.3/02.02.2016 Senatul Romaniei ia act de propunerile de Directive ale 

Parlamentului European şi ale Consiliului de modificare a :  

 Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz 
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 Directivei 2006/66/CE privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi 

acumulatori  

 Directivei 2012/19/UE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice 

 Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor 

 Directivei 2008/98/CE privind deşeurile  

 Directivei 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje 

In aceea ce priveste propunerea de modificare a Directivei 2008/98/CE privind 

deşeurile, se apreciaza ca :  

“ Tintele pentru reciclare şi pregătirea pentru reutilizare a deşeurilor municipale (la 60% în 

2025 şi 65% în 2030) şi a deşeurilor de ambalaje (fără ţinte specifice deocamdată), pentru 

reducerea depozitării deşeurilor municipale la maximum 10% în 2030 vor rămâne în 

continuare o provocare, cu toate că pentru aceasta din urmă România este inclusă în 

grupul statelor membre care vor beneficia de derogări.”  

In mod particular  se mentioneaza propunerea de modificare a Directivei Cadru 

privind deseurile  98/2008/CE din 18 noiembrie 2008 prezentata de Comisia Europeana a 

Parlamentului European in data de 02.12.2015. 

In acest context, statele membre trebuie sa adopte masurile necesare pentru 

imbunatatirea gestiunii deseurilor si atingerea obiectivelor europene continute  in Directiva 

Europeana a deseurilor (98/2008/CE), modificata sau in Initiativa europeana privind 

folosirea eficienta a resurselor. 

In general, obiectivele europene solicita o imbunatatire in gestionarea nationala a 

deseurilor, lucru care ar trebui sa contribuie la o utilizare mai buna a resurselor si sa duca 

la deschiderea de noi piete, creand locuri de munca si favorizand in acelasi timp o 

dependenta mai mica de importurile de materii prime si  reducerea cheltuielilor cu protectia 

mediului. 

In finalul procesului de realizare a obiectivelor europene, este necesar ca statele membre 

sa aplice corect normativele europene si principiile  normative de baza in materie de 

mediu : principiul “cine polueaza plataste”, in ierarhia deseurilor, responsabilitatea 

se extinde incepand de la producator, conform principiilor de proximitate si 

autonomie. 

In special, principiul “cine polueaza plateste” este un principiu care ghideaza 

politica europeana de mediu in baza caruia costurile poluarii se imputa persoanei 
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responsabile. Aplicarea acestui principiu este strans legata cu principiul proportionalitatii, 

cei care polueaza, platesc proportional cu poluarea . 

Aplicarea practica a principului poate juca un rol determinant in ceea ce priveste 

raspandirea sistemelor de tarifare bazate pe principiul “platesti pentru ceea ce arunci”, 

sau a mecanismelor de alocare a costurilor conform cantitatii de deseuri efectiv produsa, 

care permit o responsabilitate majora a persoanelor private in problemele de mediu. 

 

 

Obiectivele proiectului: 

 

 

INTRODUCERE IN PROIECT 

 

 

Administratia Locala Ghimbav a retinut ca este important sa inceapa un proces de 

evaluare aprofundata in legatura cu serviciul de colectare a deseurilor urbane, pentru a 

atinge urmatoarele obiective principale:  

 adaptarea la cerintele de diferentiere, a ciclului de eliminare a deseurilor, obiective 

impuse prin acte normative nationale ca urmare a celor mai recente directive 

europene; 

 cresterea cantitatii de deseuri destinate efectiv reciclarii; 

 posibilitatea identificarii din timp a colectarii diferentiate facuta individual de catre 

cetateni;  

 reducerea cantitatii de deseuri produse pe cap de locuitor  

 garantarea atingerii nivelului cel mai ridicat in ceea ce priveste colectarea selectiva; 

 posibilitatea controlului si prevenirea colectarii neautorizate, in special fenomenul 

migratiei deseurilor in localitatile invecinate; 

 responsabilizarea utilizatorului pentru o colectare corecta a deseurilor diferentiate, 

cu ajutorul campaniilor informative adecvate. 

Trebuie subliniat ca obiectivele colectarii selective, fara a face vreo diferentiere in 

functie de sistemul de colectare care va fi implementat, presupune implicarea directa a 

cetatenilor care, trebuie sa se simta pe deplin implicati intr-o activitate care cere atentie, 

meticulozitate si participare.  
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In mod desosebit se retine faptul ca succesul, din punct de vedere cantitativ si calitativ 

al colectarii selective trebuie sa aiba loc in principal in interiorul spatiului casnic sau privat. 

In definitiv, este vorba despre construirea unui pact  al orasului, care se va concretiza 

printr-un serviciu de salubrizare urbana de calitate, o gestiune a costurilor  rezonabile si o 

atentie particulara catre protejarea mediului prin intermediul valorificarii deseurilor 

colectate si a finalizarii procesului de colectare, ciclic. 

Este evident ca, colectarea deseurilor prin intermediul containerelor stradale cu 

acces liber, nu permite atingerea obiectivelor citate mai sus. 

Documentul prezent reprezinta un studiu de evaluare a solutiilor alternative si al 

implementarii pe o perioada medie de timp si a fost elaborat in scopul de a permite o 

analiza mai usoara si mai rapida a problemelor complexe abordate.  

Se evidentiaza faptul ca prezenta sinteza si studiul sunt pregatitoare pentru 

individualizarea unui  sistem adecvat de colectare care sa respecte obiectivele amintite. 

In urma alegerii facute de catre autoritatea publica va urma un proiect de punere in 

aplicare detaliat. 

Precizam faptul ca atingerea obiectivelor de colectare selectiva este determinata de 

diversi parametri: 

 alegerea modelului de colectare a deseurilor influenteaza foarte mult tintele 

urmarite, avand impact asupra capabilitatii echipamentelor, simplificarii utilizarii si a 

nivelului calitativ al serviciului platit, asupra tipologiei materialelor colectate, 

preselectiei , etc… 

 efectuarea colectarii este in functie de modelul de colectare si de gradul de 

transpunere a operatiunilor executive de colectare, din partea utilizatorilor, se va 

reflecta in eficienta sistemului  

 analize comerciale 

 calitatea comunicarii cu cetatenii  
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Evaluari si Principii Generale  

 

Proiectarea serviciului  de salubrizare pentru orasul Ghimbav nu poate face 

abstractie de o serie de evaluari facute pe baza experientei si realitatii similare din alte 

locuri. Acest lucru ne permite asumarea acelui input estimat. 

Alegerea tipologiei dotarilor necesare colectarii deseurilor urbane (diferentiate si 

nediferentiate) trebuie sa conduca la un anumit grad de satisfactie al cetatenilor precum si 

a celor care gestioneaza sistemul, concomitent cu indeplinerea obiectivelor care trebuiesc 

implementate in serviciul propus. 

Realitatea din teritoriu, cea sociala si cea tehnica, in care trebuie dezvoltat proiectul 

au caracteristici particulare, care trebuiesc avute in vedere, deoarece implementarea 

proiectului trebuie sa aduca avantaje concrete imediate si nu trebuie sa fie nevoie de o 

perioada lunga de timp, de ani, pentru a putea percepe aceste avantaje. 

Un alt aspect care trebuie avut in vedere in acest moment al deciziei, in care opinia 

publica este tot mai atenta in privinta costurilor si a proiectelor de investitii, este legat de 

posibilitatea de a refolosi masinile si dotarile existente sau a celor usor de gasit pe piata. 

Obiectivul prezentului studiu este acela de a defini tipologia si a identifica dotarile 

necesare colectarii de deseuri urbane (diferentiate si nediferentiate) si amplasarea lor in 

teritoriu. 

Obiectivele celor trei parti implicate in proiect (responsabilii cu implementarea serviciului, 

persoanele care vor gestiona serviciul si cetatenii) nu se afla in antiteza, ci au foarte multe 

interese in comun, interese care, odata realizate, vor duce la satisfactia reciproca. 

 

Stabilirea obiectivelor principale si a tintelor pentru orasul Ghimbav in domeniul 

deseurilor  

Studiul urmareste rezolvarea problemelor de mediu operationale asociate generarii si 

gestionarii deseurilor, precum si dezvoltarea unui sistem integrat de gestiune a deseurilor 

la nivelul comunei, care  sa imbunatateasca nivelul de trai al cetatenilor si sa atinga tintele 

de colectare si reciclare a deseurilor. 

 

1. Aceste tinte sunt formulate in art. 17 din Legea 211 / 2011 ( articol amendat in 2014), 

referitor la regimul deseurilor, care sunt obligatii ale autoritatilor locale si ale producatorilor 

de deseuri. 
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 2015 colectare selectiva 

( si transport) 

2020 valorificare deseuri 

menajere si asimilate 

Primaria Ghimbav    Hartie, metal, plastic, sticla 

+ biodeseuri colectate 

separat in vedere 

compostarii  

Hartie, metal, plastic, sticla, 

minim 50% din masa totala  

Producatori de deseuri  Hartie, metal, plastic, sticla, 

minim 50% din masa totala 

Operatorul economic  

SC Comprest SA  

Obligatia de a asigura 

colectarea separata si 

transportul separat al 

deseurilor  

 

 

2. Prevenirea generarii deseurilor printr-o mai buna informare a populatiei 

3. Cresterea reciclarii, recuperarii si promovarea compostarii individuale  sau la platforma 

de compostare  

4. Cresterea ratei de colectare ( contracte) la serviciile de salubritate pentru a se ajunge la 

100% 

5. Reducerea substantiala a deseurilor care trebuie transportate si eliminate la depozitul 

ecologic Fin – Eco Brasov. 

6. Protectia mediului inconjurator si a sanatatii publice prin colectarea tuturor deseurilor de 

la populatie, inclusiv al depozitelor clandestine de pe teritoriul comunei Ghimbav.  

7. Stabilirea unui tarif care sa respecte profilul “ poluatorul plateste” 

8. O mai buna informare a cetatenilor in ceea ce priveste beneficiile care rezulta din 

implementarea proiectului, precum si nevoia de schimbare a obiceiurilor acestora in 

materie de colectare si gestionare a deseurilor. 

9. Finantarea de la bugetul local a investitiilor in infrastructura de salubrizare  

(autogunoiere, pubele, containere, platforme subterane, depozit de compostare). 

Referitor la liniile generale de urmat, trebuie sa se tina cont de : 

a. pentru cei care vor implementa serviciul va fi importanta dimensionarea rezonabila a 

investitiei initiale, dar in acelasi timp vor trebui sa furnizeze dotarile si tehnologia in 

masura a valorifica cele realizate, inspirandu-se din experiente similare si analizand in 
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mod obiectiv exigentele si asteptarile locuitorilor (este inutila considerarea unor modele 

care se alfa departe ca si distanta sau care sunt diferite din punct de vedere al 

structurii sociale,sensibilitatii, ambientului, etc…, deci trebuiesc sa se bazeze pe 

experiente concrete, consolidate, ale unor realitati similare ); 

b. pentru cei care vor gestiona serviciul de colectare a deseurilor, vor fi importanti 

parametri tehnologici precum cantitatea deseurilor colectate, frecventa operatiilor de 

golire, rapiditatea si eficienta lor, etc.  

Va trebui tinut cont si de disponibilitatea dotarilor si a masinilor necesare: tot mai des 

se observa ca operatiunile de baza, cum ar fi transportul deseurilor, se vor incredinta 

unor terti, dar acestia nu au intotdeauna dotarile necesare (camioane cu incarcare 

posterioara, laterala, cu macara, cu lift) si deci trebuie sustinute cu investitii care se vor 

traduce prin costuri mai mari ale serviciilor. 

c. pentru cetateni, vor fi importante aspecte precum decorul urban, curatenia, 

disponibilitatea dotarilor, valoare lor ambientala, posibilitatea de a realiza colectarea 

diferentiata fara impedimente sau bariere. 

Tot mai des locuitorii au nevoie de un stimulent concret pentru implicarea lor in 

realizarea unei colectari selective de calitate, prin urmare dotarile trebuie sa fie 

orientate spre tehnologie, spre recunoasterea lor ca si utilizatori - utilizand coduri, 

inregistrand actiunile lor si aplicand politicile de stimulare sau de penalizare in functie 

de comportament (bonusuri pentru colectare diferentiata si descurajarea colectarii 

neselective), de aceea este de preferat ca dotarile sa aiba componente electronice cu 

alimentare electrica pentru a nu se inregistra perturbatii datorita limitarilor in ceea ce 

priveste diferite surse de energie.   

Consideratiile de mai sus sugereaza prevederea realizarii unui sisem integrat de 

gestiune a deseurilor bazat pe diverse tehnologii, destinate diversilor utililaztori, 

fara a abandona ceea ce deja exista in teritoriu si investitiile deja facute : 

obiectivul este implementarea unui SISTEM INRTEGRAT. 

Spre deosebire de containerele traditionale cu roti, dotarile despre care am vorbit, 

trebuie sa asigure colectarea unor cantitati mult mai mari de deseuri, concomitent cu 

reducerea costurilor servicului.  

Reducerea frecventei de golire nu se reflecta doar in costurile de transport dar si in 

aspectele colaterale care isi pun amprenta asupra calitatii vietii si a mediului in general 

: poluare, trafic rutier, zgomot, etc… 
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La suprafata si numarul de locuitori pe care il are orasul Ghimbav nu este necesara 

o automatizare puternica a activitatii de colectare a deseurilor, in aceste conditii 

investitiile s-ar regasi in sistemele subterane si echipamentele  complementare pentru 

autogunoiere (brat, macara, etc.) 

Fiind un mic centru urban in care colectarea selectiva este inca in faza de inceput, 

este posibila utilizarea containerelor subterane de dimensiuni medii, cu ridicarea si 

golirea lor cu ajutorul autogunoierelor cu incarcare posterioara. Dezvoltarea sistemul 

subteran va duce cel putin la diminuarea punctelor de colectare nediferentiata 

existente, iar in viitor, numarul acestora sa creasca, predominand cele destinate 

colectarii selective. 

Experiente similare avute in Europa au demonstrat ca in termeni de costuri de 

gestiune, sistemele subterane permit diminuarea costurilor cu pana la 22% fata de 

colectarea traditionala cu containere stradale. 

Avantajele reale care deriva din instalarea solutiilor subterane au fost prezentate in 

diverse studii, implicand utilizatorii, gestionarii serviciului, producatorii si institutele de 

cercetare (Universitati). Cu aceste ocazii, au fost subliniate urmatoarele aspecte: 

 de functionare; 

 de siguranta; 

 igienico – sanitare; 

 estetico – ambientale; 

 economice. 

Referindu-ne la tara noastra, s-au consemnat o serie de consideratii tehnice in 

legatura cu proiectele de implementare a insulelor ecologice ingropate. 

 

Aspecte functionale: 

Pubelele stradale, recipiente simple de 120l si 240l, in care se colecteaza deseurile, 

prezinta un grad de umplere care nu depaseste in general  70 – 75% si in consecinta 

apare necesitatea de a folosi un numar mai mare de recipienti decat ar fi nevoie “teoretic”.  

Faptul ca ciclul de colectare trebuie planificat dinainte, intr-un mod destul de rigid, 

face ca recipientii sa fie goliti inainte de umplerea lor completa (conditie ordinara), sau 

atunci cand deseurile dau “pe afara”, fiind adunate intr-o cantitate prea mare (cum se 

intampla deseori, in perioadele estivale). 
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Insulele ecologice cu recipienti se pot umple intr-un mod optim, la capacitatea lor 

volumetrica, imbunatatindu-si astfel functionalitatea, transmitand un semnal SMS pentru a 

activa oparatia de golire, atunci cand sunt pline: astfel, containerul se goleste cand este 

plin efectiv si nu se va mai transporta “aer”.  

Aceste containere, fiind manevrate manual, nu vor trebui sa fie foarte mari, avand o 

capacitate maxima de 1.700 litri, existand o preferinta pentru containerele de  1.100 litri 

pentru fractiile cu greutate mai mare. 

Din punct de vedere logistic, dotarile folosite pentru colectarea selectiva vor fi 

autogunoiere compactoare cu 2 sau 3 axe  si incarcare posterioara. 

Acest lucru genereaza cateva avantaje, care sunt ilustrate in continuare : 

 poluare minora datorita reducerii traficului autogunoierelor, ca urmare a reducerii 

numarului de operatii de golire, precum si introducerea unor autogunoiere 

“moderne” mai putin poluante in termeni de zogomot si pulberi fine ; 

 implicare mai mica a personalului responsabil ca urmare a autogunoierelor si 

dotarilor performante (recipiente de o capacitate mai mare inseamna  mai putine 

manipulari care trebuie facute pentru a fi golite), concomitent cu reducerea costului 

personalului sau disponibilitatea folosirii personalului pentru alte operatii; 

 ingreunarea circulatiei intr-o masura mult mai redusa ca urmare a reducerii duratei 

operatiunilor de golire a recipientilor. 

 

Aspecte legate de siguranta: 

Containerele traditionale, fiind “libere” pe un loc public, pot fi usor obiectul unor acte de 

vandalism, care se pot limita la o simpla vopsire sau scrieri, desene, pot fi mutate dintr-un 

loc in altul  sau pot fi incendiate sau sparte.  

Aceste acte sau altele mai grave, daca se fac cu ocazia diferitelor manifestatii publice 

sau in cadrul unor diverse ceremonii, constrang deseori administratiile locale sa mute 

aceste recipiente, inainte de manifestari, presupunand costuri economice.  

Insulele ecologice ingropate sunt de fapt sisteme fixe si mai usor de protejat: acest 

lucru inseamna ca ele nu pot fi mutate, iar in cazul unor manifestari este posibila 

inchiderea gurii de incarcare intr-un mod foarte simplu (operatie automatizata) pentru a 

impiedica introducerea obiectelor incendiare. Eventualele sisteme de telecontrol permit si 

semnalarea unor incendii printr-un SMS de alarma  sesizand fumul prin intermediul unor 
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senzori speciali. Este posibila si instalarea sistemelor de stingere a incendiilor prin 

utilizarea de stingatoare automate dotate cu instinctoare. 

Actualele dispozitive de telecontrol si teleasistenta permit monitorizarea completa a 

echipamentelor si a parametrilor functionali ai acestora si anomaliile care pot apare. Este 

deci posibila cunoasterea nivelului de umplere, semnalarea de mesaje in caz de incendiu, 

defectiuni sau necesitatea unor lucrari de mentenanta obisnuite sau speciale, etc…  

Toate aceste semnale pot fi transmise printr-un SMS sau printr-un email direct care toti 

subiectii implicati sa intervina.  

Tot referitor la siguranta sistemelor, trebuie sa notam faptul ca, conformatia lor permite 

folosirea in siguranta si de catre persoanele cu handicap motor sau de catre persoanele 

varstnice.  

 

Aspecte igienico – sanitare: 

Containerele traditionale pentru deseuri, atat cele de la case, cele din zonele stradale 

in general nu se spala. Nu se spala nici zonele unde gunoiul cade pe jos. 

Gunoiul se degradeaza, atat in interiorul recipientului cat si cel din afara, generand un 

miros urat, care va iesi din fiecare pubela atunci cand se ridica capacul de catre cetateni 

pentru a arunca gunoiul, iar in cazul in care capacele sunt stricate sau lipsesc, mirosul va 

fi in permanenta. 

Insulele ecologice subterane reprezinta zone delimitate, mai usor de protejat, fiind 

posibila curatarea si dezinfectarea lor cu usurinta, chiar si pentru varianta cu o singura 

gura de acces. In plus, prin faptul ca deseurile sunt colectate subteran, face ca 

degradarea lor biologica sa se faca mai lent datorita temperaturilor mai scazute din subsol. 

Din dorinta de a stimula colectarea selectiva, in particular a deseurilor organice, 

este potrivit sa elaboram solutii individuale care incetinesc degradarea biologica a 

deseurilor.  

Trebuie prevazute utilaje pentru dezinfectare si spalare macar pentru recipientele in 

care se colecteaza fractia umeda si cea nediferentiata. Acest lucru este necesar pentru a 

evita problemele ce tin de mirosul urat emanat in perioadele cu temperaturi ridicate. 

Aspecte estetico – ambientale: 

Recipientii traditionali pentru colectare sunt in general amplasati pe strazi in forma 

de baterii, fie pentru a optimiza ciclul de colectare cu camionul, cu o singura oprire, cand 

se golesc recipientii, fie pentru a combina colectarea deseurilor neselective cu cele 
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selective. Gunoiul colectat in recipiente cu capac ridicat,  este vizibil pentru utilizatorii care 

care pot distinge tipologia de deseu colectat in functie de culoarea recipientilor, care are 

un impact negativ foarte mare din punct de vedere estetic.  

Insulele ecologice subterane sunt utilizate atat pentru colectarea de deseuri 

nediferentiate cat si pentru cele diferentiate, mentinand un aspect placut si uniform.  

Din acest motiv dotarile respective constituie un element de mobilier urban 

permitand restructurarea strazilor, pietelor si a cartierelor: problema colectarii deseurilor nu 

poate fi omisa in nici un plan de urbanism (rezidential sau comercial). 

 

Aspecte economice: 

Asa cum am mentionat, insulele ecologice subterane, pot permite folosirea 

tehnologiilor moderne electronice, pentru transmiterea semnalelor si informatiilor care pot 

fi utilizate spre optimizarea serviciului :golirea recipientului doar atunci cand acesta este 

realmente plin, permite reducerea cheltuielilor din punct de vedere economic precum si 

atingerea obiectivelor ambientale deja mentionate. 

Experienta administratiilor care au proiectat si implementat sisteme integrate de 

colectare a deseurilor in mai multe puncte fixate in teritoriu, demonstreaza ca investitiile 

initiale se recupereaza in cativa ani, privind doar din punct de vedere economic. 

In acelasi timp perceptia beneficiarilor in termeni de imagine si de  satisfactie a 

utilizatorilor este imediata.  

 

Va prezentam si alte evaluari generale, care ghideaza proiectul nostru pentru orasul 

Ghimbav: 

 pentru anumite zone rezidentiale densitatea locuitorilor este de asa natura, incat 

necesita amplasarea a numeroase containere stradale care presupune ocuparea 

considerabila a spatiului public, un decor urban neplacut, probleme cu caracter 

igienico-sanitar. 

 Aceste containere trebuie golite mai des, determinand o crestere exponentiala  a 

costului serviciului; 

 conditiile climatice sugereaza fie proiectarea unui serviciu de salubrizare cu 

ajutorul caruia prezenta deseurilor organice sau nediferentiate in containere va fi 

limitata in timp pentru a evita degradarea si putrefactia lor, care ar crea  probleme 

din punct de vedere igienico-sanitar (formarea levigatului, atragerea de animale fara 
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stapan, a soarecilor, etc...), fie ingroparea lor pentru o degradare mai lenta si pentru 

a  evita ca unele persoane sa umble prin gunoaie cautand resturi sau alte 

materiale. 

 conditiile sociale ale cetatenilor, fac ca reprezentantii clasei de mijloc, sa ceara 

individualizarea solutiilor functionale pentru o mai buna valorificare a zonelor 

rezidentiale in care  locuiesc; 

 standardizarea care este posibil de realizat, in fiecare zona, si care in final ar duce 

la uniformizarea si optimizarea gestiunii serviciului de salubrizare, a formarii si 

implicarii personalului operativ si a celui care asigura interventiile de mentenanta.  

 In cadrul realitatii moderne de astazi, obiectivul standardizarii ofera, avantaje 

economice notabile. 

Pentru a rationaliza procesul de colectare, dotarile trebuie sa fie pozitionate in zona 

stradala si distribuite in mod adecvat pentru a oferi un serviciu calitativ locuitorilor din 

Ghimbav. 

Pozitionarile trebuie sa fie facute in teritoriu in asa fel incat sa garanteze un nivel de 

servicii conform standardelor definite de Primarie pentru cetateni, intr-o limita de 300/400 

metri distanta medie ce va trebui parcursa de locuitori de la locuintele lor la punctul de 

colectare. 

Numarul de puncte de colectare a deseurilor diferentiat si nediferentiat, determinat in 

urma analizei noastre, va trebui interpretat in termeni de “proiectarea unui sistem integrat”  

care permite atingerea concomitanta a: 

- unui bilant ambiental pozitiv  

- unui nivel satisfacator al serviciului pentru utilizatori  

- unei gestionari economice a serviciului de colectare 

Toate acestea cu o investitie initiala pe masura obiectivelor (un compromis intre 

investitia initiala si beneficiile ambientale asteptate ). 

In legatura cu aspectele economice este necesar sa tinem cont de: 

a. costurile directe initiale pentru investitia in dotari: acestea depind de tipul de sisteme, 

de lucrarile accesorii necesare pentru instalare, de nivelul tehnologic necesar care este 

solicitat operatorilor, in functie de tipologia recipientelor, etc…; 

b. costurile serviciului pentru colectarea deseurilor : este vorba, dupa cum am 

mentionat anterior, de costurile legate de tipologia autospecialelor si autogunoierelor, 

costuri legate de personalul implicat, de frecventa cu care se vor goli recipientele, etc. 
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Sinteza principalelor avantaje care deriva din sistemele integrate de colectare a 

deseurilor 

 

 Calitate: datorita tehnologiilor si calitatii materialelor selectionate, produsele USER® 

sunt unice. O calitate certificata care poate fi verificata in cadrul unei vizite in Italia sau 

in alte tari, pentru a vedea personal instalatiile .  

 Integrabilitatea: eficacitate mare in domeniul colectarii selective a deseurilor care 

poate fi implementata in pasi succesivi . 

 Estetica: placute la vedere , gurile de colectare moderne respecta ambinetul urban 

devenind o adevarata piesa de mobilier urban. 

 Igiena: asigurand colectarea deseurilor in cantitatea si calitatea dorita, se elimina 

problema mirosurilor urate, pentru un interval mare de timp. 

 Confort: Folosind gama USER®  prin sistemul de colectare din usa in usa, este 

posibila colectarea zilnic, 24 de ore din 24 . 

 Siguranta: insulele ecologice subterane sunt sigure si nu devin bariere restrictive 

pentru copii, batrani sau persoane cu handicap. Va creste si siguranta in circulatia 

stradala. 

 Usurinta utilizarii: o mare simplitate in folosire, accesibil pentru batrani si pentru 

persoane cu handicap. 

 Recuperarea: se elimina pericolele actelor de vandalism si incendiere datorita 

tehnologiilor testate.  

 Personalizarea: atat gurile de incarcare cat si pavajul se pot personaliza, la alegere. 

 Optional: dotarile de serie pot fi ulterior imbunatatite cu alte componente suplimentare 

specifice . 

Implementarea sistemelor subterane in mediul urban in care exista exigente rezidentiale si 

comerciale, intruneste cateva avantaje apreciate de catre utilizatori: 

 din punct de vedere al mobilerului urban, partea estetica a gurii de incarcare este dorita 

si placuta, mai ales in comparatie cu numeroasele containere distribuite in teritoriu, 

supuse unei uzuri rapide, stricaciunilor si actelor de vandalism. Concentrarea punctelor 

de colectare in insule ecologice reda domeniului public terenul pe care se amplasau 

inainte containerele. 
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 din punct de vedere ambiental se obtin imbunatatiri semnificative reducand la minim 

criticile legate de deseurile la vedere care vin in contact cu aerul si degaja mirosuri 

neplacute. 

 De asemenea, se reduc emisiile in atmosfera, ca urmare a numarului mic de vehicule 

puse in circulatie pentru efectuarea serviciului de colectare .  

 din punct de vedere economic, organizarea si optimizarea serviciului de colectare, in 

particular in zonele cu o cantitate mare de deseuri, determina avantaje semnificative in 

gestionarea serviciului. 

 

Cateva considerente luate ca suport la faza de proiectare  

 

Cresterea procentelor de colectare  este un obiectiv de atins, asociat cu implicarea 

masiva a locuitorilor si asigurarea dotarilor finale care vor face gestionarea colectarii mai 

simpla si asumata. 

Pentru stimularea colectarii diferentiate efectuate de utilizatori, este necesara: 

a. intervetia autoritatilor privind supravegherea dotarile puse la dispozitia cetatenilor, 

asigurarea utilizarii lor fara bariere sau limitari orare, cu posibilitatea de a controla 

starea recipientilor si a stimula comportamentele corecte; 

b. exploatarea ocaziilor oferite de evenimente “publice” pentru colectarea deseurilor in 

forma diferentiata, de exemplu in cadrul pietelor periodice; 

c. interventia autoritatii privind comunicarea si sensibilizarea cetatenilor, cu prezentarea 

obiectivelor, lansand initiative de valorificare a eforturilor comune (autoritate si 

cetateni). 
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II.2.2. Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot 

fi atinse  

II.2.2.1. Solutia 1 - Insule ecologice subterane tip 4 L  

 

DATE SI CRITERII TEHNICE PENTRU DIMENSIONAREA PUNCTELOR DE 

COLECTARE A DESEURILOR URBANE 

 

 

Inainte de a stabili varianta rationala de proiectare si implementare a sistemului 

integrat de colectare a deseurilor pentru orasul Ghimbav, este necesar sa determinam 

cantitatile preliminare  de deseuri care vor trebui gestionate.  

Avand in vedere sensibilitatea fata de ambientul urban, a beneficiarilor de servicii, 

precum si directivele europene obligatorii, proiectul prevede colectarea tuturor tipurilor de 

deseuri urbane ,atat selectiv cat si neselectiv. 

In specificatii, studiul se refera la colectarea de: 

 Hartie / Carton 

 Plastic 

 Sticla si metal  

 Deseuri neselective (mixte, inclusiv deseuri organice) 

si este finalizat individualizand cel mai bun sistem de gestionare, tinand cont de investitiile 

pentru dezvoltare, intr-un orizont de timp de cativa ani, realizand un compromis intre 

costurile de gestionare si nivelul serviciilor pentru utilizatori. 

Cunoasterea cantitatii de deseuri produse este fundamentala pentru organizarea 

gestionarii si, in particular, pentru dimensionarea adecvata a serviciului si a instalatiilor de 

eliminare a deseurilor.  

Studiul este realizat avand ca referinta datele privind deseurile urbane colectate in 

anul 2015, o perioada de timp completa (un an calendaristic) si recenta, considerata 

semnificativa pentru acest studiu.  

Pe baza acestor infromatii am dezvoltat o analiza a colectarii selective bazata pe: 

- procentul de colectare selectiva a meterialelor care a fost presupus a fi initial, egal cu 

procentul pe judetul Brasov, acest procent fiind considerat unul minimal necesar a fi 

atins. 
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- procentul propus de colectare selectiva a materialelor a fost estimat, fiind un obiectiv 

de atins in cadrul acestui studiu, procentul fiind egal cu valorea procentelor din 

structura deseurilor menajere la nivelul judetului Brasov, conform APM Brasov si 

procentele din structura deseurilor din Italia, asa cum rezulta din situatiile raportate la 

nivelul acestei tari. 

Avand in vedere aceste aspecte, studiul este directionat cu referinte la valorile medii de 

colectare selectiva astfel determinate: 

 

Tip de deseu Date Judet 
Brasov 2015 * 

Date Italia 
 2015 

Valoare Medi 
Proiect 

Hartie/ Carton 11% 21,5% 16,25% 

Plastic 8% 13,5% 10,75% 

Sticla si metal  9% 11,1% 10,05% 

Deseuri neselectate   

(lemnoase, inerte, inclusiv 

organice) 

72% 53,9% 62,95% 

 100% 100% 100% 

 

 

 

*Sursa: APM Brasov, Raportul privind starea mediului in judetul Brasov, pentru anul 2015 
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Cresterea naturala a productiei de deseuri pe cap de locuitor este in conexiune cu  

urmatoarele elemente: 

 cresterea calitatii si diversificarea tipologiei produselor de consum; 

 transformarea profunda a modalitatilor de consum ale populatiei si generarea 

deseurilor si a distributiei provenita in asa zisa  “societate care consuma si arunca”; 

 diminuarea ciclului de viata al produselor; 

 luarea in considerare a ambalajelor. 

Tendinta care prinde contur este legata de principalii indicatori socio-economici, din 

care rezulta ca declinul sau cresterea consumului se reflecta intr-o proportie mai mare sau 

mai mica in productia si cantitatea de deseuri generata. Este necesar sa cunoastem 

compozitia si calitatea deseurilor urbane. 

Calitatea, din punct de vedere comercial si fizico-chimic a deseurilor este la fel ca si 

productia, foarte mult influentata de modul de viata al populatiei si de tendinta economiei 

din tara respectiva. 
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In mod particular, urmatoarele aspecte corespund unui stil de viata imbunatatit:  

 o crestere a cantitatii ambalajelor (hartie si plastic in mod deosebit); 

 o descrestere a fractiei organice umede (ca urmare a obiceiului de a cumpara 

mancare semi-preparata ); 

 o crestere a materialelor textile si a materialelor inerte  (in special sticla ca si 

ambalaj); 

 reducerea umiditatii si cresterea puterii calorice a deseului. 

Calitatea deseurilor este determinata de initiativa de colectare a deseurilor pe fractii, la 

sursa (colectare selectiva) care le genereaza. 

In elaborarea unui instrument de planificare si proiectare a sistemului de gestionare a 

deseurilor urbane, cunoasterea evolutiei cantitativ -calitative a deseurilor are o mare 

importanta.  

O previzionare corecta a cantitatii si a calitatii deseurilor urbane permite o 

dimensionare corecta a instalatiilor adecvate tipului de deseu supus tratamentului, 

reducand la minim costurile de gestionarea sistemului de tratare a deseului. Modelul 

integrat de gestionare este acela care garanteaza o mare flexibilitate, putand sa se 

adapteze randamentelor  colectarii selective, evolutiei cantitative si calitative a 

deseurilor,noilor oportunitati tehnologice. 

In acest proiect se prezuma o crestere a cantitatii de deseuri urbane colectate in orasul 

Ghimbav egala cu 7% fata de datele actuale. 

 

Date cantitative de intrare  

Productia anuala de deseuri urbane pe cap de locuitor :365 kg/loc. an+7%= 391 

din care: Deseuri neselective   62,95% = 246 kg/loc an 

Hartie si carton     16,25% = 64   kg/loc an 

Sticla si metal   10,05% = 39   kg/loc. an 

Plastic    10,75% = 42   kg/loc. an 

Rapoarte de conversie 

Deseuri nediferentiate: 1 kg = 5 litri  

Hartie si carton : 1 kg = 10 litri 

Multi-materiale: 1 kg = 20 litri (Plastic + Sticla + Aluminiu)  
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Productia anuala si zilnica a deseurilor in orasul Ghimbav (5.600 locuitori) 

Deseuri nediferentiate  1.377.600 kg/an    6.888.000 litri/an 

Hartie si carton    358.400 kg/an   3.584.000  litri/an 

Sticla si metal   218.400 kg/an   4.368.000 litri/an 

Plastic   235.200 kg/an   4.704.000 litri/an 

Deseuri nediferentiate  18.871 litri/zi 

Hartie si carton    9.819  litri/zi  

Sticla si metal   11.967 litri/zi 

Plastic   12.888 litri/zi 

 

Criterii in procesul de dimensionare  

S-au stabilit acele date de  input ale proiectului, prezentate la inceputul studiului si 

avand in vedere numarul populatiei rezidente in orasul Ghimbav, s-a  proiectat sistemul de 

colectare deseuri, la cote maxime.  

Dorindu-se proiecarea sistemului integrat, pentru a servi intreg orasul, s-a retinut 

necesitatea elaborarii unui sistem complex, tinand cont de intregul context social - 

economic al Ghimbavului, luand in calcul nu doar populatia rezidenta, dar si aspecte 

legate de productie si comert. 

Evident, ca aspectul legat de deseurile urbane produse de catre populatia rezidenta 

este cel mai important, dar pentru a realiza obiectivele complexe ale proiectului este 

necesara includerea in analiza si a altor deseuri produse, care pot contribui in mod 

semnificativ la inseplinirea obiectivelor de colectare diferentiata. 

Pentru a trece la faza de proiectare a sistemului integrat de gestionare a deseurilor 

s-a procedat la formularea unor ipoteze prin prisma frecventei serviciului de colectare a 

deseurilor, tinand cont ca din motive climatice, ambientale, ingienico-sanitare si de 

ambient urban, nu toate fractiile colectate pot ramane in teritoriu perioade lungi de timp. 

S-a luat in considerare programarea in cursul zilelor de lucru, a colectarii fractiilor 

precum hartie/carton, plastic sau sticla/metal, in timp ce deseurile nediferentiate 

(continand in mare parte resturi alimentare), va trebui colectat si eliminat cu o frecventa de 

3 ori pe saptamana in functie de cantitatea de deseu gestionata.  

Productia zilnica de deseuri pe cap d locuitor a fost preliminata in functie de 

frecventa de colectare , astfel determinam volumul produs in functie de ritmul de golire a 

recipientelor.  
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O data definitivat volumul de deseuri care trebuie gestionat in functie de frecventa 

colectarii, s-au analizat mai multe solutii si sisteme posibile, avand caracteristici tehnice si 

performante diferite , pentru a putea individualiza cel mai potrivit sistem. 

Legatura dintre numarul de puncte de colectare a deseurilor a fost determinat de 

deseurile nediferentiate pentru care, asa cum am mentionat anterior, s-a stabilit frecventa 

colectarii de maxim 4 ori pe saptamana.  

S-a exclus golirea multipla, de mai multe ori pe zi.  

Dupa numarul de puncte de colectare necesare pentru a garanta colectarea 

deseurilor nediferentiate s-au definit din punct de vedere cantitativ dotarile necesare 

pentru gestionarea colectarii deseurilor. 

Se creeaza locuri de colectare unde cetatenii pot depune toate tipurile de deseuri 

produse, diferentiate sau nediferentiate, fara a parcurge distante mari. 

Dotarile au fost alese dintre cele mai flexibile si functionale din gama produselor in 

asa fel incat proiectul sa poata fi adaptat intr-un mod optim pe un termen mediu/lung, in 

functie de necesitatile locuitorilor si de modificarile social-economice in contextul urban al 

orasului Ghimbav. 

Prezentul proiect a fost astfel realizat in termeni de furnizare a dotarilor 

necesare colectarii deseurilor si finalizat pe baza dezvoltarii activitatilor complexe 

de gestionare a serviciului de salubrizare. 

De obicei, se individualizeaza optiunile si se propun solutiile care trebuie 

implementate primele in teritoriu. Activarea noilor metode de operare va permite obtinerea 

unor rezultate bune privind aspectele productive si mai ales in privinta valentelor igienico-

sanitare. 

Cum deseori se intampla in analizarea unei probleme complexe, nu exista o solutie 

unica, care sa depaseasca orice alternativa posibila; solutiile se gasesc intr-o relatie cu 

realitatea geografica, teritoriala, culturala, sociala, si avand in vedere toate aceste 

particularitati, se va prezenta solutia cea mai adecvata. 

Prezentul studiu isi propune acest obiectiv, de a nu prezenta o solutie unica pentru 

orasul Ghimbav, ci structurarea unui sistem complex, integrat si specific pentru orice 

realitate care apartine orasului. 
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Definirea dotarilor si structurilor pentru zona rezidentiala a orasului  Ghimbav 

Deseuri nediferentiate  18.871 litri/zi 

Hartie si carton    9.819   litri/zi 

Sticla si metal  11.967 litri/zi 

Plastic   12.888 litri/zi 

 

Presupunand ca frecventele de colectare sunt urmatoarele: 

Deseuri nediferentiate:  4 ori pe saptamana  deseuri egale cu 1,75 zile 

Hartie ci carton :  2 ori pe saptamana deseuri egale cu 3,50 zile 

Sticla si metal:  3 ori pe saptamana deseuri egale cu 2,33 zile 

Plastic:   3 ori pe saptamana deseuri egale cu 2,33 zile 

Tipologia deseurilor 
Frecventa 
colectarii 
Maxim* 

Cant. de 
deseuri 

colectata 
(litri) 

Capacitatea 
containerelor 

Nr. de 
sisteme 

Deseuri nediferentiate 4/7 33.024 1.700 20 

Hartie si carton 2/7 34.367 1.700 20 

Sticla si metal 3/7 27.883 1.500 19 

Plastic 3/7 30.029 1.700 18 

 

* Fata de frecventa actuala de o data pe saptamana la imobilele tip case si de doua ori pe 

saptamana la blocuri. 

 

In linii generale, pentru colectarea nediferentiata a deseurilor urbane produse de 

cetateni si pentru colectarea selectiva pe fractiile hartie si carton, sticla si metal, plastic, ar 

fi necesare 20 de insule ecologice subterane, prevazute cu 4guri de incarcare 

corespunzatoare celor 4 fractii amintite, colectate separat. 

Dupa cum se observa, insulele eologice nu sunt prevazute si cu a 5-a gura de 

incarcare pentru preluarea deseurilor biodegradabile. 

Acum, la nivelul orasului Ghimbav, cat si la nivelul judetului Brasov, nu exista o 

statie de compostare sau tratare mecano-biologica a deseurilor biodegradabile. 

Pana la rezolvarea acestei probleme pentru blocuri deseul biodegradabil va intra in 

componenta deseurilor nediferentiate, iar pentru gospodariile individuale recomandam 

compostarea individuala folosind compostainere de 310 l; numarul gospodariilor 
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comunicat de UAT Ghimbav este de aproximativ 1010, deci sunt necesare 1010 buc 

compostainere. 

Compostarea individuala va fi aplicata in principal, pentru deseuri biodegradabile: 

deseurile de fructe, legume, deseuri verzi (flori, frunze, crengi taiate de la toaletarea 

pomilor).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentarea sistemul de colectare cu Insule ecologice subterane  

 

Sistemul cu insule ecologice subterane prevede realizarea in teritoriul gestionat, a 

unor echipamente electromecanice insotite de instalatii tehnice, care au in vedere si 

miscarea containerelor si a recipientilor amplasate subteran, care sunt umplute de catre 

cetateni  prin gurile de depunere a deseurilor, de la suprafata. 

Este vorba de amplasarea in teritoriu a echipamentelor, intr-un anumit numar, de 

diferite caracteristici si capacitati pentru a satisface necesitatile locale, dar mai ales pentru 

a organiza in acelasi timp un serviciu de colectare a deseurilor / si golire. 

Insulele ecologice subterane, sunt prevazute cu sisteme electronice care pot 

monitoriza nivelul de umplere al recipientelor si il avertizeaza pe gestionarul serviciului de 

salubrizare, sa actioneze in vederea golirii acestora. 
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De asemenea, pot fi identificati utilizatorii si se inregistreaza cantitatea de deseu 

colectata de la acestia, in vederea aplicarii politicii de stimulente sau implementarea unui 

tarif punctual pentru fiecare. 

In interiorul sistemelor subterane se pot gasi cuve adaptate pentru introducerea 

containerelor de diferite capacitati, a eurocontainerelor cu roti, sau a compactoarelor, in 

functie de tipul de deseu cat si de  utilajele care vor efectua operatia de golire. 

Accesul la sistemele subterane este in mod normal liber, dar daca se doreste 

implementarea sistemelor de control si de tarifare individuala este posibila inserarea unui 

sistem electronic: pentru deschiderea dispozitivului, utilizatorul trebuie sa fie in posesia 

unui card sau a unei cartele de deschidere. 

De obicei se realizeaza puncte de colectare sau insule ecologice subterane 

distribuite in teritoriu si dotate cu containere necesare pentru colectarea separata a 

diferitelor tipuri de deseu. 

Fiind vorba de investitii care necesita si realizarea unor lucrari cu caracter 

permanent, alegerea corecta a locului de amplasare trebuie sa fie in apropierea zonelor 

deservite, si sa asigure facilitatile de acces pentru autospecialele care vor goli aceste 

recipiente. 

Pe baza experientei  relevante din alte localitati similare, trebuie subliniat faptul ca 

alegerea sistemului subteran a dus la atingerea unor obiective de inalta eficienta din 

partea administratiei locale,  in ceea ce priveste rezultatele colectarii selective atat din 

punct de vedere cantitativ cat si calitativ. 

Sistemele electronice permit controlul indirect ori direct al  cantitatii de deseuri 

introdusa de un singur utilizator, lasandu-i acestuia posibilitatea de a depozita fara nici un 

fel de bariera sau limitari orare. 

Datorita inregistrarii fiecarei colectari in parte, si atribuirii acesteia unui utilizator 

identificat, devine posibila aplicarea unui tarif punctual bazat pe numarul de colectari 

efectuate. 

Serviciul, datorita caracteristicilor sale este intotdeauna la dispozitia utilizatorului 

care nu este obligat sa respecte un anumit orar sau sa gestioneze in interiorul proprietatii 

sale diferiti recipienti. 
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Sistemul de colectare cu Insule ecologice subterane 

Avantaje / Particularitati Dificultati / Critici 

Posibilitatea de colectare 24 h din 24, 7 
zile din 7 pentru toate tipurile de deseu 
produs  

Fiind vorba de sisteme fixe, 
amplasamentul trebuie studiat cu grija  

Responsabilizeaza utilizatorul in 
procesul de colectare a deseurilor  

Solicita realizarea unor lucrari diferite, 
timpul de executie si costurile fiind 
influentate de particularitatea fiecarui 
amplasament 

Permite controlul colectarilor si 
introducerea unui sistem tarifar punctual  

Determina o crestere moderata a 
costurilor in primele faze de 
implementare  

Permite colectarea deseurilor provenite 
din activitatile comerciale, asigurand 
identificarea producatorului  

Fiind vorba de echipamente 
electromecanice, eventuala dezvoltare 
necesara s-ar putea realiza prin crearea 
de noi insule subterane  

Permite o modificare progresiva a stilului 
de viata  al cetatenilor fara a fi nevoie de 
schimbari majore  

 

Elimina orice impact vizual, containerele 
si pubelele  stradale fiind mutate de pe 
suprafetele publice 

 

Impiedica animalele fara stapan sa caute 
in interiorul pubelelor, de asemenea se 
evita formarea de mirosuri urate  

 

Imbunatateste nivelul serviciilor oferit  
cetatenilor si reduce eforturile 
operatorilor de salubritate  

 

In functie de tipul de sistem adoptat, este 
posibila utilizarea echipamentelor 
disponibile fara noi investitii 
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II.2.3. Descrierea constructiva, functionala si tehnologica 

 

Cele optsprezece  structuri subterane (insule ecologice) 

 

Inainte de a putea creste cantitatea de deseuri colectata selectiv si a putea atinge 

obiectivele de excelenta, prezentul proiect isi propune sa intervina in ceea ce priveste 

dotarile tehnice necesare care sa fie puse la dispozitia cetatenilor. 

Prin continutul specific, prezentul proiect urmareste evolutia naturala a drumului 

parcurs de administratia locala Ghimbav, care a pregatit deja insule ecologice in 

apropierea zonelor cu o populatie mai densa (blocuri) si un serviciu de tipul celui “din usa 

in usa” in zonele centrale. Aceste modalitati de colectare existente ar putea fi acum 

integrate si partial inlocuite cu insule ecologice subterane si compactoare mobile 

fotovoltaice, adica cu echipamente  “inteligente”. 

Proiectul ar putea solicita investitii moderate in noi mijloace de transport pentru 

deseuri, in cazul in care vehiculele aflate in prezent in dotarea serviciului de salubrizare se 

dovedesc a fi depasite. 

Avand in vedere amploarea tehnica si economica a solutiei propuse prin proiect, 

aceasta ar putea fi dezvoltata pe sectiuni, progresiv, pana cand se va reusi acoperirea 

intregului teritoriu al localitatii, intr-un termen de 2 sau 3 ani. 

Activitatea de inspectie, control si monitorizare a calitatii si a cantitatii deseului ar 

putea fi efectuata de catre personal specializat, cu competente specifice (inspectori 

ecologici). Stabilirea activitatii inspectorilor ecologici va trebui prevazuta in Regulamentul 

privind organizarea si functionarea serviciului de salubrizare. Persoanele cu astfel de 

ocupatii pot ramane fie angajatii operatorului care gestioneaza deseurile fie ai autoritatii 

publice si vor lucra dupa indicatiile operative ale aparatului de specialitate din Primarie. 

Inspectorii ecologici responsabili cu serviciul public de salubrizare se vor ocupa in principal 

de asigurarea respectarii Regulamentului local si a Normelor nationale in materie de 

mediu.  

Trebuie sa retinem a fi oportun, ca inainte de aplicarea la scara larga a 

proiectului, trebuie sa fie prevazuta faza de experimentare in cadrul careia sa se 

verifice raspunsurile cetatenilor, gradul lor de satisfactie, si functionalitatea complexa a 

sistemului.  
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II.2.3.1.  Insule ecologice subterane  

 

Pentru colectarea de deseuri urbane menajere dar si pentru colectarea selectiva 

prin intermediul containerelor stradale cu miscare manuala si golire prin intermediul 

autospecialelor cu incarcare posterioara, este posibila utilizarea echipamentelor subterane 

proiectate special si montate intr-o cuva subterana. Astfel pot fi utilizate eurocontainerele 

stradale existente de 1100l, care sunt miscate manual si se golesc in autogunoiere 

clasice, cu incarcare posterioara.  

In termeni generali, structura  insulei ecologice va fi pozitionata subteran intr-o cuva 

din beton armat (vezi - Plansa nr.T04 - Detalii constructive pentru echipament 4L si Plansa 

T05 Detalii instalatii pentru echipament 4L) si care prezinta la nivelul solului guri de 

incarcare pentru deseuri  (fiecarei guri ii corespunde un container). Aceste insule 

ecologice pot fi utilizate pentru colectarea nediferentiata a deseurilor, dar si selectiv sticla, 

plastic, hartie, deseu organic, etc…, fara a modifica vreun element instalat, garantand in 

acest mod o maxima flexibilitate a sistemului. 

Echipamentele trebuie proiectate si realizate pentru a putea folosi in subteran pana 

la  4 eurocontainere cu manipulare manuala si pozitionate in linie avand o capacitate intre 

1.100 si 1.700 litri fiecare. Aceste echipamente au o instalatie electrica si hidraulica si sunt 

in totalitate autonome si independente.  Echipamentele vor fi dotate cu module web-sever 

pentru telecontrol si telegestiune precum si cu dispozitive de recunoastere a utilizatorului 

(identificarea lui) prin intermediul unei cartele RFID cu eticheta electronica si memorare a 

datelor. 

Solutia tehnica adoptata la acest tip de sistem subteran, prevede ca miscarea in 

plan vertical, in interiorul cuvei, sa se faca prin intermediul cilindrilor hidraulici. 

Componentele hidraulice si cele electrice (centrala electrica si hidraulica) sunt 

pozitionate intr-un loc din apropierea sistemului subteran. 

Structura sistemelor subterane va cuprinde: 

 Un etaj inferior (o platforma) pentru amplasarea in subsol a containerelor, realizata 

din otel, care sustine greutatea unui numar de 4 containere de cate 1.100 lt. fiecare, 

pline,  la capacitatea lor maxima. Materialul din care se va confectiona acest etaj 

(platforma) va fi Fe 360 B zincat la cald (grosime minima garantata de 50 μm) si va 

fi conform normei UNI CNR 10011. 
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 Un etaj superior (acoperis) pavat si dotat cu protectie impotriva patrunderii apei in 

interiorul cuvei si impotriva propagarii mirosului neplacut. Fluxul nu poate fi mai mic 

de 500 kg/mp. Grosimea utila pentru pavarea acoperisului va fi de circa 50 mm. 

 Turnul cu gura de incarcare : pe suprafata superioara a turnului, in partea externa,  

se vor fixa gurile de incarcare , realizate din tabla de otel vopsita si tratata 

corespunzator. 

 un sistem de ridicare hidraulic care este actionat prin intermediul cilindrilor hidraulici 

activati de la centrala hidraulica dotata cu motor electric; miscarea va fi pe verticala. 

Pe fiecare cilindru vor fi instalate valve electrice active care in cazul unor rupturi de 

tubulatura vor functia precum valvele de blocare. Sistemul va fi dotat cu doua 

circuite hidraulice, unul principal si unul secundar, de urgenta. 

 O structura prefabricata din beton armat cu dimensiuni indicative in cm de 

500x250x150(h);  

Realizarea sau punerea in opera a structurii presupune mai intai executarea urmatoarelor 

activiati: 

 pregatirea santierului ; 

 taierea, demolarea si eliminarea pavajului existent; 

 cautarea unor subservicii posibile in zona de lucru (retele) ; 

 executarea sapaturii cu ajutorul unor mijloace mecanice pana la o adancime de maxim 

220 cm., inclusiv ridicarea la suprafata a materialului rezultat in urma sapaturii, 

incarcarea acestuia intr-un utilaj si transportarea, respectiv eliminarea materialului la 

groapa de gunoi ; 

 realizarea unui circuit hidraulic pentru eventuale infiltratii ; 

 finisajul manual al gropii , daca este necesar ; 

 turnarea placii de baza din beton armat, cu grosimea de 20 cm 

 turnarea peretilor laterali ai cuvei in cazul in care nu se foloseste o cuva prefabricata 

Dimensiunile externe ale prefabricatului, care va fi complet subteran, sunt de circa: 

 cm 500 x 250 (baza) x 150 (inaltimea), pentru a suporta o greutate de circa 12000 kg  
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Dupa efectuarea acestor lucrari de constructii,  se va proceda la: 

 transportul structurii sistemului subteran in santier; 

 descarcarea in cuva a sistemului subteran asamblat cu o macara cu sarcina 

corespunzatoare. 

Odata terminate lucrarile legate de structura, este necesara asigurarea refacerii zonei 

excavate. Se vor efectua urmatoarele lucrari: 

 umplerea perimetrului dintre structura si zona sapata cu materiale inerte sau cu 

materiale rezultate din sapatura amestecata cu piatra; 

 pregatirea substratului pentru realizarea unui nou pavaj stradal; 

 realizarea pavajului si asigurarea unei pante pentru garantarea scurgerii apelor pluviale 

. 

Facem urmatoarele precizari: 

 structurile din beton armat vor fi realizate in conformitate cu normativele in vigoare si cu 

respectarea proiectului de executie avizat de un specialist abilitat; 

 pompa montata pentru eliminarea apei din groapa va fi legata la cea mai apropiata  

retea de canalizare; 

 centrala hidraulica, tabloul electric si celelalte dispozitive - sisteme de siguranta, se afla 

intr-un dulap special din metal, pozitionat intr-o cuva din beton armat aflata in 

apropierea insulei ecologice. 
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Sistemul electric va fi constituit in principal din: 

 Un buton de comanda pozitionat in afara razei de actiune a sistemului, intr-o cutie 

din material rezistent (antivandalism), cu cheie de deschidere si semnalizator 



  

Pag. - 47 

vizual/auditiv pentru sistemul aflat in miscare. Butonul va fi compus dintr-un 

comutator cu cheie pentru actionarea comenzilor, dintr-un panou sinoptic cu un 

display luminat pentru executarea comenzilor si pentru verificarea starii sistemului 

de la butonul de urgenta.  

 Un tablou general dotat cu toate componentele necesare pentru functionarea 

sistemului, butoane pentru alimentarea de la pompa scufundata, intrerupator termo-

magnetic de protectie a motorului si de o usa de blocare care nu permite 

deschiderea sub tensiune a tabloului electric. 

 Un magnet termic diferential adecvat sistemului si pozitionat in tabloul general cu 

protectie de la linia electrica. 

 

Sistemul hidraulic va fi constituit in principal din : 

 Cilindri hidraulici, cate 4 pentru fiecare container subteran, cu piston si circuit unic, 

cu garnituri si opritor mecanic.  

 Electrovalve de tip unidirectional,  care functioneaza la joasa tensiune - 24 Volti si 

putere IP65. 

 Tubulaturi pentru presiune inalta din cauciuc flexibil ranforsat cu otel conform 

normei ASTM resistente la abraziune, uleiuri si agenti atmosferici. 

 Centrala electrohidraulica cu nivel redus de zgomot, formata din rezervor de ulei, 

pompa cu roti dintate de capacitate adecvata sistemului, filtru de aspirare, 

vizualizator al nivelului de ulei din rezervor, printr-o supapa de suprapresiune, valva  

pentru controlul vitezei de coborare, deviator manual pentru alegerea circuitului, 

robinet de aerisire, motor electric asincron trifazic cu 230/400V - HZ 50/60 – 4,5kW. 

Dispozitivele de siguranta prezente in dotarea sistemului sunt urmatoarele: 

 Valve electrice de siguranta. 

 Opritoare mecanice in interiorul cilindrilor. 

 Dubla siguranta activa atat la urcare cat si la coborare, o valva electrica aplicata pe 

sistemul hidraulic si o valva mecanica aplicata pe cilindri. 

 Valva pentru controlul vitezei de coborare . 

 Buton de comanda instalat in afara razei de actiune a sistemului, pozitionat in asa 

fel incat sa permita operatorului o vizbilitate perfecta in timpul miscarii. 

 Dublu circuit hidraulic, unul principal si altul de urgenta. 
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 Siguranta mecanica prin asigurarea manuala a platformei mobile in pozitia de sus, 

la nivelul solului. 

 Pregatirea pentru transmiterea la distanta a semnalelor de alarma prin 

modem/GSM sau printr-o linie speciala, in cazul unor anomalii de functionare sau 

semnale de pericol. 

 

Legi, Decrete si Regulamente de referinta  

Structurile si instalatiile (electrice si hidraulice) prevazute vor trebui sa fie realizate in 

conformitate cu normele legale in vigoare, legile si regulamentele referitoare la: 

 Directiva 2006/42/CE: Directiva masini. 

 Directiva 2004/108/CE: Directiva de Compatibilitate  Electromagnetica. 

 Norme Armonizate EN ISO 12100-1:2005 si 12100-2:2005: Siguranta Masinilor . 

 Norma Armonizata EN ISO 60204-1:2006: Siguranta Masinilor – echipamentelor 

electrice. 

 Norma Armonizata EN ISO 1570:2009: Cerinte de siguranta pentru platformele 

mobile. 

 Norma Armonizata EN 349:2008: Siguranta Masinilor – preventia riscurilor  de 

strivire  

Pentru urmarirea si atingerea obiectivelor prezentului proiect, echipamentele subterane 

prezentate vor fi prevazute cu o serie de dispozitive electronice pentru controlul, 

inregistrarea si masurarea colectarii,  pentru transmiterea informatiilor si gestionarea 

echipamentelor care vor fi instalate intr-o viitoare etapa. 

Este prevazut ca insulele ecologice subterane sa poata fi completate in viitor cu: 

1. Sistem de Telecontrol / Telegestiune 

Pozitionarea subterana va trebui sa fie insotita de un modul webserver care sa permita 

primirea de informatii functionale si tehnice legate de insula ecologica (alarme, 

necesitati de mentenanta , avarii, etc…) si interventia  “prin telecomanda” pentru a 

programa diferiti parametri si aspecte functionale fara a afecta siguranta masinii. Pntru 

a garanta monitorizarea, dispozitivul va trebui dotat cu o baterie tampon si va 

transmite semnale in cazul lipsei unei alimentari electrice directe.  

2. Sistem de dezinfectare si curatare  
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Pentru a garanta o calitate ridicata a serviciului de salubrizare, va trebui prevazuta 

furnizarea si instalarea unui sistem de dezinfectare format dintr-un rezervor pentru 

lichid si pompa dozatoare.  

3. Sistemul de identificare a utilizatorilor si inregistrare a colectarii  

Turnurile cu gurile pentru colecatarea deseurilor vor fi dotate cu cititoare de carduri, 

coduri de bare sau alte dispozitive electronice de identificare. 

Cand utilizatorul doreste sa introduca deseurile, va trebui mai intai sa se identifice in 

apropierea cititorului electronic, apropiind cardul sau de sistem, fiind astfel recunoscut 

si astfel permitandu-i-se deschiderea gurii de incarcare.  

Fiecare colectare se va inregistra in memoria sistemului fiind posibila premierea 

cetatenilor merituosi, controlarea operatiunilor efectuate, monitorizarea activitatii, 

descurajarea actelor de vandalism, etc… 

Aceste sisteme de identificare au caracteristici tehnice si costuri strans legate de 

tehnologia folosita (etichete, coduri de bare, carduri, etc…) si de disponibilitatea bazei 

de date. 

4. Sistemul de masurare a nivelului de umplere cu deseuri 

In corespondenta cu fiecare container subteran este prevazut un senzor pe baza de 

ultrasunete care reda in mod continuu nivelul umplerii containerului si declanseaza 

alarma pentru organizarea serviciului de golire. Senzorul va putea fi pus si in legatura 

cu dispozitivul de blocare automata a gurii de incarcare in cazul in care containerul 

este plin pentru a evita caderea deseurilor pe jos pe platforma mobila sau pe fundul 

cuvei. 

 

 

Extinderea sistemului de colectare separata a deseurilor reciclabile  

Legea nr. 99 / 2014 pentru modificarea si completarea legii serviciului de 

salubrizare a localitatilor nr 101 / 2006 la art. 5 prevede ca autoritatile publice locale au 

obligatia sa implementeze un sistem de colectare separata pe minim patru fractii, respectiv 

hartie, mase plastice, metal, sticla, iar la art. 6 prevede ca in situatia in care nu este 

posibila, din punct de vedere tehnic, economic, al protectiei mediului, al sanatatii populatiei 

si al respectarii standardelor de calitate necesare pentru sectoarele de reciclare 

corespunzatoare, implementarea unui sistem de colectare separata pe minim patru fractii, 

autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa implementeze un sistem de 
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colectare separata a deseurilor pe minim doua fractii, umed  si uscat si de sortare 

prin care sa obtina cel putin patru fractii. 

In acest moment, la nivelul comunei Ghimbav, nu este implementat acest sistem, si ca 

atare, o obligatie urgenta este aceea de a asigura cca 700 buc. pubele necesare ( 120 lt 

), pentru colectarea separata pe doua fractii la nivelul gospodariilor individuale. 

Transportul deseurilor selectate se face separat cu autocamion sau autogunoiera. 

In privinta extinderii sistemului de colectare separata a deseurilor biodegradabile, pot fi 

adoptate urmatoarele solutii : 

 Sistemul de compostainere poate fi inlocuit cu pubele de culoare maro de 120l, 240l 

pentru colectarea separata a componentei bio a deseurilor cu care trebuie dotate 

gospodariile individuale si agentii economici. 

Insulele ecologice (platformele subterane prezentate in partea a doua a studiului) 

pot fi prevazute cu un eurocontainer de 1100l destinat componentei biodegradabile 

pe langa fractiile hartie, plastic, sticla si metal, menajer nediferentiat. 

 Compactoare speciale pentru colectarea deseurilor organice tip K-TANK 
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Echipamentul K-Tank este un compactor care utilizeaza energie fotovoltaica, cu 

structura monolitica, asigurand o etanseitate perfecta, care face deosebit de eficienta 

colectarea deseurilor organice. Este utilizat pentru colectarea fractiei organice, cu volum 

de 4,5 mc, cu grad de compactare 1:4.  Astfel este rezolvata o problema delicata, legata 

de deseurile organice, in privinta mirosurilor, prezentei levigatului, greutatii materialului, 

frecventa colectarii si cresterea procentului de colectare a deseurilor organice.   

In faza de implementare a proiectului, trebuie dezvoltata colectarea selectiva, care este 

absenta astazi : 

 frecventele s-ar putea reduce sau s-ar putea monta mai putine sisteme, in faza de 

inceput, populatia urmand a fi educata progresiv; 

 fractiile colectate s-ar putea reduce la doua in prima faza introducand multimaterialele 

(plastic, sticla si metal) si deseuri neselective si organice, cum se intampla astazi in 

multe tari europene; 

 s-ar putea introduce compactoare mobile pentru colectarea catorva fractii de deseuri in 

conditiile in care colectarea se face de pe suprafete mari, cu o desitate crescuta a 

populatiei. 

 

II.2.3.2. Solutia 2 -  Insule ecologice subterane si supraterane  cu sistem de 

compactare   

 

Sistemul de colectare cu compactoare in zona urbana, nu poate fi considerat ca si 

solutie unica de colectare, ci trebuie inteles ca si suport functional, temporar sau 

permanent, pentru rezolvarea unor probleme locale. 

Este cazul tipic, de a asigura dotarile necesare la diverse ocazii, piete temporare  

sau serbari, zile ale localitatilor sau in cazul organizarii unor colectari periodice a diverselor 

materiale, selectiv. 

Este vorba in general, de recipienti de capacitate medie/mare, dotate cu dispozitive 

de compactare a materialelor si in care colectarea se poate face in mod controlat si 

inregistrat. 

Permitand reducerea volumului de deseuri colectate, ajuta la optimizarea logisticii si 

a transportului, autospecialele fiind folosite la sarcina utila maxima. 
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Aceste dotari sunt necesare pentru colectarea nediferentiata si diferentiata, 

hartie/carton si plastic, dar unele aplicatii recente le fac ideale si pentru deseurile organice 

. 

Asa cum s-a precizat, colectarea materialelor se poate controla la fel ca in cazul 

recipientelor cu acces restrictionat  sau ca in cazul insulelor ecologice subterane, fiind 

posibila mai ales masurarea cantitativa a deseurilor colectate. 

Aceleasi dotari electromecanice, recomandate folosirii in mediul urban in anumite 

ocazii sau la evenimente particulare, isi pot gasi o utilitate in statiile ecologice, facand ca 

investitia sa devina rentabila din punct de vedere economic si tehnic. 

 

Sistemul de colectare cu compactoare   

Avantaje / Particularitati Dificultati / Critici 

Posibilitatea coleactarii 24 h din 24, 7 
zile din 7 pentru toate tipurile de deseuri 
produse 

Ar putea determina necesitatea unor 
investitii in echipamente pentru 
miscarea/deplasarea acestora  

Responsabilizarea utilizatorului in 
procesul de colectare a deseurilor si 
posibilitatea introducerii unui tarif 
punctual  

Fiind vorba de echipamente mecanice, 
eventuale cresteri in volum se pot 
solutiona cu ajutorul unor prese noi  

Permite colectarea deseurilor care provin 
din activitatile comerciale asigurand 
identificarea producatorului  

 

Permite o dislocare variabila in teritoriu in 
functie de necesitati  

 

Este vorba de o investitie cu multiple 
utilizari si prin urmare, deosebit de 
flexibila  

 

Imbunatateste nivelul serviciului 
perceput de cateteni si reduce eforurile 
operatorilor din salubritate 
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 Compactoarele Fotovoltaice  

 

Proiectul prevede furnizoarea compactoarelor mobile cu sertar pentru colectarea 

deseurilor (urbane si a celor similare celor urbane) alimentate cu ajutorul panourilor 

fotovoltaice pozitionate pe suprafetele utilajului si a caror camera de compactare va fi 

impartita, prin intermediul unui perete vertical, in doua compartimente omogene, fara 

posibilitati de comunicare intre ele sau de amestecare a celor doua tipuri de deseuri. 

Pentru a permite o colectare usoara in diferite contexte urbane si pentru a putea 

dispune de spatii adecvate pentru aplicarea de panouri informative, de publicitate, imagini 

si campanii de comunicare, captusirea laterala a compactorului (fiind excluse partile 

frontale si cele posterioare datorita procesului de colectare, respectiv golire) se va face cu 

panouri din fibra de sticla usor de inlocuit si de curatat in caz de nevoie. 

Compactoarele mobile care vor fi livrate, datorita tipologiei lor constructive , trebuie 

clasificate precum caroserii mobile si vor trebui adaptate pentru a putea fi transportate cu 

utilajele specializate cu ajutorul dispozitivului cu carlig si a rolelor , pentru golire; asadar 

compactoarele sunt mobile, este nevoie ca ele sa poata fi miscate, transportate si mutate 

extrem de usor. Functia compactorului este aceea de a comprima/presa deseurile intr-un 

compartiment din interiorul sau, cu scopul de a mari raportul greutate/volum a materialului 

colectat. 

Avand in vedere scopul specific al acestui proiect, si tinand cont de particularitatea 

utilizarii care se va contura prin dotarile respective, compactoarele mobile fotovoltaice se 

vor caracteriza prin urmatoarele elemente : 

1. structura containerului/cuvei de colectare deseuri compactate, realizata din 

componente din otel de inalta calitate avand o anume conformatie pentru a facilita 

umplerea sa  (racorduri in pereti  / forma bazei rotunjita, forma usii posterioare “in  

forma de lingurita”, etc…), inchiderea posterioara cu ajutorul unei trape actionata 

hidraulic, dotata cu garnituri fixate pana la o inaltime de circa 80/90 cm fata de baza 

pentru a garanta etansarea si a evita eventualele scurgeri de lichid; 

2. dispozitiv de colectare deseuri frontal cu o conformatie si o functionalitate astfel incat 

sa asigure incarcarea ideala a materialelor, fara obstacole, cu efort minim si in 

siguranta; 

3. dispozitiv pentru golire, prin trapa posterioara cu deschidere hidraulica, prin rasturnare; 
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4. sistem electric / electronic complet cu dispozitive apte de a garanta autonomia 

energetica totala, inclusiv panouri fotovoltaice pentru incarcarea acumulatorilor,  

garantand functionarea continua; 

5. sistem hidraulic complet cu dispozitive si elemente de actionare care garanteaza o 

compactare corecta a deseurilor colectate, precum si miscarea hayonului (trapei) de 

descarcare prin intermediul circuitului hidraulic. 

Structura complexa a compactorului fotovoltaic mobil va fi conforma, dimensionata si 

realizata pentru a sustine atat greutatea proprie, precum si greutatea deseurilor 

compactate prin forta de presare exercitata de compactor, greutatea componentelor si 

organelor pentru punerea in miscare, si eventuale supraincarcari accidentale. 
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Grupul de compactare este format dintr-o structura de otel de calitate, cu ranforsari 

adecvate, pentru a rezista impingerilor generate in procesul de compactare a materialelor. 

Doua grinzi in forma de  “C” din material antiuzura, vor fi pozitionate pe peretii laterali 

pentru a ghida sertarul de compactare (impingatorul sau  placa de presiune) miscat de doi 

cilindri hidraulici pozitionati in forma de “X” incrucisati intre ei. Pe grinzi vor fi interpuse 

placi de autolubrifiere. Sertarul, in miscarea sa, va trage un panou superior pentru a evita 

caderea deseurilor in spatele sau. 

Cuva va trebui sa fie confectionata din otel de calitate, ransforsta prin nervuri 

externe. Pentru a facilita descarcarea materialelor, cuva va trebui sa aiba forma de trunchi 

de con. Operatiunea de golire se va face prin rasturnarea compactorului, care va fi 

transportat cu ajutorul unei autospeciale cu carlig.  

Peretele posterior al containerului va avea o usa (cu deschidere "basculanta") 

prevazuta cu o garnitura, care va garanta etanseitatea. Forma interioara prevazuta cu o 

foaie de tabla care leaga partea de jos a cuvei cu partea superioara a usii va permite 

golirea deseurilor in sus, pentru a imbunatati umplerea si compactarea materialului. 

Pentru realizarea celor doua camere  prevazute, containerul va fi divizat pe verticala 

cu ajutorul unui perete despartitor ranforsat corespunzator, pentru a rezista presiunii 
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deseurilor; in partea posterioara din interior  se va realiza o structura in asa fel incat sa se 

evite amestecul celor doua materiale colectate, in faza de descarcare a lor. 

Sistemul hidraulic va fi alcatuit in principal din centrala electro-hidraulica,   rezervor 

pentru ulei, motor asincron cuplat la o pompa hidraulica, filtru de retur cu un grad ideal de 

filtare. Doua opritoare electrice vor comanda inversarea fluxului de ulei din cilindri prin 

intermediul unei valve de control de directie (distribuitor) electrohidraulica. Un comutator 

de presiune , calibrat la circa 180 bar, va intrerpe compcatarea atat in cazul in care 

compactorul este plin, cat si in eventualitatea in care apar obstacole neasteptate, care ar 

putea dauna compactorului. 

Sistemul electric si fotovoltaic va fi alcatuit din componente construite conform 

normelor prevazute in Directiva 89/392 cu modificarile ulterioare, precum si a celorlalte 

acte normative europene in materie. Sistemul va avea o puetere de IP65. Motorul electric 

va avea puterea de 7,5 kW (10 HP)  si  1450 rotatii/min. 

Capacitatea utila globala a compactoarelor mobile cu sertar si alimentare fotovoltaica 

va fi de circa 10 mc cu urmatoarele dimensiuni externe indicative: 

- Lungime    mm.    4500 

- Inaltime       mm.  1800 

- Latime   mm.  2100 

- Greutate (gol) kg.  3200 

Camera de compactare de 10 mc va fi impartita in doua parti, fiecare cu un volum de 

circa 5 mc. 

Raportul de compactare al deseurilor ajunge la o valoare de minim 4:1. 

Pentru a permite o colectare usoara a deseurilor pentru cetateni, containerele mobile 

vor fi dotate cu doua puncte frontale de colectare, de mari dimensiuni, care vor permite si 

introducerea deseurilor provenite din activitatile comerciale si alte servicii. Deschiderea va 

fi automata, realizata prin intermediul unui circuit special actionat de la un buton sau un 

cititor de card electronic amplasat in apropiere. 

Carligul de ridicare al compactorului, situat in partea din fata si in corespondenta cu 

gurile de incarcare, va putea fi  pliat, fiind realizat din otel de grosime 5 mm. 

Sistemul de compactare necesar este de tipul “sertar translant” si va trebui actionat de 

doi cilindri cu efect dublu. 
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Compactoarele mobile cu alimentare fotovoltaica vor fi prevazute cu cuple rapide 

potrivite, pentru a permite legatura cu sistemul hidraulic al sistemului, utilizate in faza de 

deschidere /inchidere a usii posterioare.  

Usa posterioara va fi inchisa cu sigurante de inchidere pe structura in partea 

superioara a containerului si va fi dotata cu un dispozitiv hidraulic de golire prin intermediul 

a doi cilindri hidraulici cu efect dublu si supape de control asistate. Odata indepartate 

sigurantele de inchidere (operatie automata), usa se va putea deschide permitand golirea 

continutului sau spalarea cuvei in cadrul operatiunii de intretinere; comanda de 

deschidere/inchidere a usii posterioare va fi activata de la liftul vehicolului.  

Tensiunea de alimentare va fi de 48 Volt DC obtinuta prin intermediul a 4 grupe de 

baterii de 12 Volti/fiecare legate in serie. 

Alimentarea electrica a compactorului mobil se va face prin incarcare de tip fotovoltaic 

prin intermediul a doua panouri fotovoltaice instalate in partea superioara a compactorului 

si fixate in asa fel incat riscul de furt sau alte acte de vandalism sa fie redus; sub aceste 

panouri sunt localizate acumulatoare de energie electrica produsa de celulele fotovoltaice. 

Compactorul mobil va fi dotat si cu un sistem de incarcare a acumulatorilor, care va fi 

utilizat in cazul in care sistemul fotovoltaic nu este destul de incarcat, astfel compactorul 

se va putea lega la reteaua electrica “traditionala” de 220 Volti (prin intermediul unui cablu 

cu o lungime de minim 10 metri). 

Pompele hidraulice cu un zgomot redus vor garanta o presiune de exercitiu de circa 

180 Bari; carcasa centralei hidraulice va fi pozitionata intr-un compartiment protejat.  

Zgomotul compactorului mobil la nivel de presiune acustica ponderata, nu va fi mai 

mare de  78,5 dB(A). 

Caracteristicile tehnice ale sistemului de miscare . 

Compactorul mobil fotovoltaic va fi dotat cu carlige, diferite structuri, dispozitive, role, 

necesare pentru a-i asigura miscarea in siguranta, cu respectarea normativelor in vigoare. 

Caracteristici tehnice ale dispozitivului de colectare deseuri. 

In legatura cu cu dispozitivul de colectare a deseurilor,  pentru a-l face un echipament 

ideal pentru toate tipurile de utilizatori, chiar si pentru cei dezavantajati vor fi adaptate 

toate elementele necesare. 

Colectarea deseurilor se va face in conditii de maxima siguranta, iar dispozitivul de 

colectare, manual sau automat, va fi prevazut cu semnale si indicatii potrivite. 
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Pentru a preveni stricaciunile si/sau alte incidente, dispozitivul va fi dotat cu masuri 

adecvate care exclud  folosirea  compactorului mobil intre anumite intervale orare sau in 

situatii neadecvate colectarii. 

Dispozitivul de colectare trebuie sa fie dotat cu un cititor de cartele cu posibilitati de 

premiere / stimulare a colectarii diferentiate si a inregistrarii colectarii efectuate de catre 

utilizatori. 

Caracteristici ale sistemului electric. 

Sistemul electric va fi constituit din componente conforme cu normele prevazute in 

Directiva 89/392 cu modificarile sale ulterioare, precum si cu toate celelalte acte normative 

europene in materie. Sistemul va avea un grad de putere de IP65. 

Sistemul electric al compactorului mobil va avea urmatoarele caracteristici tehnice: 

 tensiunea de exercitiu:  48 V 

 putere maxima :   2.200 W circa 

 curent maxim :   100 A circa 

Compactoarele mobile, prin instalatia proprie, vor fi alimentate cu energie fotovoltaica 

de la un numar de panouri solare, pentru a garanta o autonomie minima a sistemului, de 3 

ore de functionare continua a sertarului de compactare. 

Pe timp de toamna-iarna,  cand numarul de ore cu soare se diminueaza fata de 

numarul de ore cu soare din timpul verii, si implicit se diminueaza numarul de ore 

de incarcare a echipamentului de la soare prin intermediul panourilor fotovoltaice, 

Echipamentul K-Solar trebuie incarcat de la reateaua electrica pentru a garanta 

buna functionare a echipamentului. 

De exemplu pe timpul verii, numarul de ore de incarcare de la soare pe zi este de 12-

13, iar pe timp de toamna-iarna 7-8. 

De aceea, au fost prevazute racorduri electrice la platformele pe care se 

instaleaza K-Solar pentru incarcare, in caz de necesitate. 

In mod particular, panourile solare vor trebui sa fie dintre cele mai bune existente 

actualmente pe piata, de tipul “ film subtire” cu  sticla laminata sau cu celule lipite pe un 

suport din polimeri flexibili  (solutie de preferat). 

Caracteristici tehnice minime si indicative ale sistemului fotovoltaic sunt urmatoarele: 

 caracteristici mecanice: 

grosimea panourilor : circa 35 mm cu rama din aluminiu 

dimensiunea panourilor:circa 1,00x1,50 metri  
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greutatea panourilor: circa 20 kg  

acoperire:          circa 60 celule dispuse in serie  

tipul de celula:  policristalina 

cutia de jonctiune: grad de protectie IP65  

 

 caracteristici electrice (valori specifice): 

putere nominala minima: circa 250 W  

curent:    circa 8,0 A  

tensiune:    circa 30 V  

eficienta modulului:  minim 15%  

 

Caracteristici tehnice ale sistemului hidraulic . 

Compactoarele mobile cu alimentare fotovoltaica, obiect al prezentului proiect, vor fi 

dotate cu un circuit hidraulic adecvat care sa permita compactarea deseurilor colectate. 

Sistemul hidraulic va fi compus din urmatoarele elemente: 

 cilindri de miscare a sertarului de compactare, avand o presiune maxima de exercitiu 

de circa 200 bari 

 pompa da 3.000 rotatii/min viteza maxima, cu capacitate de minim 26 cm3/rotatie 

 electrovalve de joasa tensiune cu o presiune maxima de exercitiu de 350 bari 

 filtru semiabsorbant in imersie, la tubul de retur care are un debit de 65 litri/min cu 

putere de filtrare de 30 μm 

 tuburi pentru conducte hidraulice confectionate din otel ST 37,5 si diametru 16 mm, 

prevazute cu cauciuc tip R9R – R2R – R1T cu diametru de la  ¼” la 1” si presiune 

maxima de circa 950 bari. 

Compactoarele vor avea marca “CE” conform urmatoarelor Directive: 

- 2006/42/CE Directiva Masini  

- 2006/95/CE Directiva (LVD) referitoare la Tensiunea Joasa  

- 2004/108/CE Directiva EMC  

- 2000/14/CE Directiva referitoare la Emisiile Acustice Ambientale ale Masinilor  
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Compactor K10 de 10 mc 

 

RAPORT TEHNIC – Introducere 

 

Pentru colectarea deseurilor solide urbane nediferentiate prin intermediul 

compactoarelor mobile care se manevreaza prin intermediul unui utilaj adecvat, este 

posibila utilizarea sistemelor subterane special proiectate si realizate pentru a permite 

amplasarea si gestionarea unor astfel de containere. 

Ecologia Soluzione Ambiente S.p.A.este prezenta de cativa ani pe piata insulelor 

ecologice subterane, devenind punct de referinta pentru solutiile sale inovative si 

functionale, propune un sistem care asigura, in conditii de siguranta, colectarea deseurilor 

nediferentiate si diferentiate din partea cetatenilor si satisface cele mai mari cerinte 

functionale care pot fi solicitate. 

Aplicatiile recente au determinat ca societatea noastra sa poata sa perfectionaze 

acest sistem,  facandu-l ideal pentru colectarea simultana a doua fractii de deseuri, in 

special a hartiei/cartonului si a deseurilor neselective/selective. Asa s-a nascut 

compactorul bicompartimentat, cu doua compartimente egale ca volum si cu un singur 

compactor. 

In mod particular, prezentul raport tehnic ilustreaza o conformatie si o functionare a: 

 Insulei Ecologice Subterane model “K10 PREF” ideala pentru a gazdui un compactor 

mobil de 10 mc, eventual modelul “bicompartimentat”, proiectatat si realizat pentru 

pentru a fi amplasata intr-o cuva prefabricata. 
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In general, structura metalica a insulei ecologice, pozitionata in cuva prefabricata  

din beton armat sau turnata la fata locului, in subsol, la suprafata fiind gurile de incarcare 

pentru deseuri,(fiecare gura de incarcare este in corespondenta cu o parte din 

compactorul aflat in partea de jos, daca este bicompartimentat sau nu, sau in 

corespondenta cu una sau doua echipamente in functie de solicitarile tehnice/functionale 

ale Beneficiarului.   

Elemente caracteristice 

Insula ecologica model “K10 PREF” este un sistem subteran format dintr-un 

compactor mobil de capacitate 10.000 litri si raport de compactare variabil, in functie de 

fractia de deseu colectata si de compozitia acesteia, de la 4:1 la 5:1. 

Compactoarele avand structura traditionala, in ciuda dimensiunilor de latime reduse 

pentru a permite folosirea prefabricatelor, sunt mobile cu ajutorul dotarilor tehnice 

disponibile ale beneficiarului sau ale societatii care efectueaza serviciul de salubrizare in 

teritoriu.  

Solutia tehnica adoptata de aceste tipologii de Insule Ecologice Subterane prevede 

ca miscarea sistemului se face prin intermediul cilindrilor hidraulici legati direct la ghidajele 

prismatice verticale, fara utilizarea de franghii sau lanturi , eliminand riscul unor ruperi din 

cauza greutatii si minimizand cheltuielile de mentenanta. 

Toata componenta hidraulica si electrica este pozitionata in ceea ce priveste 

componentele sale principale (centrala hidraulica si tabloul electric), intr-o cutie integrata in 

cuva pentru a garanta o maxima flexibilitate a sistemului  (flexibilitate in zona de 

interventie) si o rationalizare a sistemului. 

 
 

PARTEA A 

INDICATII DESPRE MONTAREA INSULEI  

Introducere 

Insulele ecologice subterane pentru colectarea deseurilor solide urbane au nevoie 

de o locatie din beton armat care, in functie de dimensiunile sistemului, poate fi 

prefabricata sau turnata la fata locului.  
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Insulele ecologice model “K10 PREF”, care se caracterizeaza prin faptul ca au 

structura metalica cu dimensiuni care pot fi amplasate in cuve de beton armat prefabricate 

si pot fi transportate cu ajutorul utilajelor obisnuite fara a apela la transporturi speciale.   

In termeni structurali, faptul ca insula ecologica este montata in interiorul cuvei din 

beton armat prefabricat, permite reducerea notabila a timpului cu manopera, cu beneficii 

considerabile pentru cetateni/utilizatori si imbunatatirea imaginii si eficientei  beneficiarului. 

Echipamentul se va livra deja montat in interiorul cuvelor monolitice preasamblate iar 

probele se vor efectua la fata locului. Se observa ca aceasta cuva prefabricata din beton 

armat asigura un nivel ridicat de calitate a produsului final in comparatie cu cuva turnata la 

fata locului in santier. 

Caracteristici tehnice a cuvei de sustinere  

Generalitati 

In vederea amplasarii in subteran a echipamentelor mecanice, se realizeaza o cuva 

potrivita din beton armat, inainte de executarea sapaturilor si eventual de sprijinirea 

terasamentului stradal.   

Pentru rationalizarea sistemului, dotarile mecanice vor fi pozitionate intr-o cuva 

adecvata ca marime atat pentru sistemul in sine, cat si pentru cutia tehnica. 

Statia de evacuare a apelor provenite din eventuale infiltratii, va fi pozitionata in 

zona perimetrala fata de insula ecologica pentru a asigura accesul mai usor, in caz de 

mentenanta. 

In interiorul vanei tehnice se gasesc centrala electro-hidraulica si tabloul electric 

principal de comanda; pompa de evacuare a apelor functioneaza automat si manual 

pentru a impiedica inundarea sistemului in cazul infiltrarii apelor de orice natura sau 

provenienta, chiar si a celor provenite in urma spalarii periodice a echipamentului. 

Accesul in statia de evacuare este posibil prin intermediul unui camin, cu 

dimensiunile de 70x70 cm, clasa D400, in timp ce accesul la cutia tehnica este posibil prin 

intermediul unui capac detasabil din fonta, clasa D400, de tipul “cuisoare duble” astfel 

incat miscarea acestuia sa se faca cu usurinta de catre operatorii serviciului de 

mentenanta. 

Alimentarea electrica (de la contorul general la insula subterana si de la insula 

subterana la butonul de comanda ) si scurgerea apelor infiltrate vor fi efectuate prin 
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intermediul unor strapungeri speciale realizate in peretii cuvei in care este amplasat 

sistemul. 

 

Caracteristici particulare 

Amplasarea sistemelor mecanice in cuva de beton armat prefabricat realizata, la sediul 

fabricii noastre, prezinta cateva caracteristici particulare, si anume: 

 betonul ca material utilizat,  va avea rezistenta de minim  R’ck 30 N/mmp si se vor 

folosi elemente inerte selectionate, spalate si cu o granulometrie ideala pentru a realiza 

partea de baza a fundatiei si peretii in elevatie; 

 armatura metalica utilizata atat pentru partea de baza cat si pentru peretii in elevatie, 

este constituita din fier rotund pentru lucrari cu ciment armat cu bare cu aderenta 

imbunatatita de calitate FeB44K, lucrata si conturata conform proiectului de executie, si 

dintr-o retea sudata cu bare; 

 partea de baza si peretii sunt complet impermeabilizate prin acoperirea cu un strat din 

ciment osmotic, iar la rosturi pentru etansare este folosita bentonita expansiva asezata 

in cordoane, intre baza si pereti; 

 daca este necesar, se incearca imbracarea peretilor externi cu un strat de  geotextil 

netesut pentru a impiedica contactul si penetrarea structurii de ciment a diverselor 

radacini. 

 

Faze de executie lucrari  

Realizarea sau punerea in opera a structurii prevede executarea preliminara a 

urmatoarelor activitati: 

 pregatirea santierului; 

 taierea, demolarea, si eliminarea pavajului existent; 

 cautarea retelelor de utilitati prezente in zona de lucru ; 

 saparea gropii prin intermediul mijloacelor mecanice la o adancime de circa 330 cm., 

inclusiv ridicarea la marginea gropii a materialului rezultat, incarcarea acestuia si 

transportarea lui la zona de depozitare; 

 realizarea unui circuit hidraulic pentru evacuarea apelor infiltrate; 

 finisajul gropii, executat manual, daca acest lucru este necesar; 

 turnarea placii de baza obtinuta prin intermediul unui strat de 20 cm de beton slab, 

nivelat.  
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Odata efectuate aceste lucrari de natura civila, dar “generice”, si trece la urmatoarele 

faze: 

 transportul sistemului in santier (specificam faptul ca in acest caz cuva prefabricata 

contine deja structura metalica a insulei ecologice si sistemele hidraulice si electrice); 

 descarcarea in groapa a echipamentului (cuvei si sistemului) prin intermediul unei 

macarale cu sarcina suficient de mare. 

In termeni structurali, modulele prefabricate transportabile din beton armat sunt 

realizate prin folosirea in procesul de productie a cimentului, si a corpurilor inerte pentru a 

obtine o rezistenta mecanica conform solicitarilor. Se va monta o armatura dubla astel 

incat sa determine o structura ideala pentru a sustine forta de impingere a solului si 

suprasarcina datorata traficului rutier. 

Dimensiunile externe ale prefabricatului, destinat a fi pozitionat complet subteran, vor fi 

de circa 6.000 x 2.500 mm (baza) x 2.300 mm (inaltimea), pentru o greutate de  circa 160 

qintale. 

Odata efectuate lucrarile referitoare la structura, este necesara asigurarea refacerii 

zonelor sapate. Astefl, se vor efectua urmatoarele lucrari: 

 omplerea perimetrala intre structura si pereti, ralizata cu materiale inerte sau cu 

materialele care au rezultat in urma sapaturii amestecate cu piatra; 

 asternerea placii de baza tinand cont de noul pavaj stradal; 

 montarea pavajului si realizarea unei pante pentru garantarea scurgerii apelor pluviale 

si evitarea stagnarii apei pe suprafata sistemelor. 

Facem urmatoarele precizari: 

 structurile din ciment armat sunt realizate in conformitate cu normativele referitoare la 

ciment armat (Legea nr .1086 si altele) si vor respecta proiectul de executie elaborat de 

catre un proiectant autorizat; 
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 pompa submersibila pentru eliminarea apelor de pe fundul gropii este legata la reteaua 

de canalizare cea mai apropiata de santier; 

 cutia tehnica in care vor fi amplasate centrala electro-hidraulica, tabloul electric si alte 

dispozitive (sisteme de siguranta, etc...), va fi cablata de-a lungul unei laturi scurte a 

cuvei in care este amplasata structura metalica, in aceeasi zona pentru a simplifica 

toate aspectele sistemului. 

 

PARTEA B 

EVALUARI TEHNICO-FUNCTIONALE 

Caracteristicile structurii  

Structura metalica a insulei ecologice subterane model “K10”  este realizata din otel zincat 

la cald in intregime (grosimea stratului de zincare garantat este de 50 microni), pentru a 

asigura o protectie optima impotriva coroziunii si este formata din urmatoarele elemente 

principale: 

 

 

1. Nivelul de acoperire cu paviment   

Nivelul superior de acoperire (acoperisul) are o conformatie si o structura care permite 

asfaltarea, betonarea, montarea de placi cauciucate etc. la alegere; Acest nivel este 

protejat importiva penetrarii apei pluviale in interiorul fosei si are o anumita forma 

pentru evitarea propagarii  mirosurilor. 

Greutatea nominala a nivelului superior este de 500 kg/mp. Grosimea utila pentru 

realizarea pavajului acoperisului este de circa 50 mm. 

2. Platforma  

Platforma pe care va fi amplasat compactorul pentru deseuri este realizata cu ajutorul 

unei structuri acoperita cu folii din otel in profil, intr-un numar si o dispozitie potrivita 

pentru a sustine greutatea bruta a presei de 10.000 litri la o incarcatura de capacitate 

maxima. Cadrul de sustinere este imbracat in dale din otel antialunecare, de grosime 

minim 3 mm in plus. 

3. Nivelul superior 

Cofrajul, in conditiile introducerii deseurilor de catre utilizatori, se gaseste la aceeasi 

cota fata de pardoseala din jur, iar perimetrul  acoperisului  va fi protejat cu benzi 
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perimetrale de protectie (avand o latime de circa 50 mm si formand un cadru la pavaj), 

pentru a evita revarsarea apelor meteorice din interiorul cuvei, garantand izolarea 

deseurilor si evitand propagarea mirosurilor. 

4. Legaturile  sistemului  

Legaturile electrice, hidraulice, intre electrovalvele de siguranta, etc. sunt facute intre 

nivelul pe care este pozitionat compactorul mobil si nivelul superior (acoperis), avand o 

inaltime de minim 70 cm., pentru e evita scoaterea din functiune a sistemului in cazul 

inundarii partiale a fosei, si pentru a facilita operatiile de control si mentenanta ale 

sistemului. 

5. Gurile de incarcare 

Pe suprafata superioara externa a nivelului superior (acoperisului) pavat sunt fixate 

gurile de incarcare, realizate cu aceleasi tratamente si materiale ca si structura 

sistemului, avand deschidere basculanta din otel inox. Culoarea panourilor montate pe 

gurile de incarcare se vor stabili impreuna cu beneficiarul,  in functie de tipul de deseu 

colectat pentru a evidentia diferitele fractii de colectare in fiecare gura de incarcare. 

Gurile sunt  situate fiecare in corespondenta cu cuva subterana a compactorului (in 

cazul sistemului “bicompartimentat”), in asa fel incat sa garanteze o colectare corecta a 

deseurilor direct in compartimentul potrivit.  

6. Sistemul hidraulic de miscare  

Ridicarea si coborarea sistemului se realizeaza prin intermediul cilindrilor cu o singura 

extensie, actionati de o centrala electro-hidraulica, miscarea este pe verticala si se 

realizeaza fara funii sau lanturi, dispozitive excluse din aplicatiile noastre din cauza 

riscurilor mari de rupere  dar si din cauza costurilor legate de mentenanta.  

Cilindri hidraulici sunt legati direct la ghidaje verticale garantand o stabilitate maxima, o 

continuitate si flexibilitate in miscare; prezenta ghidajelor permite de fapt gestionarea 

dinamica a structurii, impiedicand vibratiile, oscilatiile si orice alte elemente care pot 

determina fenomene de uzura si stres asupra structurii metalice. 

A doua faza de miscare se caracterizeaza prin rotatia (bascularea) partiala a etajului 

superior  prins in balamale, pentru a facilita scoaterea sau introducerea compactorului.  

Pe fiecare cilindru sunt instalate valve mecanice active, care, in cazul unei rupturi a 

tubulaturilor, actioneaza precum valve de blocare si reprezinta unul din cele mai 

importante dispozitive de siguranta ale sistemului.  
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Sistemul este caracterizat prin prezenta a doua circuite hidraulice, unul principal si altul 

secundar de urgenta, acesta din urma permitand doar urcarea  sistemului pentru a se 

putea  efectua scoaterea compactorului (garantand conditi de igiena pentru utilizatori) 

si a interveni asupra insulei ecologice subterane. 

Ambele circuite sunt realizate din cauciuc sintetic ranforsat cu fire de otel conform 

normei ASTM privind rezistenta la abraziune, la uleiuri si la agentii atmosferici. 

 

Materialele 

Structura insulei ecologice subterane este realizata din otel carbon, fiind complet zincata la 

cald  (grosimea minima garantata a stratului de protectie de zincare fiind de 50 microni). 

Foliile utilizate vor avea grosimea cuprinsa intre 3 si 4 mm in functie de componente, toate 

acestea pentru a face o structura autoportanta ce garanteaza rezistenta si rigiditatea 

necesare pentru a sustine greutatea in contitiile umplerii cu deseuri la cote maxime. 

Pentru mai multe detalii legate de caracteristicile materialelor folosite, protectia acestora 

impotriva agentilor atmosferici etc, a se vedea capitolul special pentru acestea din 

prezentul Raport tehnic.  

 

Elemente caracteristice  

Referitor la structura metalica, subliniem urmatoarele aspecte: 

 prezenta ghidajelor de miscare, pentru a impiedica transmiterea oscilatiilor si a 

vibratiilor structurii, protectia acesteia impotriva uzurii; 

 partea superioara a insulei este realizata astfel incat sa garanteze miscarea si sa poata 

fi pavata cu un conglomerat bituminos sau cu dale de piatra naturala permitand 

integrarea perfecta a sisemului in contextul erhitectural in care va fi amplasata; 

 pentru a evita infiltrarea apelor meteorice, se vor pune in opera “sigilii labirint “ realizate 

si confectionate din profile metalice; 

 structura subterana este confectionata din otel-carbon zincat la cald in intregime; 

 in caz de instalatii “in panta” este posibila realizarea unui acoperis “plutitor” care poate 

compensa diferentele de nivel existente si confera per ansamblu un aspect omogen 

perfect integrat in ambient. 
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Descrierea Functionarii  

Cand trebuie facute operatii de scoatere a compactorului pentru golire, spalare,  sau 

indepartarea acestuia, este necesar ca operatorul sa actioneze mecanismul de ridicare si 

coborare cum este indicat si descris  in “Manualul de utilizare si mentenanta”. 

 

1. Ciclul de urcare  

Se tasteaza cheia electronica (parola) direct pe butonul de comanda pentru a 

determina executarea operatiilor. Actionand la tabloul sinoptic se comanda urcarea 

sistemului (operatiile in desfasurare si pozitia insulei ecologice subterane sunt  

vizualizate pe display); nivelul superior si nivelul pe care se afla compactorul, urca in 

acelasi timp, pana la ridicarea etajului la nivelul solului din jurul amplasamentului. 

Distanta dintre nivelul superior si nivelul de sustinere a compactorului este cea care 

asigura un transport corect al deseurilor (cu insula inchisa), si interventia operatorilor in 

fazele de mentenanta (cu insula deschis). 

 

2. Ciclul de coborare 

Se tasteaza cheia electronica (parola) direct pe butonul de comanda pentru a 

determina executarea operatiilor. Actionand la tabloul sinoptic se comanda coborarea 

sistemului (operatiile in desfasurare si pozitia insulei ecologice subterane sunt 

vizualizate pe display); nivelul superior si nivelul pe care se afla compactorul, coboara 

in acelasi timp in interiorul cuvei pana cand etajul superior  (acoperisul) ajunge la 

acelasi nivel cu solul. 

 

Operatiile de miscare a structurii pot fi efectuate doar dupa ce s-a efectuat verificarea, 

din motive de siguranta, ca pe platforma sa nu fie prezente obiecte sau persoane.  

Asa cum am aratat, miscarea sistemelor subterane este permisa sa fie efectuata doar 

de catre persoanele care au urmat o scurta instruire, fiindu-le explicate aceste dispozitive 

electronice, modul de utilizare al lor, conditiile lor de siguranta etc. 

Asa cum vom ilustra in continuare, toate comenzile se vor efectua sub joasa tensiune 

pentru o maxima protectie tuturor lucratorilor care se ocupa de operatiile de salubrizare iar 

butonul (sau tabloul electric) prevad prezenta comutatorului de retea pentru a intrerupe 

livrarea energiei electrice in caz de pericol. 
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Comenzile sunt deci proiectate si realizate pentru a intrerupe ciclurile de urcare si de 

coborare in modul cel mai simplu, prin apasarea cu degetul de catre operator 

corespunzator comenzii transmise: in caz de pericol sau anomalie, va fi suficient sa se 

intrerupa presiunea exercitata de degetul operatorului asupra tabloului de comanda pentru 

a opri sistemul in pozitia in care se afla in acel moment. 

Din motive de siguranta, ciclurile de urcare si de coborare pot fi initiate si apoi 

intrerupte in “faze intermediare ” in special la coborare, evitand riscul de a strivi ceva, 

odata intrerupta operatia, se poate efectua o urcare pentru a elimina pericolul. 

In ceaa ce priveste aspectele legate de scoaterea si reintroducerea compactorului 

mobil de catre operatori, se evidentiaza faptul ca structura sa nu prezinta vreun element 

(obstacol) pentru efectuarea operatiilor:  

 spatiul dintre marginea cuvei si echipament este redus penru a evita blocarea  rolelor 

compactoare; 

 inaltimea utila dintre etajul de sprijin al compactorului si etajul superior al insulei variaza 

in faza de scoatere a compactorlui datorita miscarii de rotatie (rabatare) a acoperisului, 

distantarea facilitand operatiile mecanice ale utilajului; 

 pozitia si forma gurilor de incarcare sunt studiate astfel incat sa se evite ca deseurile sa iasa 

din camera de compactare in urma procesului de introducere  a deseurilor de  catre catateni. 

 
 

Descrierea sistemelor si a dispozitivelor instalate 

 

Circuitul electric 

Sistemul electric este constituit in principal din: 

1. Un buton de comanda aflat pe un suport adecvat, in afara razei de actiune a 

sistemului, in materialul carcasei din material rezistent, anti-vandalism, si avand  un 

grad de protectie IP65, cu cheie de deschidere si semnalare vizuala sau acustica a 

sistemului aflat in miscare. Butonul este format dintr-un selector cu cheie pentru 

autorizarea comenzilor, de la un tablou sinoptic cu display iluminat  pentru punerea in 

miscare a comenzilor si pentru vizualizarea pozitiei sistemului, de la butonul de 

urgenta.  

Comenzile sunt efectuate sub joasa tensiune  (24V) iar miscarea se face in acea 

maniera denumita  “Om prezent”. 
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Display-ul butonului permite asa-zisul dialog Om/Masina care permite operatorului sa 

urmareasca operatiunile – si indicatiile legate de utilizarea sistemului pentru a garanta  

detectarea in timp ral si fara erori a starii sistemului prin intermediul unuei diagnosticari 

a diferitelor sale componte, intervenind prompt pentru a elimina timpii de nefunctionare 

si a preveni posibile defecte. 

2. Un tablou general, montat intr-o cutie din PVC IP65, dotat cu toate componentele 

necesare pentru functionarea sistemului, contacte pentru alimentare de la pompa 

sumersibila, intrerupatoare magnetotermice de protectie a motorului si a usii de blocare 

care nu permite deschiderea sub tensiune a tabloului electric. 

3. Un magnetou diferential adecvat sistemului si pozitionat in tabloul general sub protectia 

liniei de alimentare electrica. 

Se mentioneaza urmatoarele aspecte: 

a) Caracteristicile sistemelor electrice, precum si ale componentelor acestora, corespund 

normelor legale in vigoare, in special toate materialele si aparatele implicate in cadrul 

sistemului electric sunt adaptate mediului in care sunt instalate si raspund normelor 

CEI si tabelelor uniformizate CEI-UNI, in cazul in care acestea exista. 

b) Conductorii care formeaza sistemul nu sunt propagatoare de incendiu si sunt protejate 

impotriva suprasarcinii ca urmare a unei supraincarcari sau a unui scurtcircuit. 

c) Sistemul electric, cu partile sale componente, este prevazut cu un circuit cu 

impamantare care respecta normele CEI in vigoare, si valoarea rezistentei de 

impamantare va fi conform dispozitiilor legale si exigentelor sistemului de protectie si 

functionare. 

 

Circuitul hidraulic  

Circuitul hidraulic este format din: 

1. Cilindri hidraulici. 

Cilindri hidraulici folositi, in total 6 pentru fiecare insula ecologica subterana model K10 

PREFABRICATA, sunt de tipul piston cu o singura extensie si cu efect unic, cu 

garnituri in partea de sus si fixat mecanic pentru miscari. Alegerea solutiilor cu “efect 

unic” deriva din experienta pe care Ecologia Soluzione Ambiente S.p.A. a castigat-o 

de-a lungul anilor, prin producerea a numeroase instalatii: faptul de a avea intotdeauna 

ulei in interiorul camerelor cilindrilor impiedica formarea de lichide corozive (prin efectul 

de condensare) si elimina necesitatea de a efectua oparatii periodice de lubrifiere. Prin 
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urmare, reducerea riscurilor de rupere si minimizarea cheltuielilor legate de 

mentenanta. 

2. Electrovalve. 

Electrovalvele instalate sunt de tip unidirectional, pilotate solenoid sub tensiune de - 24 

Volti, grad de protectie IP65. 

3. Tubulaturi si alte presiuni 

Atat circuitul hidraulic principal cat si cel pentru situatii de urgenta sunt realizate din 

cauciuc sintetic ranforsat cu fire de otel conform normei ASTM privind rezistenta la 

abraziune, la uleiuri si la alti agenti atmosferici. 

4. Centrala Electrohidraulica 

Centrala electrohidraulica instalata are un zgomot redus (de circa 68 decibeli), este 

formata dintr-un rezervor de ulei, o pompa cu roti dintate de capacitate adecvata, dintr-

un filtru de aspiratie, cu  posibilitatea de a vizualiza nivelul uleiului din rezervor, dintr-o 

valva de suprapresiune, o valva pentru controlul vitezei de coborare, un deviator 

manual pentru alegerea circuitului, un dop de aerisire, un motor electric asincron 

trifazic de   230/400V -  50/60 HZ – 7,5 kW cu grad de protectie IP55. 

 

Dispozitive de siguranta 

Dispozitivele de siguranta, componente ale sistemului, sunt urmatoarele: 

1. Valve electrice dc siguranta. 

2. Opritoare mecanice de cursa lunga in interiorul cilindrilor. 

3. Dubla siguranta activa atat la urcare cat si la coborare, o valva electrica aplicata pe 

sistemul hidraulic, si o valva mecanica tip parasuta, aplicata pe cilindri. 

4. Valva pentru controlul vitezei la coborare. 

5. Butonul de comanda instalat in afara razei de actiune a sistemului, in asa fel incat sa 

permita operatorului o vizibilitate perfecta in timpul operatiunilor de miscare. 

6. Comenzi  “Om Prezent ” la tensiune joasa. 

7. Dublu circuit hidraulic, din care unul principal si celalat pentru situatii de urgenta. 

8. Impotriva riscului de cadere accidentala in fosa, sunt montate labriuri perimentare fixe 

pe laturile sistemului, in afara perimetrului de miscare a compactorului.  

9. Siguranta mecanica cu insertie manuala, cu etaj portant in pozitia compactorului la 

inaltime. 

10.  Sistemul cu impamantare respecta normativele legale in vigoare. 
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11. Predispozitia pentru transmitere la distanta de semnale de alarma prin intermediul unui 

modem GSM sau a unei linii speciale, in cazul unor anomalii de functionare sau 

semnale de pericol. 

 

PARTEA C 

MATERIALE UTILIZATE – EVALUARI TEHNICO-CONSTRUCTIVE 

 

Structura metalica 

Structura etajului pe care este amplasat compactorul, ca si structurile care acopera 

gruparile verticale in miscare, este contituita din profile, tubulaturi si foi intr-un numar 

adecvat, si dispuse corespunzator, pentru a sustineta greutatea unui compactor de 10 

metri cubi umplut la cote maxime.  

In legatura cu calitatea materialelor folosite, se precizeaza faptul ca profilele tip 

HEA – U – L vor fi realizate din Fe 360, in timp ce toata tubulatura si componentele vor fi 

din Fe430 iar foile si componentele solicitate in mod deosebit, vor fi din Fe 510, toate 

acestea pentru a conferi o rezistenta maxima posibila a structurii.  

Otelul utilizat este certificat de catre producator / furnizor. 

Cadrul mobil este imbracat in placi de otel antialunecare cu grosimea de minim  3 

mm mai mult. In linii generale, fiecare componenta metalica va avea o grosime variabila 

de la 3 la 6 mm. 

 

Sistemele mecanice sunt realizate prin folosirea de materiale de prima calitate, cu 

referinte particulare la structura din otel care va fi protejata corespunzator impotriva 

fenomenelor de coroziune prin zincare la cald (conform UNI EN ISO 1461) la o grosime 

minima garantata intre 50÷80 microni.  
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Materialele folosite, dimensionarea sistemului, calculul de sudura si de asamblari 

sunt conform normei UNI CNR 10011. 

Sudura si legaturile efactuate se vor realiza de catre personal calificat, si in 

particular taierile de profiluri si  foi “curatate” de eventuale bavuri care pot apare dupa 

zincare sau dupa efectuarea altor operatii. Taierea foilor, a profilurilor si a structurii, daca 

eset posibil, se va efectua cu tehnologia laser pentru a garanta o precizie maxima. 

Structurile, in complexitatea lor, prezinta un grad ridicat de finisare, fara proeminente 

periculoase si cu suprafete suficient de netede la atingere. 

O ingrijire speciala va fi prestata in alegerea si realizarea componentelor supuse 

fenomenelor de uzura pentru a minimiza riscul unor interventii sau rupturi: sabotii pentru 

deplasare sunt dimensionati la cote maxime, si se gasesc in interiorul structurii metalice 

robuste pentru a evita vibratiile si oscilatiile care pot accelera fenomenele de uzura si de 

deteriorare cinematica; acestia sunt realizati din nylon umplut cu bisulfura de molibden cu 

o mare capacitate autolubrificare. 

 

grosime saboti din material plstic 10 mm 
distanta reglabila pentru a avea o distanta maxima intre saboti si compactor de 50 mm 
profil din otel (42) 
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Balamalele, echipate cu accesorii de ungere, sunt de mari dimensiuni, si sunt fixate prin 

sudura pe structura, pozitia lor fiind definita astfel incat sa fie uniform solicitate in faza de 

utilizare. 

  

 

Chiar si punctele de fixare a cilindrilor pe structura sunt perfect dimensionate pentru 

o utilizare maxima, in termeni de numar de cicluri mecanice, in termeni de sarcini de 

gestionat, si sunt protejate de eventuale socuri care ar putea deteriora organele de 

miscare.  

Sistemul mecanic este realizat astfel incat, compactorul sa fie scos si miscat direct 

in interiorul strcturii metalice, fara a prezenta frecari cu pavajul care s-ar putea deteriora 

datorita socurilor, etc.…dar mai ales s-ar putea murdari din cauza caderilor de deseuri. 

Stabilitatea in faza de miscare este garantata exclusiv de prezenta ghidajelor verticale si 

transversale cu saboti de miscare antifrictiune,excluzand, din motive de simplitate a 

sistemului si de siguranta in functionare, prezenta franghiilor, lanturilor, pantografe, roti 

dintate sau cremaliere. 

-detaliu cadru mobil 

-profil ghidaj din otel 

-imbracare externa cu saboti din material plastic pentru a reduce frecarea prin alunecare 
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Gurile de incarcare a deseurilor  

Gurile de incarcare sunt realizate prin aceleasi tratamente si cu aceleasi materiale ca si 

structura: acestea prezinta un cadru metalic autoportant din otel INOX  finisat, din punct de 

vedere estetic; deschiderea basculanta este realizata complet din otel inox lucios si de 

grosime ideala.  

Culoarea panourilor montate pe gurile de incarcare se va decide impreuna cu 

beneficiarul, urmand a se efectua o operatie de vopsire inaintea careia se va aplica un 

strat protector de grund.  

Alegerea matarialelor si a finisajelor descrise permite obtinerea unui aspect estetic 

placut, precum si punerea la dispozitie a unor guri de incarcare in masura sa reziste la 

actiunea acida si agresiva a deseurilor care vor fi colectate. 
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Exemple de guri de incarcare cu carcasa de protectie pentru dispozitivele de stingere a incendiilor  

(optional). 

 

 

Sistemul hidraulic 

Toti cilindri sunt realizati din materiale de inalta calitate si  sunt efectuate probe de 

functionare inainte de instalarea lor pe insulele ecologice; in particular, fiind o presiune 

maxima exercitata de 150 bari, cilindri sunt testati la o presiune maxima de  450 bari. 

In ceea ce priveste materialele folosite, ceramica cilindrilor trebuie sa fie realizata din Fe 

360B, in timp ce “tulpinile” sunt din C45/ST52.3. 

Protectia “tulpinilor” impotriva uzurii este asigurata prin cromarea acestora care se 

va realiza pentru o grosime minima de  30 – 40 μm. 

Referitor la sistemul de filtrare a uleiului, dispozitivul folosit prevede ca acesta sa fie 

o componenta a centralei electro-hidraulice si va fi pozitionat in aspiratie: prin urmare nu 

va exista nici un circuit de by-pass si nu vor fi indicatori de umplere deoarece acest lucru 

nu se intampla (cicluri alternante de aspiratie si emitere permit pastrarea filtrului curat). 

Filtrul instalat are o putere de filtrare de 125 μm. 
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Circuitul Electric 

Caracteristicile sistemelor electrice instalate, precum si componentele acestora, 

corespund Normelor legale si Regulamentelor in vigoare. Toate materialele si aparatele 

folosite in cadrul circuitului electric, sunt adaptate la mediul inconjurator in care sunt 

instalate si corespund normelor CEI si tabelelor uniformizate CEI-UNI, in cazul in care 

acestea exista. Conductorii care constituie circuitul sunt dimensionati si protejati impotriva 

suprasarcinii curentului, cauzat de supraincarcari sau de scurt-circuite si sunt ignifuge. 

Instalatia in cauza, este prevazuta cu un circuit propriu cu impamantare care respecta 

reglementarile Normelor CEI in vigoare; valoarea rezistentei de impamantare este stabilita 

conform dispozitiilor legale si exigentelor sistemului de protectie si de functionare. 

 

Certificate, Probe si  Teste 

Echipamentele sunt certificate atat UNI EN ISO 9001 cat si UNI EN ISO 14001, in 

ceea ce priveste sistemele de evaluare si selectie a furnizorilor de materii prime, 

semifabricate si produse finite, dar si in ceea ce priveste prestatiile profesionale si 

serviciile in general. 

Structura proprie organizatorica, destul de dezvoltata din punct de vedere al gamei 

variate de produse fabricate si servicii furnizate, prevede numeroase controale inainte de 

efectuarea unei achizitii, garantand astfel instalatiile si minimizand costurile pentru 

reparatii in cadrul garantiei oferite clientilor. 

Referitor la furnizori, acestia parcurg procedura controlului de audit si verificare, la sediul 

acestora, fiind astfel controlat procesul de productie, executarea de teste, probe si 

controale (chiar si asupra mostrelor) asupra dispozitivelor. 

Referitor la produsele noastre, acestea sunt asamblate in fabrica, atat structura 

metalica, cat si circuitele electric si hidraulic. Decizia de a asambla sistemele in fabrica se 

datoreaza urmatoarelor motive: 

 disponibilitatea unor dotari si echipamente mai performante fata de cele “manuale” 

care s-ar putea utiliza e santier (ne dandim, spre exemplu la calitatea unei suduri 

realizata la sediul nostru fata de o sudura realizata sudori electrice sau pe baza de gaz 

“ tip carucior pe roti” ; 

 posibilitatea de a verifica structurile echipamentelor cu supra sarcini sau tensiuni greu 

de produs pe santier (probe statice si dinamice); 
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 posibilitatea de a simula situatii de urgenta cu scopul de a controla functionarea 

dispozitivelor instalate si efectuarea calibrarii supapelor.  

Rezulta ca, in plus fata de controlul “formal” si “substantial” al furnizorilor, se 

efectueaza o serie de probe si teste, asupra propriilor dotari, atat in conditii statice, cat si 

in conditii dinamice, cu scopul de a  aplica in santier, componente semi-fabricate 

disponibile a fi puse in functiune dupa efectuarea legaturilor electrice. 

Calitatea si importanta probelor efectuate de catre personalul nostru, inainte de 

instalare, este evidentiata prin absenta oricarei accidentari a operatorilor sau a 

utilizatorilor sistemelor noastre. 

 

PARTEA D 

NOTE - DIFERITE SPECIFICATII  

Legi, Decrete si Regulamente de referinta 

Structurile si circuitele (electric si hidraulic) propuse sunt produse conform normelor, legilor 

si regulamentelor in vigoare referitoare la: 

 Norme CEI 64-8 A Patra Editie  (ianuarie 2001) - Articolele de la 4131 la 4137; 

 Sistemele electrice utilizatori la tensiunea nominala nu mai mare de 1000V in c.a. si 

1500V in c.c.; 

 Norme CEI 64-8; V1 (ianuarie 2001) Articolul 5902 

 Norme CEI 64-8/7; V2 (ianuarie 2001) Articolul 5903 

 Norme CEI 17-13/1 A patra Editie (noiembrie 2000) Articolul 5862 

 Norme CEI 17-13/2 A doua Editie (noiembrie 2000) Articolul 5863 

 Norme CEI 17-13/2; Ec (ianuarie 2001) Articlolul 5922 

 Norme CEI 17-13/3 Prima Editie (septembrie 1997) Articolul 3445C 

 Norme CEI 17-13/4 Prima Editie (aprilie 1998) Articolul 4153C 

 Norme CEI 17-13/4; V1 (iunie 2000) Articolul 5666 

 Echipamente asamblate d protectie si de manevre in conditii de joasa tensiune 

(tablouri BT) 

 Legea N. 186 din 1/3/1968 

 D.Lgs. n° 81/2008 privind Protectia sanatatii si a sigurantei la locul de munca  

 Legea N. 46 del 5/3/1990 
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 D.P.R. N. 447 del 06-12-1991: regulamentul de punere in aplicare a Legii N. 46 din 

05/03/1990 

 D.M. n. 37 din 22 ianuarie  2008 privind producerea de sisteme electrice  

 Directiva 2006/42/CE: Directiva masini 

 Directiva 2004/108/CE: Directiva privind Compatibilitatea Electromagnetica 

 Norme Armonizate EN ISO 12100-1:2005 si 12100-2:2005: Siguranta Masinilor 

 Norma Armonizata EN ISO 60204-1:2006:Siguranta Masinilor–echipamente electrice 

 Norma Armonizata EN ISO 1570:2009: Cerinte de siguranta privind platformele de tip 

lift 

 Norma Armonizata EN 349:2008: Siguranta Masinilor – prevenirea riscurilor de strivire   

 Dispozitii si recomandari de comanda VV.F., ENEL, TELECOM, USL, etc..., referitoare 

la sistemele ce tin de competenta lor  

 D.M. n. 37 din 22 ianuarie 2008 privind realizarea de sisteme electrice  

 Directiva 2004/108/CE: Directiva privind Compatibilitatea Electromagnetica 

 Norme Armonizate EN ISO 12100-1:2005 si 12100-2:2005: Siguranta Masinilor 

 Norma Armonizata EN ISO 60204-1:2006: Siguranta Masinilor – echipamentelor 

electrice  

 Norma Armonizata EN ISO 1570:2009: Cerinte de siguranta pentru platformele de tip 

lift  

 Norma Armonizata EN 349:2008: Siguranta Masinilor - prevenirea riscurilor de  strivire 

 UNI EN 1501-2:2010 Utilaje de colectare a deseurilor si dispozitive de ridicare - 

Cerinte generale de siguranta - Partea a 2-a: Utilaje de colectare a deseurilor cu 

incarcare laterala 

 UNI EN 12574-1:2006 Partea 1: Recipiente de capacitate pana la 10.000 l cu 

capac/recipient/ basculant/, pentru dispozitive de ridicare cu pivot, cu pivot dublu sau 

cu buzunar - Dimensiuni si proiectare  

 

Siguranta 

In termeni de siguranta a sistemelor, echipamentul in cauza este conform normelor in 

vigoare in materie de: 

 sisteme mecanice dimensionate corespunzator si realizate pe baza de sarcini maxime 

admisibile asupra unei structuri de acest tip; 
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 sisteme electrice atat la nivelul tabloului de comanda cat si la nivelul dispozitivelor de 

semnalare, control, alarme, urgente, etc…; 

 sisteme hidraulice deoarece acestea sunt facute din materiale certificate si sunt 

prezente toate dispozitivele de siguranta (valve tip parasuta, protectii, etc…). 

In plus fata de alte certificari si omologari prevazute de normele aplicabile, se 

efectueaza in faza de implementare Evaluarea Riscurilor conform cu prevederile din 

reglementarile UNI EN 1050 (si din alte normative UNI EN cum ar fi de exemplu, UNI EN 

292 in materie de siguranta a masinilor).  

Norma: 

 descrie procedurile pentru estimarea pericolelor si la evaluarea riscurilor; 

 recomanda deciziile care trebuiesc luate privind siguranta masinilor; 

 recomanda tipul de documente necesare pentru verificarea efectuarii procedurii de 

evaluare a riscurilor  

In aplicarea masurilor dispuse de normele UNI EN 1050, echipamentele sunt proiectate 

si realizate pentru minimizarea riscurilor la care sunt supusi utilizatori dar si operatorii in 

diferite etape de folosinta si manipulare a sistemelor. 

In conformitate cu prevederile Decretului Legislativ 81/2008 privind protectia sanatatii si 

sigurantei la locul de munca, structura este realizata astfel incat eventualele interventii de 

mentenanta care presupun demontarea, indepartarea sau modificarea cunor componente 

de greutate mare (cum ar fi centrala electro-hidraulica, gurile de incarcare, etc…), pot fi 

efectuate in conditii de siguranta maxima a operatorilor folosind punctele de agatare 

special pozitionate: suruburi cu inel pentru ridicare si fixare, etc… 

Documentatia tehnica furnizata in timpul testelor demonstreaza modalitatile de executie a 

diferitelor interventii, dotarile si instrumentele de utilizare, dispozitivele de protectie si 

precautiile de care trebuie tinut cont pentru a preveni situatii de pericol sau alte incidente. 

Pe suprafata metalica a structurii sunt postate toate indicatiile referitoare la riscurile si 

pericolele la care pot fi expusi utilizatorii dar si operatorii (tensiunea de alimentare, riscuri 

de strivire, etc…). Aceste informatii sunt prezentate in mod clar (semne si placi de mari 

dimensiuni pozitionate la locuri vizibile si in culorile prevazute de normativa aplicabila) si 

permanent (in functie de suport si modalitati de fixare). 

In termeni de siguranta activa / pasiva, se specifica ca toate dispozitivele instalate in acest 

scop, atat la nivel electric cat si hidraulic, sunt permanent  active si intra in functiune 

automat in conditii de urgenta sau in caz de anomalii.In special:  
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 valvele unidirectionale (de tip parasuta) intervin automat in cazul in care se produce o 

ruptura a conductelor hidraulice evitand ruperea structurii metalice; 

 in cazul intreruperii fortei motrice, insula ecologica se blocheaza in pozitia in care se 

afla; 

 in cazul intreruperii comenzii de urcare sau de coborare, insula se blocheaza in pozitia 

in care se afla, atunci cand este vorba de o comanda “instabila”. 

 

Zgomotul  

In ceea ce privste zgomotul produs de echipament in timpul utilizarii sale normale, se 

fac urmatoarele precizari:in faza de introducere a deseurilor, cu echipamentul aflat in jos, 

nu se produce nici un zgomot, in afara de cel datorat caderii deseurilor in interiorul 

compactorului, care aflandu-se in interiorul cuvei subterane, va produce un zgomot 

aproape insesizabil; 

 gurile de incarcare a deseurilor sunt dotate cu amortizoare (de tip arc) care controleaza 

faza de inchidere evitand ca suprafetele metalice sa se ciocnesca zgomotos unele de 

altele; 

 in faza de ridicare a echipamentului, zgomotul este produs de centrala electro-

hidraulica pozitionata in interiorul cutiei tehnice, generand un zgomot de maxim de 40 

dBA si de catre alarma sonora a “echipamentului in miscare”, prevazuta de nomativele 

in vigoare, care genereaza un nivel sonor egal cu circa 70 dBA; 

 in faza  de coborare a sistemului, datorita faptului ca miscarea este guvernata exclusiv 

de catre electrovalvele circuitului hidraulic, zgomotul este determinat tot de alarma 

sonora a “echipamentului in miscare”, care genereaza un nivel sonor egal cu circa 70 

dBA. 

 

Poluarea  

In ceea ce priveste poluarea produsa de echipament, se specifica faptul ca nu se 

inregistreaza emisii in atmosfera si ca singura sursa de poluare o reprezinta uleiul hidraulic 

din interiorul circuitului, demonstrand angajamentul companiei fata de mediu, prin faptul ca 

se utilizeaza ulei hidraulic biodegradabil intr-un procent mai mare de 90%. 
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Containerele tip Ecolbell  

 

1. RAPORT TEHNIC  – Puncte forte 

 

1.1 Cuva din beton  

 Cuva din beton este echipata in partea superioara de un cadru metalic cu opt orificii 

de 38 mm, care permite evacuarea apelor pluviale  

 Cuva din beton este adaptata pentru recipiente cu volum de 3 mc, 4 mc si 5 mc   

 Cuva fiind monolitica, este foarte rezistenta la presiunile terenului, si etansa pentru 

a preveni infirltarile de apa, existand posibilitatea de a fi dotata cu ancore pentru a 

anula Principiul lui Arhimede  

 In aceste cuve din beton pot fi introduse si alte marci sau tipuri de recipiente.  

 

1.2 Nivelul superior al containerului 

 Nivelul superior al containerului este confectionat din aluminiu cu striatii pentru a 

impiedica alunecarea, optional, se pot aplica foi zincate cu striatii sau din cauciuc 

anti alunecare.  

 Nivelul superior este usor inclinat spre exterior pentru a permite scurgerea apelor  

 Nivelul superior ramane la nivelul podelei pentru a permite accesul pentru 

persoanele cu dizabilitati  

 

1.3  Recipientele  

 oferta este disponibila pentru recipiente de 3mc, 4mc si 5mc  

 Posibilitatea de a realiza solutii personalizate 

 

1.4 Platforma de siguranta   

 Platforma de siguranta este dotata cu doua contragreutati din beton si patru blocaje 

de siguranta pentru a garanta stabilitatea   

 

1.5 Gurile de alimentare   

 Exista o gama variata de guri de incarcare   

 Vopseaua folosita este antigrafiti  

 Grurile de incarcare sunt perfect izolate fonic   



  

Pag. - 85 

2. SCHEMA PRINCIPALA  

 

Nivelul superior       Carlig de ridicare 

Platforma de siguranta      Gura de incarcare 

Cuva din beton       Recipient 

 

Cuva monolitica din beton, complet etansata, in care este pozitionata platforma de 

siguranta si in care se va introduce recipientul metalic de 3mc, 4mc sau 5mc., recipient cu 

nivel superior confectionat standard din aluminiu, in care se fixeaza gura de incarcare care 

poate fi de diferite modele.  

 

3. CUVA DIN BETON   

 

 Cuva monilitica din beton pentru a garanta o etanseitate perfecta  

 Cuva din beton armat pentru a garanta rezistenta in timp   

 Este protejata de aciditatea solului si de coroziune  

 Greutatea garanteaza stabilitatea si anuleaza principiul lui Arhimde in cazul terenurilor 

cu drenaj; in cazul terenurilor fara drenaj, se vor aplica ancore ghipsate in beton pentru 

a anula principiul lui Arhimede   
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 Punerea in opera inr-un mod simplu, fara alte lucrari de zidarie   

 Dimensiuni externe : 195 x 195 cm. Dimensiunile permit montarea si a altor modele si 

marci de recipiente existente. Cuva pentru recipiente de 3mc, 4mc si 5mc. Diferenta de 

volum este data de inaltimea recipientului introdus. 

 

 

 

Recipientul nu este asezat direct pe fundul cuvei, ci pe etajul platformei de 

siguranta. Intre fundul cuvei si si fundul recipientului ramane un spatiu de 25 cm.  

Cuvele sunt prevazute pe fund cu un bazin pentru colectarea eventualelor lichide.  

Pentru ridicarea si montarea sa, cuva are in cele patru colturi carlige de agatare. 

Recipientul va fi livrat complet echipat si pregatit pentru a fi montat. 

 

4. PLATFORMA DE SIGURANTA   

 

Platforma de siguranta este autoblocanta in 4 puncte.  

Sistemul de blocare este in masura sa suporte o greutate in fiecare punct mai mare de  

500 Kg.  

Este prevazuta cu 2 contragreutati, pentru ridicarea nivelului superior.  
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4.1 Detalii platforma de siguranta  
 

 

Cadru superior pentru cuva recipientului            Stift de blocare pentru un unghi 

Gura de vizitare 550x 550 mm     Nivel superior 

Profile de ghidaj contragreutate     Contragreutati 

 

Platforma noastra de siguranta respecta norma EN 13.071-2 si in mod deosebit articolul 

4.3.2 care spune:  

"Etajul de siguranta trebuie sa se ridice automat in pozitia de siguranta in momentul 

in care recipientul este scos din cuva din beton. In pozitie de siguranta  etajul 

superior nu trebuie sa fie mai jos cu 210 mm fata de partea de sus a etajului stradal. 

Nivelul superior trebuie sa suporte o greutate de minim de 150 kg in orice punct pe 

o raza de 300 mm, si nu se poate lasa mai jos de 15 mm". 
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4.2 Autoblocaje in 4 puncte 
 

 

Deblocat         Blocat 

Sistem de siguranta  optimala. 

 

4.3 Facilitati de utilizare  

Ridicarea si coborarea recipientului sunt facilitate de cele 4 roti introduse in profilele de 

ghidaj speciale pentru aceasta. 

 

Etaj superior 

Roti 

Profil de ghidaj 

 

4.4 Gura de vizitare  

O gura de vizitare de 550 x 550 mm permite un acces facil catre interiorul 

elementului din beton. Astfel este posibila verificarea cu usurinta a elementelor 

platformei de siguranta.   

*Toate componentele metalice sunt realizate din foi zincate la cald. 
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5. RECIPIENTELE  

 

 

 

 Recipientele realizate din foi zincate la cald  

 Clasa de foc MO: neinflamabila  

 Intariri la colturi si in partea inferioara a scheletului pentru atenuarea socurilor   

 Diferite sisteme de ridicare disponibile   

 Introducerea deseurilor printr-o gaura  pozitionata central pentru o distribuire mai buna 

a deseurilor in interiorul recipientului   

 Garantat impotriva infiltratiilor apelor  

 

 

 

 

5.1 Pereti cu nervuri  

 

 

 

 

 

 

Pentru o mai buna rezistenta a peretilor recipientului se vor face 4 nervuri. 
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5.2 Usa de deschidere 

 

 

Recipientele au doua usi de golire care sunt considerate parte integranta a 

recipientului, fixate cu ajutorul unor balamale adecvate, garantand o etanseitate fata de 

eventuale lichide, avand o capacitate de 130 litri. Usile sunt intarite prin intermediul unor 

bare transversale prinse in balamale. 

 

6. SISTEMUL  DE RIDICARE  

 

6.1 Cralig Kinshofer sau carlig dublu  

Toate modelele recipientelor pot utiliza sisteme de ridicare Kinshofer sau carlig 

dublu care sunt in legatura prin intermediul a doua tije de ridicare din interiorul recipientui 

cu o bara transversala robusta care transmite miscarea de dschidere a tijelor conectate la 

usi.  

Bara transversala impinge deseurile catre partea de jos. 
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6.2 Avantajele sistemului   

 Lungimea necesara pentru o cursa: 45 cm  

 Presiune hidraulica: 80 bari sunt suficienti 

 O uzura mai usoara a partilor si o durata mai lunga de viata  

 Nici un punct slab, contrar sistemelor de deschidere folosind franghii sau lanturi  

 

7. GURILE DE INCARCARE  DESEURI 

 

 Gurile de incarcare deseuri sunt rezistente la foc   

 Confctionate din fier zincat sau din inox clasa de rezistenta la foc M0  

 Niciun surub la vedere  

 Vopsea ral la alegere sau in otel inox  

 

7.1 Optiuni:  

 Corp de coloana din otel inox   

 Guri de incarcare in masura sa suporte saci de 110lt. in functie de modelul de corp de 

coloana (la alegere ),  
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 Clapa izolata fonic pentru sticla (daca se solicita),  

 Sistem de izolare acustica in interiorul recipientului (daca se solicita).  

 Pedala pentru deschidere (la cerere),  

 Maner pentru deschidere de catre persoane cu dizabilitati (disponibil la modelul cu 

pedala),  

 Usa pentru deseuri de mari dimensiuni (la cerere),  

 Marcaje personalizante (la cerere ).  

 Sistem electronic de  cantarire (la cerere)  

 Sistem electronic de masurare a volumului (la cerere)  

 Software de gestiune (la cerere)  

 

8. NIVELUL SUPERIOR   

 

 Solutie antialunecare prevazuta cu aluminiu  

 Alternativ, prevazuta cu cauciuc antialunecare de culoare neagra sau colorata  

 

Platforma cu foi din aluminiu cu striatii anti-alunecare. 

Foile din aluminiu sunt alegearea cea mai sigura in ceea ce priveste tipul de material ales, 

rezistent in timp si uzura normala de utilizare   

Platforma este la nivelul solului sau al trotuarului pentru a facilita accesul pentru persoane 

cu dizabilitati   

Un spatiu intre platforma si scheletul metalic permite prin intermediul unui canal de 

scurgere a apelor pluviale, evitand orice infiltratii in interiorul recipientului.  

Canalul de scurgere al apelor are o capacitate mai mare de 3lt.  

 

8.1 ETANSAREA  

Etanseitatea recipientului este asigurata de cuva din ciment si de sistemul de drenaj care 

asigura eliminarea apelor de la nivelul superior. 
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Nivel superior      Strat exterior de acoperire 

Cuva din ciment      Drenaj 

        Material drenant
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9. DIMENSIUNI  

9.1 Greutatea in kg 

  3m3 4m3 5m3 

Coloana de        

  
90 kg pana la 
150kg 

90 kg pana la 
150kg 

90 kg pana la 
150kg 

incarcare       

Platforma       
etaj 140 kg 140 kg 140 kg 
aluminiu      
Recipient 375 kg 405 kg 432 kg 

Greutate totala       
complet 
incarcat      
RSU : d = 0,2 RSU: 1171 kg RSU: 1425 kg RSU: 1645 kg 
Amestecat : 
d=0,25 

Amestecat: 
1310 kg 

Amestecat: 
1617 kg 

Amestecat: 
1882 kg 

Sticla d=0,4 Sticla: 1727kg Sticla: 2195 kg Sticla: 2595kg 

Platforma de        
siguranta 340 kg 360 kg 380 kg 

Cuva din 
ciment 5200 kg 5200 kg 5200 kg 

9.2 Volume si 
dimensiuni     

  5m3 4m3 3m3 

Volumul util al       
cuvei din 
metal 4,85 m3 3,90 m3 2,85 m3 
        

Dimensiuni 
interne  L=1715 L=1715 L=1715 
cuva din l=1715 l=1715 l=1715 
ciment h=2480 h=2090 h=1625 
        

Dimensiuni 
externe L=2480 L=2090 L=1950 

cuva din  
(T anti 
principiului 

(T anti 
principiului 

(T anti 
principiului 

ciment Arhimede) Arhimede) Arhimede) 
  l=1950 l=1950 l=1950 
  H=2600 H=2210 H=1745 

Recipient din L=1516 L=1516 L=1516 
  l=1516 l=1516 l=1516 
otel h(utila)=2063 h(utila)=1673 h(utila)=1208 

Platforma L=1927 L=1927 L=1927 
  l=1927 l=1927 l=1927 

  
grosime circa 
0,5 cm 

grosime circa 
0,5 cm 

grosime circa 
0,5 cm 
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II.3. Date tehnice ale investitiei 

a) Zona si amplasamentul 

Cadrul natural 

Date geologice-geomorfologice 

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul studiat se afla pe terasa 

Ghimbaselului, iar intr-un cadru mai general, in depresiunea Brasovului. Aceasta 

depresiune s-a format prin umplerea unei cuvete de varsta Cretacica cu sedimente 

Daciene, Romaniene si Pleistocene, acestea din urma cu grosimi de ordinul sutelor de 

metri. 

Din punct de vedere litologic formatiunile intalnite pe aceasta terasa de varsta 

cuaternara se compun din pietris, bolovanis si nisip, iar la suprafata pe o grosime relativ 

redusa dintr-o patura de alterare a acestora, patura fiind constituita la randul ei dintr-un 

material coeziv - nisip prafos, nisip argilos. 

Terenul este relativ plat, cu o usoara inclinare spre nord. 

Din punct de vedere hidrologic-hidrogeologic nu exista probleme deosebite. 

Sondajele efectuate nu au intalnit apa subterana, iar adancimea acesteia, data fiind 

permeabilitatea mare a depozitelor de terasa se estimeaza a fi de peste 10 metri. 

Date hidrologice -hidrogeologice 

Zona studiata este drenata de raul Ghimbasl. Somdajele efectuate pe amplasment 

nu au intalnit apa subterana pana la adancimea lor finala. Dealtfel datele pe care le 

detinem de la alte lucrari efectuate in zona ne indreptatesc sa afirmam ca nivelul apei 

subterane se gaseste la adancimi mai mari de 10,00 metri. 

Stabilitatea terenului - Conform studiului geo pentru PUZ Ghmibav pus la dispozitie de 

catre UAT Ghimbav 

1. Stratificatia - investigatii geotehnice 

Pentru identificarea stratificatiei s-au executat un numar de trei foraje geotehnice. 

Sondajele efectuate au intalnit o stratificatie simpla, omogena. De sus in jos aceasta este 

urmatoarea (considerand cota terenului natural drept cota +-0,00): 

 sol vegetal (cu o grosime de 0,30 metri) 

 pietris si bolovanis cu nisip de la adancimea de 2,20 m  
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2. Zona seismica 

Conform normativului P 100-92, privind proiectarea antiseismica a constructiilor, 

amplasamentul studiat se incadreaza in zona “D”, caracterizata prin coeficientii Ks = 0,16 

si perioada de colt Tc = 1,0 sec. 

3. Adancimea la inghet 

 Adancimea maxima de inghet de care se va tine seama la proiectarea lucrarilor de 

fundatii este conform STAS 6054/77 in zona studiata de 1,00 metri. Toate fundatiile 

trebuie sa depaseasac aceasta cota deoarece datorita fenomenului de inghet-dezghet, 

terenul se degradeaza micsorandu-si considerabil capacitatea portanta. 

4. Incadrarea terenului privind rezistenta la sapare este conform normelor TS-977 

urmatoarea: 

 solul vegetal    - teren moale 

 nisip profos, nisip prafos argilos - teren mediu 

 pietrisul si bolovanisul cu nisip  - teren foarte tare 

 

 

 Concluzii: 

Din punct de vedere litologic formatiunile intalnite pe aceasta terasa de varsta 

cuaternara se compun din pietris, bolovanis si nisip. iar la suprafata pe o grosime relativ 

redusa dintr-o patura de alterare  a acestora, patura fiind constituita la randul ei dintr-un 

material coeziv-nisip-prafos. 

Din punct de vedere hidrologic-hidrogeologic nu exista probleme deosebite. 

Sondajele efectuate nu au intalnit apa subterana, iar adancimea acesteia, data fiind 

permeabilitatea mare a depozitelor de terasa se estimeaza a fi de peste 10 metri. 

Sondajele efectuate au intalnit o stratificatie simpla, omogena. De sus in jos aceasta 

este urmatoarea (considerand cota terenului naturat drept cota +-0,00): 

 sol vegetal (cu o grosime de 0,30 metri) 

 nisip prafos cafeniu-galbui plastic consistent (grosimea 1,70 metri) 

 pietris si bolovanis cu nisip de la adancimea de 2,0 metri (pana la adancimea finala 

a sondajelor de 4,0 metri). 

 sol vegetal (cu o grosime de 0,30 - 0,40 metri) 

 nisip prafos argilos brun - cafeniu plastic consistent (grosimea 1,20 - 1,50 metri) 

Fundarea se va executa intr-una din urmatoarele variante: 
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 pe stratul de pietris cu bolovanis si nisip la adancimea minima de 2,00 metri de 

la cota terenului natural actual. Pentru acest strat se va lua in considerare 

presiunea conventionala P conv=400kPa sau, 

 pe nisip prafos argilos la adancimea de un metru. Pentru acest strat se va lua in 

considerare presiunea conventionala Pconv=220kPa 

Conditiile de fundare prezentate mai sus sunt specifice fazei de proiectare PUZ. 

Pentru fazele de proiectare urmatoare cand se cunosc obiectivele proiectate si 

amplasarea lor sunt necesare studii detaliate pentru fiecare obiectiv in parte. 

 

b) Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat  

 Terenul face parte din domeniu public al UAT Ghimbav. 

 

c) Situatia ocuparilor definitive de teren: 

1. Amplasament nr.1, Turn de Apa, Strada Fagarasului  42,25 m2 

2. Amplasament nr.2, Langa Centrala, Strada Fagarasului        36,00 m2 

3. Amplasament nr.3, Loc de Joaca, Strada Fagarasului  36,00 m2 

4. Amplasament nr.4, Blocuri noi      42,00 m2 

5. Amplasament nr.5, Transilana 1 si Transilana 2  5.1.   42,25 m2 

         5.2.   42,25 m2 

6. Amplasament nr.6, Zona de case individuale                      16,25 m2 

 

 

Suprafata de teren totata ocupata: 257,00 m2  

 

d) Studii de teren necesare 

Studiu geotehnic 

Studiu topografic  

Au fost folosite planuri topografice si studii geo puse la dispozitie de catre UAT Ghimbav 

care vor fi completate in functie de cerinte la fazele urmatoare ale proiectului. 
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II.3.1. Solutia 2  propusa - Amplasamente si echipamente pentru insule ecologice  

Propunerea amplasamentelor cat si a echipamentelor pentru insulele ecologice, au 

fost  stabilite de comun acord proiectant - reprezentanti U.A.T. Ghimbav. 

 

DIMENSIONAREA PUNCTELOR DE COLECTARE A DESEURILOR URBANE  
 

Studiul este realizat avand ca referinta datele privind deseurile urbane colectate in 

anul 2015, o perioada de timp completa (un an calendaristic) si recenta, considerata 

semnificativa pentru acest studiu.  

Pe baza acestor infromatii am dezvoltat o analiza a colectarii selective bazata pe: 

- procentul de colectare selectiva a meterialelor care a fost presupus a fi initial, egal cu 

procentul pe judetul Brasov, acest procent fiind considerat unul minimal necesar a fi 

atins. 

- procentul propus de colectare selectiva a materialelor a fost estimat, fiind un obiectiv 

de atins in cadrul acestui studiu, procentul fiind egal cu valorea procentelor din 

structura deseurilor menajere la nivelul judetului Brasov, conform APM Brasov si 

procentele din structura deseurilor din Italia, asa cum rezulta din situatiile raportate la 

nivelul acestei tari. 
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Date cantitative de 
intrare       

        

Hartie / Carton   64 kg/locuitor an    

Plastic   42 kg/locuitor an    

Sticla + Metal   39 kg/locuitor an    

Nediferentiat + Organic (nereciclabil) 246 kg/locuitor an  
Obs. La Ghimbav nu este prevazuta colectarea selectiva a deseurilor organice. 
 
Parametri de conversie greutate/volum si raportul de compactare 
realizabil  

Hartie / Carton     1 kg = 10 litri 

Plastic     1 kg = 20 litri 

Sticla + Metal   1 kg = 3 litri 

Nediferentiat + Organic (nereciclabil)   1 kg = 10 litri 
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CATEVA CONSIDERATII PENTRU O MAI BUNA GESTIONARE A PROIECTULUI 
 

Pe parcursul procesului de proiectare a sistemului de colectare la Ghimbav,  este 
oportun sa evaluam solutiile tehnice corelat cu organizarea serviciului de colectare a 
deseurilor propunand insule ecologice  subterane si de suprafata prevazute cu sisteme de 
compactare mobile sau clopote subterane / la suprafata astfel incat sa se realizeze un 
ciclu de colectare eficace si eficient. Acest lucru inseamna sa gandim o solutie rationala si 
optima atat din punct de vedere al livrarii si instalarii sistemelor propuse dar si din punctul 
de vedere al firmei care face colectarea si transportul deseurilor: este necesara adoptarea 
unor solutii standard modulare care pot fi gestionate cu cat mai putine utilaje. 
Un obiectiv ulterior este acela de a insera progresiv elemente tehnice / tehnologice cu 
impact asupra calitatii vietii locuitorilor aducand ujn plus de valoare calitatii mediului, 
teritoriului  astfel incat, toate acestea sa conduca la o dezvoltare organica si structurala a 
serviciului de de colecatre deseurilor  atingand obiectivele prevazute in normativele in 
vigoare si educand cetatenii sa se comporte in mod virtuos. 
Volumul fiecarui sistem trebuie sa aiba in vedere cateva obiective legate de calitatea 
urbana precum: 
- disponibilitatea unui numar adecvat de sisteme cu un volum potrivit pentru colectarea 
tuturor deseurilor produse evitand situatiile inconveniente 
- minimizarea numarului suprafetelor destinate colectarii pentru a a fi posibila o 
reamenajare semnificativa in teritoriu  
- reducerea frecventei de golire pentru a minimiza impactul ambiental in gestionarea 
deseurilor si a determina un bilant ambiental pozitiv.  

O alegere precum cea prezentata mai jos este conforma cu obiectivele proiectului si 
permite trasarea in mod clar si sigur a drumului catre un Bilant Ambienatl, Social si 
Economic pozitiv. 
Avantajele reale si tangibile care rezulta din introducerea sistemelor subterane sau a celor 
modulare de suprafata propuse, privind dezvoltarea serviciului de igiena urbana sunt 
legate de urmatoarele aspecte: 
- functionalitate 
- siguranta 
- aspecte igienico – sanitare 
- aspecte igienico – ambientale 
- aspecte economice  
Prin realizarea de amplasamente fixe pentru colectarea selectiva a deseurilor se introduc 
elemente de organizare a serviciului de colectare si de dezvoltare a culturii cetatenilor in 
acest cotext social. 
 

Aspecte functionale: 
Compactarea deseurilor, care permite optimizarea capacitatii volumetrice disponibile, 
influenteaza organizarea serviciului reducand costurile si crescand eficienta. Din acest 
motiv pentru fractiile problematice in termeni de cantitate, vor fi montate compactoare 
subterane sau de suprafata.  
 
Dotarile necesare din punct de vedere logistic, pentru colectarea deseurilor sunt 
autocamioane cu  2 sau 3 axe echipate cu multilift; acest lucru determina cateva avantaje: 
- reducerea poluarii atat datorita reducerii duratei operatiilor, cat si datorita folosirii unor 
autocamioane mai "moderne" si deci mai putin poluante in termeni de poluare fonica  
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(reducerea zgomotului)  si in termeni de poluare atmosferica (mai ales in ceea cepriveste 
pulberile fine PM10); 
- reducerea personalului necesar ca urmare a folosirii camioanelor cu un singur operator, 
cu consecinte in reducerea costurilor; 
- perturbare minora in ceea ce priveste traficul stradal  
 

Aspecte referitoare la siguranta: 
Sistemele subterane, compactoarele fotovoltaice si clopotele de suprafata sunt sisteme  
usor de gestionat, formandu-se astfel cateva puncte de colectare in care numarul 
containerelor este suficient pentru a se atinge scopul propus. Conformatia sistemelor 
permite colectarea in siguranta si in cazul persoanelor cu handicap sau in cazul batranilor. 
 
Aspecte igienico – sanitare: 
Insulele ecologice subterane, precum si sistemele de suprafata (compactoarele si 
clopotele tip Iglus) formeaza arii delimitate usor de gestionat, atat din punct de vedere al 
curateniei la suprafata, cat si a dezinfectarii pe interior (prin intermediul sistemelor speciale 
care folosesc produse de igienizare si dezinfectare) . De asemenea materialele folosite si 
formarea camerelor cu aer intre pereti incetinesc procesul de degradare biologica a 
deseurilor.  
 
Aspecte estetico - ambientale : 
Sistemele propuse sunt utilizate atat pentru colectarea deseurilor selective cat si pentru 
deseurile neselective, pastrand un stil placut si uniform. Pentru acest motiv sistemele sunt 
piese de mobilier stradal, piatete sau cartiere:problema colectarii deseurilor nu poate fi 
omisa din nici un proiect urban (rezidential sau comercial) , dar poate fi gestionat mai bine 
daca are un imapct minimal si daca se integreaza perfect in contextul urban. 
 
Aspecte economice: 
Asa cum am mentionat, insulele ecologice (subterane sau de suprafata) proiectate ca si 
siteme organice de colectare deseuri distribuite in teritoriu, permit efectuarea de economii 
asociate cu optimizarea fazelor de colectare si  standardizare a proceselor si a dotarilor.  
Experienta adminitratiilor publice care au proiectat si implementat sisteme integrate de 
colectare a deseurilor cu un numar mai mare de locuri de colectare similare distribuite in 
teritoriu, demonstreaza ca investitia initiala se va amortiza intr-un numar mic de ani, dintr-
un puct de vedere strict economic, in timp ce perceptia beneficiilor, in termeni de imagine, 
de satisfactie a utilizatorului si de disfunctionalitati este imediata.  
Proiectarea unui "sistem integrat" de colectare deseuri cu insule ecologice subterane si de 
suprafata permite atingerea in acelasi timp a: 
- unui bilant de mediu pozitiv 
- un nivel de serviciu satisfacator pentru utilizatori 
- o gestionare economica a serviciului de colectare  
Totul cu o ivestitie initiala pe masura obiectivelor. 
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AMPLASAREA PLATFORMELOR ECOLOGICE 

Amplasamentul numarul 1 TURN DE APA   

Amplasament   Adresa   Nr. Apartamente 
TURN DE 
APA  Str. Fagarasului Nr.16, Bl. 16, Sc. A 15 

  Str. Fagarasului Nr.16, Bl. 16, Sc. B 11 

  Str. Fagarasului Nr.16, Bl. 16, Sc. C 15 

  Str. Fagarasului Nr.17, Sc.A 15 

  Str. Fagarasului Nr.17, Sc.B 15 

  Str. Fagarasului Nr.18, Bl.18, Sc. A 10 

  Str. Fagarasului Nr.18, Bl.18, Sc. B 14 

  Str. Fagarasului Nr.18, Bl.18, Sc. B 10 

  Str. Fagarasului Nr.43, Bl.14 Sc.- 14 

  Str. Fagarasului Nr.43, Bl.14 Sc. A 10 

  Str. Fagarasului Nr.43, Bl.14 Sc. B 10 

  Str. Fagarasului Nr.13, Bl.13, Sc. B 14 

  Str. Fagarasului Nr.43, Bl.13 Sc. A 10 

  Str. Fagarasului Nr.19, Bl.19 Sc. A 12 

  Str. Fagarasului Nr.19, Bl.19 Sc. B 8 

  Str. Fagarasului Nr.19, Bl.19 Sc. C 12 

  Str. Fagarasului Nr.41, Bl.11 Sc.B 10 

  Str. Fagarasului Nr.41, Bl.12 Sc.C 20 

  Str. Fagarasului Nr.41, Bl.10 Sc.A 10 

Subtotal amplasament 1:     235 
 

 

Locuitori:  588 
(ipoteza procentuala: 235 apartamente a cate  2,5 persoane fiecare) 
 

Productia de deseuri: 

        

 
 
 
 
 

FRACTII  KG/AN KG/SAPT. LITRI/SAPT. MC/SAPT. 
MC 

COMP/SAPTAMANA 

TIP DE 
SISTEM 

CANTITATE 
Hartie / 
Carton 37.600,00 723,08 7.230,77 7,23   Nota 1 

Plastic 24.675,00 474,52 9.490,38 9,49   Nota 2 

Sticla + Metal 22.912,50 440,63 8.812,50 8,81   Nota 3 
Nediferentiat 
+ Organic 144.525,00 2.779,33 13.896,63 13,90 3,47 Nota 4 
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Nota 1 
Este prevazuta utilizarea unui clopot stradal, de suprafata, de 3 mc  tip "Iglus"  care se 
goleste de 2 sau 3 ori pe saptamana.  
 
Nota 2 
Este prevazuta utilizarea unui clopot stradal, de suprafata, de 3 mc  tip "Iglus"  care se 
goleste de 3 ori pe saptamana. 
 
Nota 3 
Este prevazuta utilizarea unui clopot stradal, de suprafata, de 3 mc  tip "Iglus"  care se 
goleste de 3 ori pe saptamana. 
 
Nota 4 
Este prevazuta utilizarea unui compactor de suprafata, de 10 mc, tip "K-Solar"  care se 
goleste 1 data la 2 sau 3 saptamani.  
 
LISTA ECHIPAMENTELOR  :   

Descriere Achizitie  Cantitate    
Igus 3 mc pentru 
hartie/carton 1,00   

Igus 3 mc pentru plastic 1,00   
Iglus 3 mc pentru 
sticla+metal 1,00   
Compactor K-Solar 10 
mc 1,00   

        
 

 

Amplasamentul numarul 2, LANGA CENTRALA   

Amplasament Adresa   
Nr. 

Apartamente 
LANGA 
CENTRALA Str. Fagarasului Nr.39, Bl. 4, Sc. A 20 

  Str. Fagarasului Nr.39, Bl. 4, Sc. B 20 

  Str. Fagarasului Nr.39, Bl. 4, Sc. C 20 

  Str. Fagarasului Nr.36, Bl.9, Sc.B 20 

  Str. Fagarasului Nr.36, Bl.9, Sc.B 20 

  Str. Fagarasului Nr.37, Bl.8, Sc.B 20 

  Str. Fagarasului Nr.37, Bl.8, Sc.A 20 

  Str. Fagarasului Nr.35, Bl.2, Sc. B 20 

  Str. Fagarasului Nr.35, Bl.2, Sc. B 20 

  Str. Fagarasului Nr.38, Bl.7 Sc. A 20 

  Str. Fagarasului Nr.38, Bl.7 Sc. B 20 

  Str. Fagarasului Nr.34, Bl.1 Sc. B 20 

  Str. Fagarasului Nr.34, Bl.1 Sc. A 20 

  Str. Lunga Nr.22, Bl.2  30 

  Str. Lunga Nr.22, Bl.1 30 
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  Str. Fagarasului Nr.40, Bl.6 Sc. C 20 

  Str. Fagarasului Nr.40, Bl.6 Sc. B 20 

  Str. Fagarasului Nr.40, Bl.5 Sc. A 20 

Subtotal amplasament 2:   380 

Locuitori : 950 
 (ipoteza procentuala : 380 apartamente a cate  2,5 persoane fiecare) 
 

Nota 1 

Este prevazuta utilizarea unui clopot stradal, subteran, de  3 mc tip "Ecolbell" care se va 
goli  de 4 ori pe saptamana 
 

Nota 2 

Este prevazuta utilizarea unui clopot stradal, subteran, de 3 mc tip "Ecolbell" care se va 
goli de 5 ori pe saptamana  
 

Nota 3 

Este prevazuta utilizarea unui clopot stradal, subteran, de 3 mc tip "Ecolbell"  care se va 
goli de 5 ori pe saptamana  
 

Nota 4 

Este prevazuta utilizarea unui compactor subteran mobil, de 10 mc, tip "K10"  care se va 
goli o data pe saptamana, uneori la 2 saptamani.  
 

LISTA ECHIPAMENTELOR :   

     

Descriere Achizitie  Cantitate    

Ecolbell 3 mc pt 
hartie/carton 1,00   

Ecolbell 3 mc pt plastic 1,00   

Ecolbell 3 mc pt 
sticla+metal 1,00   

Insula Ecologica K10 1,00   

      

FRACTII  KG/AN KG/SAPT. LITRI/SAPTA. MC/SAPT. 
MC 

COMP/SAPT. 

TIP DE 
SISTEM 
CANTIT

ATE 
Hartie / 
Carton 60.800,00 1.169,23 11.692,31 11,69   Nota 1 

Plastic   39.900,00 767,31 15.346,15 15,35   Nota 2 
Sticla + 
Metal 37.050,00 712,50 14.250,00 14,25   Nota 3 
Nediferentiat 
+ Organic 233.700,00 4.494,23 22.471,15 22,47 5,62 Nota 4 
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Amplasamentul numarul 3 LOC DE JOACA   

Amplasament Adresa   
Nr. 

Apartamente 
LOC DE 
JOACA 

Str. Fagarasului Nr.9, Bl. 
9, Sc. C 9 

  Bloc X (vis-à-vis) 20 

  
Str. Fagarasului Nr.9, Bl. 
9, Sc. D 9 

  
Str. Fagarasului Nr.5, 
Bl.5, Sc.A 9 

  
Str. Fagarasului Nr.5, 
Bl.5, Sc.B 9 

  
Str. Fagarasului Nr.8,  
Sc.A 8 

  
Str. Fagarasului Nr.8,  
Sc.B 8 

  
Str. Fagarasului Nr.6, 
Bl.6, Sc. A 9 

  
Str. Fagarasului Nr.6, 
Bl.6, Sc. B 9 

Subtotal amplasament 3:   90 
 

Locuitori : 225 
(ipoteza procentuala : 90 apartamente a cate 2,5 persone fiecare) 
 
 

FRACTII  KG/AN KG/SAPT. LITRI/SAPT. MC/SAPT. 
MC 

COMP/SAPT. 

TIP DE 
SISTEM 

CANTITATE 
Hartie / 
Carton 14.400,00 276,92 2.769,23 2,77   Nota 1 

Plastic   9.450,00 181,73 3.634,62 3,63   Nota 2 
Sticla + 
Metal 8.775,00 168,75 3.375,00 3,38   Nota 3 
Nediferentiat 
+ Organic 55.350,00 1.064,42 5.322,12 5,32 1,33 Nota 4 

 

 

Nota 1 

Este prevazuta utilizarea unui clopot stradal, de suprafata, de 3 mc tip "Iglus" care se va 
goli o data pe saptamana  
 

Nota 2 

Este prevazuta utilizarea unui clopot stradal, de suprafata, de 3 mc tip "Iglus" care se va 
goli o data pe saptamana  
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Nota 3 

Este prevazuta utilizarea unui clopot stradal, de suprafata, de 3 mc tip "Iglus"  care se va 
goli o data pe saptamana  
 

Nota 4 

Este prevazuta utilizarea unui compactor mobil de suprafata, de 10 mc, tip "K-Solar" care 
se va goli o data la  2/3 saptamani 
 
 

LISTA ECHIPAMENTELOR :   

     
Descriere 
Achizitie  Cantitate    
Igus 3 mc pt 
hartie/carton 1,00   

Igus 3 mc pt plastic 1,00   
Iglus 3 mc pt 
sticla+metal 1,00   
Compactor K-Solar 
10 mc 1,00   

        

 

Amplasamentul numarul 4 ; 4.1 si 4.2  
BLOCURI NOI   

Amplasament Adresa   
Nr. 

Apartamente 

BLOCURI NOI 45-100 apartamente 100 
Subtotal amplasament 
4:   100 

Locuitori: 250 
(ipoteza procentuala : 100 apartamente a cate  2,5 persone fiecare) 
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Productia de deseuri: 

 

Nota: 

Acest amplasament este format din 3 zone care vor fi deservite in ceea ce priveste 
colectarea deseurilor. Tinand cont de volumul deseurilor este necesar sa gandim o solutie 
dinamica prin rotatie, in care investitia in dotari este minima  si va fi pusa la dispozitia 
locuitorilor dupa un orar. S-ar putea deci realiza trei amplasamente  formate din clopote 
stradale tip "Iglus" fixe pentru fractiile diferentiate, si un compactor mobil fotovoltaic tip "K-
Solar" care se va deservi locuitoii prin rotatie. 
 

Nota 1 

Este prevazuta utilizarea pentru fiecare grup da blocuri a unui clopot stradal, de suprafata, 
de 3 mc tip "Iglus"  care se va goli o data la  2 saptamani  
 

Nota 2 

Este prevazuta utilizarea pentru fiecare grup de blocuri a unui clopot stradal, de suprafata, 
de 3 mc tip "Iglus" care se va goli o data la  2 saptamani 
 

Nota 3 

Este prevazuta utilizarea pentru fiecare grup de blocuri a unui clopot stradal, de suprafata, 
de 3 mc tip "Iglus" care se va goli o data la  2 saptamani  
 

Nota 4 

Este prevazuta utilizarea unui compactor mobil de suprafata, de 10 mc, tip "K-Solar"  care 
se va goli o data la 2 saptamani si care va fi folosit prin rotatie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRACTII  KG/AN KG/SAPT. LITRI/SAPT. MC/SAPT. 
MC 

COMP/SAPT. 

TIP DE 
SISTEM 

CANTITATE 
Hartie / 
Carton 16.000,00 307,69 3.076,92 3,08   Nota 1 

Plastic   10.500,00 201,92 4.038,46 4,04   Nota 2 
Sticla + 
Metal 9.750,00 187,50 3.750,00 3,75   Nota 3 
Nediferentiat 
+ Organic 61.500,00 1.182,69 5.913,46 5,91 1,48 Nota 4 



  

Pag. - 108 

LISTA ECHIPAMENTELOR:   

     
Descriere 
Achizitie  Cantitate    
Igus 3 mc pt 
hartie/carton 3,00   

Igus 3 mc pt plastic 3,00   
Iglus 3 mc pt 
sticla+metal 3,00   
Compactor K-Solar 
10 mc 1,00   

        
 

 

 

Amplasamentul numarul 5 : 5.1 TRANSILANA 1 SI 
5.2 TRANSILANA 2   

Amplasament Adresa   
Nr. 

Apartamente 
TRANSILANA 1 Global 
cleaning Str. Fagarasului Nr.46A 6 

  
Str. Fagarasului Nr.46B 
(camere) 28 

  
Str. Fagarasului Nr.46C 
(camere) 51 

  
Str. Fagarasului Nr.46D 
(camere) 24 

TRANSILANA 2 peste 
calea ferata Str. Fagarasului (camere) 80 

  Str. Fagarasului (camere) 80 

Subtotal amplasament 5:   269 
 
Locuitori: 673 

(Ipoteza procentuala: 269 apartamente a cate 2,5 persoane fiecare) 
 
 

Productie deseuri: 
 

FRACTII  KG/AN KG/SAPT. LITRI/SAPT. MC/SAPT. 
MC 

COMP/SAPT. 

TIP DE 
SISTEM 

CANTITATE 
Hartie / 
Carton 43.040,00 827,69 8.276,92 8,28   Nota 1 

Plastic   28.245,00 543,17 10.863,46 10,86   Nota 2 
Sticla + 
Metal 26.227,50 504,38 10.087,50 10,09   Nota 3 
Nediferentiat 
+ Organic 165.435,00 3.181,44 15.907,21 15,91 3,98 Nota 4 
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Nota: 

Acest amplasament este format din doua zone de blocuri care vor fi deservite in ceea ce 
priveste colectarea deseurilor. Tinand cont de volumul deseurilor, este util sa gandim o 
solutie cu un serviciu dinamic si prin rotatie, cu o investitie minima si va fi pusa la 
dispozitia locuitorilor prin rotatie. S-ar putea realiza astfel  doua amplasamente formate din 
clopote stradale tip "Iglus"  fixe, pentru fractiile diferentiate si un compactor fotovoltaic 
mobil tip "K-Solar"  care va fi folosit prin rotatie de catre locuitorii celor doua grupuri de 
blocuri.  
 

Nota 1 

Este prevazuta utilizarea pentru fiecare grup de blocuri a unui clopot stradal, de suprafata, 
de  3 mc tip "Iglus" care se va goli de 2 ori pe saptamana 
 

Nota 2 

Este prevazuta utilizarea pentru fiecare unitate de blocuri a unui clopot stradal, de 
suprafata, de 3 mc tip "Iglus" care se va goli de 2 ori pe saptamana  
 
Nota 3 

Este prevazuta utilizarea pentru fiecare unitate de blocuri a  unui clopot stradal, de 
suprafata, de  3 mc tip "Iglus" care se va goli de 2 ori pe saptamana  
 

Nota 4 

Este prevazuta utilizarea unui compactor mobil de suprafata, de  10 mc, tip "K-Solar" care 
se va goli o data la 2 saptamani si care va fi folosit prin rotatie 
 

LISTA ECHIPAMENTELOR:   

     
Descriere 
Achizitie  Cantitate  Pret unitar Valoare 
Igus 3 mc pt 
hartie/carton 2,00   

Igus 3 mc pt plastic 2,00   
Iglus 3 mc pt 
sticla+metal 2,00   
Compactor K-Solar 
10 mc 1,00   
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Amplasamentul numarul  6, ZONA CASE 
INDIVIDUALE cu 3 bucati clopot tip Iglus      

 

 

 

Platforma de colectare cu 3 buc. clopot tip IGLUS. 
Platforma deserveste zona de case din perimetrul adiacent amplasamentului numarul 6. 
Pentru alte circa 1010 de gospodarii individuale pentru componenta organica recomandam 
compostarea individuala folosind compostainere de 310l. Compostarea va fi aplicata in 
principal pentru deseuri biodegradabile : deseuri de fructe, legume, deseuri verzi (flori, 
frunze, crengi taiate de la toaletarea pomilor).  
Deoarece autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa implementeze un sistem 
de colectare separata a deseurilor pe minim doua fractii, umed si uscat si de sorare prin 
care sa obtina cel putin patru fractii, pe langa pubelele existente in prezent la gospodariile 
individuale este necesar sa se asigure dotarea cu : 

- 1010 buc. pubele de 120l, culoare albastra pentru colectare hartie 

- 1010 buc. pubele de 120l, culoare galbena pentru colectare PET 

- 1010 buc. pubele de 120l, culoare verde pentru colectare sticla si metal 
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LISTA ECHIPAMENTELOR:   

     

Descriere Achizitie  Cantitate    

Pubele 120l culoare albastra 1010,00   

Pubele 120l culoare galbena 1010,00   

Pubele 120l culoare verde 1010,00   

Compostainer 310l 1010,00   

         
 

Lista de echipamente la solutia a II-a propusa  (Centralizator) 

Denumire 

instalatie 

Numar 

bucati 

Clopot IGLUS 3mc 15 

Compactor K Solar, 10 mc 4 

Insula ecologica Subterana K 10 1 

Ecolbell 3 mc 3 

Compostainere 310l 1010 

Pubele 120l culoare albastra 1010 

Pubele 120l culoare galbena 1010 

Pubele 120l culoare verde 1010 

 

II.4. Durata de realizare si etapele principale ; graficul de realizare a investitiei 

 Intreaga investitie se realizeaza intr-un interval de  9 luni de la semnarea 

contractului, pana la punerea in functiune, din care 3 luni lucrari de proiectare si 6 luni 

lucrari de executie. 

Etapele principale de realizare a investitiei sunt: 

- etapa de pregatire a investitiei si de obtinere a avizelor; 

- etapa deproiectare si amenajare teren ; 

- etapa de executie a lucrarilor ; 

- etapa de receptie, remedieri si probe tehnologice 

 Graficul de esalonare al investitiei cuprinde 3 categorii de activitati: 

Etapa I: etapa pregatitoare 

Etapa II: semnarea contractului  

Etapa III: implementarea proiectului  

 

Activitati elaborate inaintea semnarii contractului : 

1) Intocmire Studiu de fezabilitate (SF); 
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2) Intocmire studiu geotehnic; 

3) Intocmire studiu topografic; 

4) Intocmire documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor (inclusiv obtinerea 

acestora) : documentatii pentru obtinerea Certificatului de Urbanism, avizelor si acordurilor 

privind utilitatile; 

 

Activitati de proiectare : 

1) Semnare contract de finantare – daca este cazul 

2) Intocmirea caietului de sarcini si organizarea licitatiei de proiectare a lucrarii 

3) Selectarea firmei care va proiecta investitia si contractarea lucrarilor de proiectare 

4) Elaborarea proiectului de executie a lucrarii (PTh, DE, CS,DTAC) 

5) Intocmirea caietului de sarcini si organizarea licitatiei  de executie a lucrarilor 

6) Selectarea firmei care va executa investitia si contractarea lucrarilor de executie 

7) Amenajarea terenului inaintea inceperii executiei lucrarilor 

 

 

 

Activitatea de executie si punere in functiune 

1) Contractare utilaje si echipamente 

2) Executarea platformelor de colectare selectiva din care: 

3) Achizitionerea utilajelor, dotarilor si echipamentelor si montajul acestora 

4) Probe tehnologice, teste si receptia lucrarilor 
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GRAFICUL DE ESALONARE A INVESTITIEI 

“Realizarea unui sistem de colectare a deseurilor, inclusiv subteran, la nivelul orasului Ghimbav, Judetul Brasov”. 
 

Nr. 
Crt. 

Activitate 

EŞALONARE ÎN TIMP 

 

ANUL I ANUL II ANUL III 

TRIM.  
1 

TRIM.  2 
TRIM.  

3 
TRIM.  

4 
TRIM.  

1 
TRIM.  

2 
TRIM.  

3 
TRIM.  

4 
TRIM.  

1 
TRIM.  

2 
TRIM.  

3 
TRIM.  

4 

 Luna   01  02 03  04  05 06  07  08 09  10 11 12  13 14 15  16  17 18  19  20 21  22 23 24  25  26 27  28  29 30  31  32 33  34 35 36 

I. ETAPA PREGATITOARE 
Activităti elaborate înaintea semnării contractului de finantare ( dacă este cazul) şi obtinerii fondurilor 

1. 

Întocmire SF, studiu 
geo , studiu topo, 
avize şi acorduri 
(inclusiv obtinerea 
acestora), întocmire 
cerere de finantare, 
consultanta pentru 
pregatire proiect 

 

                                    

II. SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE 

1 Semnare contract de 
finantare 

                                     

III. ETAPA DE IMPLEMENTARE 
III.1 Activităti de proiectare 

1 

Întocmirea caietului de 
sarcini şi organizarea 
licitatiei de proiectare 
a lucrării 

                                     

2 

Selectarea firmei care 
va proiecta investitia şi 
contractarea lucrărilor 
de proiectare 

                                     

3 
Elaborarea proiectului 
de executie a lucrării ( 
PTh, DE,CS,DTAC) 
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Nr. 
Crt. 

Activitate 

EŞALONARE ÎN TIMP 

 

ANUL I ANUL II ANUL III 

TRIM.  
1 

TRIM.  2 
TRIM.  

3 
TRIM.  

4 
TRIM.  

1 
TRIM.  

2 
TRIM.  

3 
TRIM.  

4 
TRIM.  

1 
TRIM.  

2 
TRIM.  

3 
TRIM.  

4 

 Luna   01  02 03  04  05 06  07  08 09  10 11 12  13 14 15  16  17 18  19  20 21  22 23 24  25  26 27  28  29 30  31  32 33  34 35 36 

4 

Intocmirea caietului de 
sarcini şi organizarea 
licitatiei de executie a 
lucrării  

      
 

 
 

                              

5 

Selectarea firmei care 
va executa investitia şi 
contractarea lucrărilor 
de executie 

                                     

III.2 Activităti de executie  şi punere în functiune 

6. 
Contractare utilaje şi 
echipamente 

 
                                    

7. 

Executarea platformelor 
de colectare selectiva 
din care: 

 
                                    

 - Cheltuieli pentru 
asigurarea utilitatilor 
necesare obiectivului 
(alimentare cu energie 
electrica) 

 

                                    

 

 - Asistenta tehnica                                      

 - Platforme colectare 
deseuri in orasul 
Ghimbav 

 
                                    

 - Organizare de 
santier 

 
                                    

 - Comisioane, cote, 
taxe 

 
                                    

 - Diverse si 
neprevazute 
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Nr. 
Crt. 

Activitate 

EŞALONARE ÎN TIMP 

 

ANUL I ANUL II ANUL III 

TRIM.  
1 

TRIM.  2 
TRIM.  

3 
TRIM.  

4 
TRIM.  

1 
TRIM.  

2 
TRIM.  

3 
TRIM.  

4 
TRIM.  

1 
TRIM.  

2 
TRIM.  

3 
TRIM.  

4 

 Luna   01  02 03  04  05 06  07  08 09  10 11 12  13 14 15  16  17 18  19  20 21  22 23 24  25  26 27  28  29 30  31  32 33  34 35 36 

8. 

Achizitionarea 
utilajelor şi 
echipamentelor 
(inclusiv dotări ) şi 
montajul acestora 

 

                                    

9 
Consultanta pentru 
implementarea 
proiectului 
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 III. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI 

III.1 Costurile estimative ale investitiei pentru - solutia 1 

 III.1.1. Devizul general estimativ al investitiei  - solutia 1 - versiunea 1 

privind cheltuielile necesare realizarii investitiei: “Realizarea unui sistem de colectare a 

deseurilor, inclusiv subteran, la nivelul orasului Ghimbav” 

 

Lista principalelor utilaje si echipamente 

Nr. crt. Echipamente Bucati 

 

1 

 

Sistem 4L cu actionare electrica si hidraulica 

 

18 

 

in mii lei/ mii euro  la cursul lei/euro din data de:01.03.2016  1 EURO = 4,4655 LEI 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare ( fără TVA) TVA 
Valoare( inclusiv 

TVA) 

    Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei 
Mii 

euro 

1 2 3 4 5 6 7 

CAPITOLUL 1 

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea trenului 

1.1 Obţinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.3 
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la 
starea iniţială 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  TOTAL CAPITOLUL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

CAPITOLUL 2 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectului 

2.1 Alimentare cu apă potabilă 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.2 Alimentare cu energie electrică 168,511 37,736 33,702 202,213 45,283 

2.3 Drum de acces 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  TOTAL CAPITOLUL 2 168,511 37,736 33,702 202,213 45,283 

CAPITOLUL 3 

 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1 Studii de teren  49,000 10,973 9,800 58,800 13,168 

3.2 
Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi 
autorizaţii  

4,900 1,097 0,980 5,880 1,317 

3.3 Proiectare şi inginerie 139,600 31,262 27,920 167,520 37,514 

3.4 Organizarea procedurilor de achziţie  17,500 3,919 3,500 21,000 4,703 

3.5 Consultanţă 42,000 9,405 8,400 50,400 11,287 

3.6 Asistenţă tehnică  64,800 14,511 12,960 77,760 17,414 

  TOTAL CAPITOLUL 3 317,800 71,168 63,560 381,360 85,401 
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CAPITOLUL 4 

Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1 Construcţii şi instalaţii 772,524 172,998 154,505 927,029 207,598 

  
4.1.1. Platforme colectare deseuri in orasul 
Ghimbav 

772,524 172,998 154,505 927,029 207,598 

4.2 Montaj utilaje tehnologice 288,938 64,705 57,788 346,726 77,645 

4.3 
Utilaje,echipamente tehnologice şi funcţionale cu 
montaj 

3.611,725 808,806 722,345 4.334,070 970,568 

4.4 Utilaj fără montaj şi echipamente de transport  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4.5 Dotări  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  TOTAL CAPITOLUL 4 4.673,187 1.046,509 934,637 5.607,825 1.255,811 

CAPITOLUL 5 

Alte cheltuieli 

5.1 Organizarea de santier  23,526 5,268 4,705 28,231 6,322 

  

5.1.1.Lucrări de construcţii 23,526 5,268 4,705 28,231 6,322 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării    şantierului  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5.2 Comisioane, cote ,taxe, costul creditului 16,295 3,649 0,000 16,295 3,649 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute  257,975 57,771 51,595 309,569 69,325 

  TOTAL CAPITOLUL 5 297,796 66,688 56,300 354,096 79,296 

CAPITOLUL 6 

Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.2 Probe tehnologice şi teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  TOTAL CAPITOLUL  6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

TOTAL GENERAL 5.457,294 1.222,101 1.088,200 6.545,494 1.465,792 

din care : C + M 1.253,499 280,707 250,700 1.504,199 336,849 
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III.1.2. Devize pe obiecte  

 

DEVIZUL 
obiectului  2.2 

“ Alimentarea cu energie electrica a platformelor 
de colectare deseuri  tip 4 L" 

 
in mii lei/ mii euro  la cursul lei/euro din data de: 01.03.2016 1 EURO = 4,4655 LEI 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare ( fără TVA) TVA Valoare( inclusiv TVA) 

    mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 

I. -  LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII 

1 Terasamente 8,311 1,861 1,662 9,973 2,233 

2 
Construcţii: rezistenţă (fundaţii, structură rezistenţă) 
şi arhitectură (inchideri exterioare, compartimentări, 
finisaje) 

54,000 12,093 10,800 64,800 14,511 

3 Instalatii electrice 43,200 9,674 8,640 51,840 11,609 

TOTAL I 105,511 23,628 21,102 126,613 28,354 

II. - MONTAJ 

4 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

III. - PROCURARE 

5 Utilaje şi echipamente tehnologice 63,000 14,108 12,600 75,600 16,930 

6 Utilaje şi echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 Dotări  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

TOTAL III 63,000 14,108 12,600 75,600 16,930 

TOTAL ( TOTAL I +TOTAL II +TOTAL III) 168,511 37,736 33,702 202,213 45,284 
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DEVIZUL CENTRALIZATOR 
al obiectului  4.1.1 

“Platforme colectare deseuri tip 4 L  in orasul Ghimbav“ 

in mii lei/ mii euro  la cursul lei/euro din data de: 01.03.2016 , 1 EURO =   4,4655 LEI 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare ( fără TVA) TVA 
Valoare( inclusiv 

TVA) 

    mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 

I. -  LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII 

1 Terasamente 34,524 7,731 6,905 41,429 9,278 

2 
Construcţii: rezistenţă (fundaţii, structură 
rezistenţă) şi arhitectură (inchideri exterioare, 
compartimentări, finisaje) 

378,000 84,649 75,600 453,600 101,579 

3 Instalaţii sanitare 117,000 26,201 23,400 140,400 31,441 

4 Instalaţii electrice 243,000 54,417 48,600 291,600 65,301 

TOTAL I 772,524 172,998 154,505 927,029 207,598 

II. - MONTAJ 

5 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 288,938 64,705 57,788 346,726 77,645 

TOTAL II 288,938 64,705 57,788 346,726 77,645 

III. - PROCURARE 

6 Utilaje şi echipamente tehnologice 3.611,725 808,806 722,345 4.334,070 970,568 

7 Utilaje şi echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 Dotări  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

TOTAL III 3.611,725 808,806 722,345 4.334,070 970,568 

TOTAL ( TOTAL I +TOTAL II +TOTAL III) 4.673,187 1.046,509 934,638 5.607,825 1.255,811 
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DEVIZUL 
obiectului  5.1.1.1 

“ Organizare de santier 
Platforme colectare deseuri in orasul Ghimbav“ 

in mii lei/ mii euro  la cursul lei/euro din data de:  01.03.2016 1 EURO =  4,4655  LEI 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare ( fără TVA) TVA 
Valoare( inclusiv 

TVA) 

    mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 

I. -  LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII 

1 
Lucrari de constructii si instalatii aferente 
organizarii de santier 

11,763 2,634 2,353 14,116 3,161 

TOTAL I 11,763 2,634 2,353 14,116 3,161 

II. - MONTAJ 

2 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

III. - PROCURARE 

3 Utilaje şi echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 Utilaje şi echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 Dotări  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

TOTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

TOTAL ( TOTAL I +TOTAL II +TOTAL III) 11,763 2,634 2,353 14,116 3,161 
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III.1. 3. Devize financiare 

CAPITOLUL 1      

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea 
terenului 

     

 1 EURO =  4,4655 lei, la data : 01.03.2016   

Nr. 
crt. 

Denumirea subcapitolului 
Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) 

Lei Euro Lei Lei Euro 

1.1 Obţinerea terenului 0 0 0 0 0 

1.1.1 Cumparare de teren 0 0 0 0 0 

1.1.2 Plata concesiunii (redevenţei ) 0 0 0 0 0 

1.1.3 Expropieri 0 0 0 0 0 

1.1.4 Despăgubiri 0 0 0 0 0 

1.1.5 
Schimbarea regimului juridic al 
terenului 

0 0 0 0 0 

1.1.6 
Scoaterea temporară  din circuitul 
agricol 

0 0 0 0 0 

1.1.7 
Scoaterea definitivă din  din 
circuitul agricol 

0 0 0 0 0 

1.1.8 Alte cheltuieli de aceeaşi natura 0 0 0 0 0 

1.2 Amenajarea terenului 0 0 0 0 0 

1.2.1 Demolări, demontări, dezafectări 0 0 0 0 0 

1.2.2 Defrişări arbori 0 0 0 0 0 

1.2.3 Evacuări materiale rezultate 0 0 0 0 0 

1.2.4 
Devieri reţele utilităţi din 
amplasament  

0 0 0 0 0 

1.2.5 Sistematizări pe verticală 0 0 0 0 0 

1.2.6 Drenaje 0 0 0 0 0 

1.2.7 
Epuismente (exclusiv cele aferente 
lucrărilor de bază) 

0 0 0 0 0 

1.2.8 Devieri cursuri de apă 0 0 0 0 0 

1.2.9 
Strămutări de localităţi sau 
monumente istorice 

0 0 0 0 0 

1.2.10 Alte cheltuieli de aceeaşi natura 0 0 0 0 0 

1.3 
Amenajări pentru protecţia 
mediului şi aducerea la starea 
iniţială 

0 0 0 0 0 

1.3.1 
Amenajare zone verzi dupa 
executia lucrarilor 

0 0 0 0 0 

1.3.2 Plantare copaci 0 0 0 0 0 

1.3.3 
Reintroducerea în circuitul agricol a 
suprafeţelor scoase temporar din 
uz 

0 0 0 0 0 

              

  Total  Capitolul 1 0 0 0 0 0 
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CAPITOLUL 2      

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 
necesare obiectivului 

     

 1 EURO =  4,4655 lei, la data : 01.03.2016   

Nr. 
crt. 

Denumirea subcapitolului 
Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) 

Lei Euro Lei Lei Euro 

2.1 Alimentare cu apă 0 0 0 0 0 

2.2 Canalizare menajera, pluviala, etc 0 0 0 0 0 

2.3 Alimentare cu gaze naturale 0 0 0 0 0 

2.4 Alimentare cu agent termic 0 0 0 0 0 

2.5 Alimentare cu energie electrica 168.511 37.736 33.702 202.213 45.283 

2.6 
Telecomunicaţii (telefonie, radio-
tv,etc.) 

0 0 0 0 0 

2.7 Alte tipuri de reţele exterioare 0 0 0 0 0 

2.8 Drumuri de acces 0 0 0 0 0 

2.9 Căi ferate industriale 0 0 0 0 0 

2.10 
Cheltuieli aferente racordării la 
utilităţi 

0 0 0 0 0 

  Total  Capitolul 2 168.511 37.736 33.702 202.213 45.283 
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CAPITOLUL 3      

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta 
tehnica 

     

 1 EURO =  4,4655 lei, la data : 01.03.2016   

Nr. 
crt. 

Denumirea subcapitolului 
Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) 

Lei Euro Lei Lei Euro 

3.1 Studii de teren 49.000 10.973 9.800 58.800 13.168 

3.1.1 Studii geotehnice 9.000 2.015 1.800 10.800 2.419 

3.1.2 Studii geologice 0 0 0 0 0 

3.1.3 Studii hidrologice 0 0 0 0 0 

3.1.4 Studii hidrogeotehnice 0 0 0 0 0 

3.1.5 Studii fotogrammetrice 0 0 0 0 0 

3.1.6 Studii topografice 40.000 8.958 8.000 48.000 10.749 

3.1.7 Studii de stabilitate a terenului 0 0 0 0 0 

3.2 
Taxe pentru obţinere avize 
acorduri şi autorizaţii 

4.900 1.097 980 5.880 1.317 

3.2.1 
 - Obţinerea/prelungirea valabilitţii 
certificatului de urbanism 

0 0 0 0 0 

3.2.2 
 - Obţinerea acord/aviz Compania 
Apa 

0 0 0 0 0 

3.2.3 
 - Obţinerea acord/aviz alimentare cu 
apă/canalizare 

200 45 40 240 54 

3.2.4 
 - Obţinerea acord/aviz alimentare cu 
energie electrică S.C. Electrica S.A. 

800 179 160 960 215 

3.2.5 
 - Obţinerea acord/aviz alimentare cu 
gaze naturale S.C. Distrigaz S.A. 

400 90 80 480 108 

3.2.6  - Obţinerea acord/aviz ANIF 0 0 0 0 0 

3.2.7  - Obţinerea acord/aviz Petrotrans 0 0 0 0 0 

3.2.8 
 - Obţinerea acord/aviz 
Transelectrica 

0 0 0 0 0 

3.2.9 
 - Obţinerea acord/aviz 
telecomunicaţii Telekom,Orange 

200 45 40 240 54 

3.2.10  - Obţinerea acord/aviz Transgaz 0 0 0 0 0 

3.2.11  - Obţinere aviz Oficiul de Cadastru 600 134 120 720 161 

3.2.12 
 - Obţinerea acord/aviz sanitar, 
sanitare-veterinar şi fitosanitar 

300 67 60 360 81 

3.2.13 
 - Obţinerea certificatului de 
nomenclatur stradală şi adresă 

0 0 0 0 0 

3.2.14 

 - Întocmirea documnetaţiei, 
obţinerea numărului Cadastral 
provizoriu şi înregistrarea terenului în 
Cartea Funciară 

0 0 0 0 0 

3.2.15  - Obţinerea avizului P.S.I. 0 0 0 0 0 

3.2.16  - Obţinerea acordului de mediu 500 112 100 600 134 

3.2.17  - Obţinere aviz poliţia rutieră 200 45 40 240 54 

3.2.18  - Obţinere aviz CNCFR 0 0 0 0 0 

3.2.19 
 - Obţinere acord/aviz 
Adm.Drumurilor judetene 

800 179 160 960 215 



  

Pag. - 125 

3.2.20 
 - Obţinere acord/aviz 
Adm.Drumurilor Nationale - 
CNADNR 

0 0 0 0 0 

3.2.21  - Obţinere acord/aviz S.G.A. 900 202 180 1.080 242 

3.2.22 
 - Alte avize si acorduri impuse de 
lege 

0 0 0 0 0 

3.3 Proiectare şi inginerie 139.600 31.262 27.920 167.520 37.514 

3.3.1 
Cheltuieli pentru elaborarea 
tuturor fazelor de proiectare - 
total, din care: 

111.600 24.992 22.320 133.920 29.990 

3.3.1.1 Studiu de prefezabilitate - SPF 0 0 0 0 0 

3.3.1.2 Studiu de fezabilitate -SF 13.600 3.046 2.720 16.320 3.655 

3.3.1.3 
Documentaţie de avizare a lucrărilor 
de intervenţii - DALI 

0 0 0 0 0 

3.3.1.4 Proiect tehnic-PTh 70.000 15.676 14.000 84.000 18.811 

3.3.1.5 Detalii de execuţie - DE 25.000 5.598 5.000 30.000 6.718 

3.3.1.6 Verificarea tehnică a proiectului 3.000 672 600 3.600 806 

3.3.1.7 
Elaborare certificat de performanţă 
energetică a clădirii 

0 0 0 0 0 

3.3.2 

Documentaţii necesare pentru 
obţinerea acordurilor, avizelor şi 
autorizaţiilor aferente obiectivului 
de investiţii conform Certificatului 
de Urbanism 

28.000 6.270 5.600 33.600 7.524 

3.3.2.1 
Documentaţii ce stau la baza emiterii 
avizelor şi acordurilor impuse prin 
certificatul de urbanism 

15.000 3.359 3.000 18.000 4.031 

3.3.2.2 Studii urbanistice 0 0 0 0 0 

3.3.2.3 Studii de impact aupra mediului 0 0 0 0 0 

3.3.2.4 
Studii de impact aupra sanatatii 
populatiei 

0 0 0 0 0 

3.3.2.5 Studii/expertize de amplasament 0 0 0 0 0 

3.3.2.6 Studii de trafic 0 0 0 0 0 

3.3.2.7 
Documentatie tehnica pentru 
autorizarea lucrarilor de construire - 
DTAC 

13.000 2.911 2.600 15.600 3.493 

3.3.3 
  - Expertiza tehnica la construcţii 
existente sau la lucrări începute 
sau neterminate 

0 0 0 0 0 

3.3.4 
Cheltuieli pentru efectuarea 
auditului energetic  

0 0 0 0 0 

3.4 
Organizarea procedurilor de 
achiziţie publică 

17.500 3.919 3.500 21.000 4.703 

3.4.1 
Cheltuieli aferente întocmirii 
documentaţiei de atribuire 

1.000 224 200 1.200 269 

3.4.2 
Cheltuieli cu onorariile, transportul, 
cazarea, diurna membrilor desemnaţi 
în comisiile de evaluare 

15.000 3.359 3.000 18.000 4.031 

3.4.3 
Cheltuieli cu anunţuri de intenţie, de 
participare şi de atribuire a 
contractelor 

1.000 224 200 1.200 269 
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3.4.4 
Corespondenţă prin poştă, fax, poştă 
electronică etc. 

500 112 100 600 134 

3.5 Consultanţă 42.000 9.405 8.400 50.400 11.287 

3.5.1 

Plata serviciilor de consultaţă la 
elaborarea memoriului justificativ, 
studiilor de piaţă, de evaluare, la 
întocmirea cererii de finanţare, 
consultanta pentru pregatirea 
proiectului 

0 0 0 0 0 

3.5.2 

Plata serviciilor de consultaţă în 
domeniul managementului investiţiei 
sau administrarea contractului de 
execuţie si consultanta pentru 
implementarea proiectului 

42.000 9.405 8.400 50.400 11.287 

3.6 Asistenţă tehnică 64.800 14.511 12.960 77.760 17.414 

3.6.1 
Asistenta tehnică din partea 
proiectantului pe perioada de 
execuţie a lucrărilor 

32.400 7.256 6.480 38.880 8.707 

3.6.2 

Plata diriginţilor de şantier desemnaţi 
de autoritatea contractantă, autorizaţi 
conform prevederilor legale, pentru 
verificarea lucrărilor de construcţii şi 
instalaţii 

32.400 7.256 6.480 38.880 8.707 

  Total  Capitolul 3 317.800 71.168 63.560 381.360 85.401 
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CAPITOLUL 4      

Cheltuieli pentru investiţia de bază 
     

 1 EURO =  4,4655 lei, la data : 01.03.2016   

Nr. 
crt. 

Denumirea subcapitolului 
Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) 

Lei Euro Lei Lei Euro 

4.1 4.1. Construcţii şi instalaţii 772.524 172.998 154.505 927.029 207.598 

4.1.1 
 Platforme colectare deseuri in 
orasul Ghimbav 

772.524 172.998 154.505 927.029 207.598 

4.1.1.1 Platforma colectare deseuri nr. 1 0 0 0 0 0 

4.1.1.2 Platforma colectare deseuri nr. 2 772.524 172.998 154.505 927.029 207.598 

4.1.1.3 Platforma colectare deseuri nr. 3 0 0 0 0 0 

4.1.1.4 Platforma colectare deseuri nr. 4 0 0 0 0 0 

4.1.1.5 Platforma colectare deseuri nr. 5 0 0 0 0 0 

4.1.1.6 Platforma colectare deseuri nr. 6 0 0 0 0 0 

4.2  Montaj utilaje tehnologice 288.938 64.705 57.788 346.726 77.645 

4.2.1 

Montaj utilaj tehnologic şi al utilajelor 
incluse in instalaţiile funcţionale, 
inclusiv reţelele aferente necesare 
funcţionării acestora 

288.938 64.705 57.788 346.726 77.645 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice 
şi funcţionale cu montaj 

3.611.725 808.806 722.345 4.334.070 970.568 

4.3.1 
Utilaje şi echipamente tehnologice, 
precum şi a celor incluse în 
instalaţiile funcţionale 

3.611.725 808.806 722.345 4.334.070 970.568 

4.4 
4.4.Utilaje fără montaj şi 
echipamente de transport  

0 0 0 0 0 

4.4.1 
Utilaje şi echipamente care nu 
necesită montaj  

0 0 0 0 0 

4.5 Dotări 0 0 0 0 0 

4.5.1  Compostainere 240 l 0 0 0 0 0 

4.5.2  Pubele 120 l 0 0 0 0 0 

4.6 Active necorporale 0 0 0 0 0 

4.6.1 Drepturi referitoare la brevete 0 0 0 0 0 

4.6.2 Licenţe 0 0 0 0 0 

4.6.3 
Know-how la cunoştinţe tehnice 
nebrevetate 

0 0 0 0 0 

  Total  Capitolul 4 4.673.187 1.046.509 934.637 5.607.825 1.255.811 
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CAPITOLUL 5      

Alte cheltuieli 
     

 1 EURO =  4,4655 lei, la data : 01.03.2016   

Nr. 
crt. 

Denumirea subcapitolului 
Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) 

Lei Euro Lei Lei Euro 

5.1 Organizarea de şantier 23.526 5.268 4.705 28.231 6.322 

5.1.1 
Lucrări de construcţii şi instalaţii 
aferente organizării de şantier 

23.526 5.268 4.705 28.231 6.322 

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de şantier 0 0 0 0 0 

5.2 
Comisioane, cote, taxe, costul 
creditului 

16.295 3.649 0 16.295 3.649 

5.2.1 Comisionul băncii finanţatoare 0 0 0 0 0 

5.2.2 
Cota aferentă Inspectoratului de stat in 
constructii -  ISC , pentru controlul 
calitatii lucrarilor de constructii 

10.028 2.246 0 10.028 2.246 

5.2.3 

Cota pentru controlul statului în 
amenajarea teritoriului, urbanism, şi 
pentru autorizarea lucrărilor de 
construcţii 

0 0 0 0 0 

5.2.4 
Prime de asigurare din sarcina 
autorităţii contractante 

0 0 0 0 0 

5.2.5 
Alte cheltuieli de aceeaşi natură, 
stabilite în condiţiile legii 

0 0 0 0 0 

5.2.6 
Cota aferentă Casei Sociale a 
Constructorilor 

6.267 1.404 0 6.267 1.404 

5.2.7 Costul creditului 0 0 0 0 0 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 257.975 57.771 51.595 309.569 69.325 

5.3.1 
Cheltuieli diverse şi neprevăzute - 
maxim 10% din 
(cap.1.2+cap.1.3+cap.2+cap 3+cap.4 )  

257.975 57.771 51.595 309.569 69.325 

  Total  Capitolul 5 297.796 66.688 56.300 354.096 79.296 
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CAPITOLUL 6      

Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 
şi predare la beneficiar  

     

 1 EURO =  4,4655 lei, la data  01.03.2016   

Nr. 
crt. 

Denumirea subcapitolului 
Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) 

Lei Euro Lei Lei Euro 

6.1 
 Pregătirea personalului de 
exploatare 

0 0 0 0 0 

6.1.1 

Cheltuieli pentru 
instruirea/scolarizarea personaluilui de 
exploatare , in vederea utilizării 
corecte şi eficiente a utilajelor şi 
tehnologiilor  

0 0 0 0 0 

6.2 Probe tehnologice şi teste 0 0 0 0 0 

6.1.1 Probe tehnologice si teste 0 0 0 0 0 

6.1.2 Rodaje 0 0 0 0 0 

  Total  Capitolul 6 0 0 0 0 0 
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III.1.4. Evaluari defalcate pe categorii de lucrari 

in mii lei/ mii euro  la cursul lei/euro din data de:01.03.2016  1 EURO = 4,4655 LEI 
Denumirea obiectelor si lucrărilor  

U.M. Cantitate 
P.U. Total Total 

proiectate Lei Lei euro 

            

Cap.2 Cheltuieli pentru asigurarea 
utilităţilor necesare obiectivului 

          

            

2.5. Alimentare cu energie electrica           

            

2.5.1.Alimentarea cu energie electrica a 
platformelor de colectare deseuri tip 4L 

          

Terasamente           

    - Săpături manuale mc 65,0 25,00 1.625 364 

    - Săpături mecanice mc 260,0 6,00 1.560 349 

    - Umplutură manuala cu pamant 
(compactare,imprastiere, etc.) 

mc 52,0 10,00 520 116 

    - Umplutură mecanica cu pamant 
(compactare,imprastiere, etc.) 

mc 209,0 4,00 836 187 

    - Transport pământ excedentar t 65,0 3,00 195 44 

    - Umplutură cu nisip în jurul cablului 
electric 

mc 65,0 55,00 3.575 801 

Constructii           

    -Subtraversare parcare asfaltata,   prin 
sapatura deschisa,  cu cablul electric tip 
CYAbY de alimentare al platformelor de 
colectare deseruri menajere tip 4 L , în 
conducta de protecţie, cu lungimea de 20 
m. 

m 360,0 150,00 54.000 12.093 

Instalatii electrice           

- Cablu electric tip CYAbY montat ingropat 
( inclusiv racord la LEA 0,4 kV existenta,  
priza de pamant, legaturi la tablouri, etc) 

m 540,0 80,00 43.200 9.674 

Echipamente           

- Firida de bransament, contor electric, 
cutie de distributie , etc),  inclusiv montaj. 

set 18,0 3.500,00 63.000 14.108 

Total alimentarea cu energie electrica a 
platformelor de colectare deseuri  tip 4L, 
fara TVA 

      168.511 37.736 
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Total cheltuieli pentru asigurarea 
utilitatilor necesare obiectivului  fără 

TVA 
      168.511 37.736 

TVA 20%       33.702 7.547 

Total cheltuieli pentru asigurarea 
utilitatilor necesare obiectivului cu TVA 

      202.213 45.283 

            

Cap.3 Cheltuieli pentru proiectare şi 
asistenţă tehnică 

          

            

3.1. Studii de teren           

            

    - Studii geotehnice lei     9.000 2.015 

    - Studii topografice lei     40.000 8.958 

            

Total studii de teren fără TVA       49.000 10.973 

TVA 20%       9.800 2.195 

Total studii de teren cu TVA       58.800 13.168 

            

3.2. Taxe pentru obţinere avize acorduri 
şi autorizaţii 

          

            

 - Obţinerea acord/aviz alimentare cu 
apă/canalizare 

lei     200 45 

 - Obţinerea acord/aviz alimentare cu 
energie electrică S.C. Electrica S.A. 

lei     800 179 

 - Obţinerea acord/aviz alimentare cu gaze 
naturale S.C. Distrigaz S.A. 

lei     400 90 

 - Obţinerea acord/aviz telecomunicaţii 
Telekom,Orange 

lei     200 45 

 - Obţinere aviz Oficiul de Cadastru lei     600 134 

 - Obţinerea acord/aviz sanitar, sanitare-
veterinar şi fitosanitar 

lei     300 67 

 - Obţinerea acordului de mediu lei     500 112 

 - Obţinere aviz poliţia rutieră lei     200 45 

 - Obţinere acord/aviz Adm.Drumurilor 
judetene 

lei     800 179 

 - Obţinere acord/aviz S.G.A. lei     900 202 
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Total taxe pentru obţinerea avizelor, 
acordurilor şi autorizaţiilor fără TVA 

      4.900 1.097 

TVA 20%       980 219 

Total taxe pentru obţinerea avizelor, 
acordurilor şi autorizaţiilor cu TVA 

      5.880 1.317 

            

3.3. Proiectare şi inginerie           

            

 - Cheltuieli pentru elaborarea tuturor 
fazelor de proiectare - total, din care: 

lei     111.600 24.992 

        - Studiu de fezabilitate -SF lei     13.600 3.046 

        - Proiect tehnic-PTh lei     70.000 15.676 

        - Detalii de execuţie - DE lei     25.000 5.598 

        - Verificarea tehnică a proiectului lei     3.000 672 

 - Documentaţii necesare pentru 
obţinerea acordurilor, avizelor şi 
autorizaţiilor aferente obiectivului de 
investiţii 

lei     28.000 6.270 

       - Documentaţii ce stau la baza emiterii 
avizelor şi acordurilor impuse prin 
certificatul de urbanism 

lei     15.000 3.359 

       - Documentatie tehnica  de autorizare 
a lucrarilor de construire - DTAC 

lei     13.000 2.911 

  - Expertiza tehnica la construcţii 
existente sau la lucrări începute sau 
neterminate 

lei     0 0 

  - Cheltuieli pentru efectuarea auditului 
energetic  

lei     0 0 

            

Total proiectare şi inginerie fără TVA       139.600 31.262 

TVA 20%       27.920 6.252 

Total proiectare şi inginerie cu TVA       167.520 37.514 

            

3.4. Organizarea procedurilor de 
achiziţie publică 

          

            

  - Cheltuieli aferente întocmirii 
documentaţiei de atribuire 

lei     1.000 224 

  - Cheltuieli cu onorariile, transportul, 
cazarea, diurna membrilor desemnaţi în 
comisiile de evaluare 

lei     15.000 3.359 



  

Pag. - 133 

  - Cheltuieli cu anunţuri de intenţie, de 
participare şi de atribuire a contractelor 

lei     1.000 224 

  - Corespondenţă prin poştă, fax, poştă 
electronică etc. 

lei     500 112 

            

Total organizarea procedurilor de 
achiziţie publică fără TVA 

      17.500 3.919 

TVA 20%       3.500 784 

Total organizarea procedurilor de 
achiziţie publică cu TVA 

      21.000 4.703 

            

3.5. Consultanţă           

            

  - Plata serviciilor de consultaţă în 
domeniul managementului investiţiei sau 
administrarea contractului de execuţie si 
consultanta pentru implementarea 
proiectului 

luni 12,0 3.500,00 42.000 9.405 

            

Total consultanţă fără TVA       42.000 9.405 

TVA 20%       8.400 1.881 

Total consultanţă cu TVA       50.400 11.287 

            

3.6. Asistenţă tehnică           

            

  - Asistenta tehnică din partea 
proiectantului pe perioada de execuţie a 
lucrărilor 

luni 12,0 2.700,00 32.400 7.256 

  - Plata diriginţilor de şantier desemnaţi de 
autoritatea contractantă, autorizaţi conform 
prevederilor legale, pentru verificarea 
lucrărilor de construcţii şi instalaţii 

luni 12,0 2.700,00 32.400 7.256 

            

Total asistenţă tehnică  fără TVA       64.800 14.511 

TVA 20%       12.960 2.902 

Total asistenţă tehnică  cu TVA       77.760 17.414 

            

Total cheltuieli pentru proiectare şi 
asistenţă tehnică fără TVA 

      317.800 71.168 

TVA 20%       63.560 14.234 
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Total cheltuieli pentru proiectare şi 
asistenţă tehnică cu TVA 

      381.360 85.401 

            

Cap.4 Cheltuieli pentru investiţia de 
bază 

          

            

4.1. Construcţii şi instalaţii           

            

4.1.1. Platforme colectare deseuri in orasul Ghimbav 

            

            

4.1.1.1 Platforme de colectare deseuri 
tip 4L 

          

Terasamente           

    - Săpături manuale mc 378,0 25,00 9.450 2.116 

    - Săpături mecanice mc 1.530,0 6,00 9.180 2.056 

    - Sprijiniri maluri mp 1.440,0 4,00 5.760 1.290 

    - Umplutură manuala cu pamant 
(compactare,imprastiere, etc.) 

mc 252,0 10,00 2.520 564 

    - Umplutură mecanica cu pamant 
(compactare,imprastiere, etc.) 

mc 972,0 4,00 3.888 871 

    - Transport pământ excedentar t 1.242,0 3,00 3.726 834 

Constructii           

 - Fundatie slab armata, pentru sustinerea 
cuvelor din beton prefabricat 

mc 126,0 250,00 31.500 7.054 

 - Desfacere si refacerea (acolo unde este 
cazul ) a sistemului rutier existent 

mp 810,0 250,00 202.500 45.348 

 - Camine de vizitare , pentru montaj 
electropompa submersibila complet 
echipate cu placa beton si rama si capac 
carosabil  

buc. 36,0 4.000,00 144.000 32.247 

Instalatii sanitare           

    - Instalatii hidromecanice  in statia de 
pompare, intre cuva si statia de pompare si 
de racord la sistemul de canalizare 
orasenesc (conducte, armaturi, 
fitinguri,suporti sustinere, etc.) 

set. 18,0 6.500,00 117.000 26.201 

Instalatii electrice           

    - Instalatii electrice la platforma de 
colectare deseuri nr. 2   (cabluri, priza de 
pamant, racord la tabloul electric,etc.) 

set. 18,0 1.000,00 18.000 4.031 
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    - Instalatii electrice  de supraveghere 
video cu transmisie date la distanta in 
primarie  (cabluri,camere video, sistem 
GPRS etc.) 

set. 18,0 12.500,00 225.000 50.386 

Total platforme de colectare deseuri tip 
4L fara TVA 

      772.524 172.998 

            

Total C+I Platforme colectare deseuri 
fără TVA 

      772.524 172.998 

TVA 20%       154.505 34.600 

Total C+I Platforme colectare deseuri cu 
TVA 

      927.029 207.598 

            

Total construcţii şi instalaţii fără TVA       772.524 172.998 

TVA 20%       154.505 34.600 

Total construcţii şi instalaţii cu TVA       927.029 207.598 

            

4.2. Montaj utilaje tehnologice           

            

 -Montaj utilaj tehnologic şi al utilajelor 
incluse in instalaţiile funcţionale, inclusiv 
reţelele aferente necesare funcţionării 
acestora 

lei     288.938 64.705 

            

Total montaj utilaje tehnologice fără 
TVA 

      288.938 64.705 

TVA 20%       57.788 12.941 

Total montaj utilaje tehnologice cu TVA       346.726 77.645 

            

4.3.Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale cu montaj 

          

            

 -Utilaje şi echipamente tehnologice, 
precum şi a celor incluse în instalaţiile 
funcţionale 

lei     3.611.725 808.806 

            

Total utilaje,, echipamente tehnologice 
şi funcţionale fără TVA 

      3.611.725 808.806 

TVA 20%       722.345 161.761 

Total utilaje,, echipamente tehnologice 
şi funcţional cu TVA 

      4.334.070 970.568 
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4.4.Utilaje fără montaj şi echipamente de 
transport  

          

            

 -Utilaje şi echipamente care nu necesită 
montaj  

lei     0 0 

            

Total utilaje,, echipamente tehnologice 
şi funcţionale fără TVA 

      0 0 

TVA 20%       0 0 

Total utilaje,, echipamente tehnologice 
şi funcţional cu TVA 

      0 0 

            

4.5.Dotări           

            

 - Dotări  pentru platforme colectare deseuri 
in orasul Ghimbav (compostainere si 
europubele) 

lei     0 0 

            

Total dotări fără TVA       0 0 

TVA 20%       0 0 

Total dotări cu TVA       0 0 

            

Total cheltuieli pentru investiţia de bază 
fără TVA 

      4.673.187 1.046.509 

TVA 20%       934.637 209.302 

Total cheltuieli pentru investiţia de bază 
cu TVA 

      5.607.825 1.255.811 

            

Cap.5 Alte cheltuieli           

            

5.1 Organizarea de şantier           

            

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii 
aferente organizării de şantier 
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 - Construire provizorie vestiare pentru 
muncitori, construire provizorie grupuri 
sanitare pentru muncitori, construire 
provizorie rampe de spălare auto, 
construire provizorie depozite materiale, 
construire provizorie fundaţii pentru 
macarale, construire provizorie reţele 
electrice de iluminat şi forţă, construire 
provizorie căi de acces auto şi căi ferate, 
branşamente / racorduri la utilităţi, 
împrejmuiri, panouri prezentare, pichete de 
incendiu, cheltuieli pentru desfiinţarea de 
şantier  - valoare procentuala din  
cap.1.2+cap.1.3+cap.2+cap 4.1 

% 2,50 941.035 23.526 5.268 

            

Total lucrări de construcţii aferente 
organizării de şantier  fără TVA 

      23.526 5.268 

TVA 20%       4.705 1.054 

Total lucrări de construcţii aferente 
organizării de şantier  cu TVA 

      28.231 6.322 

            

Total organizare de şantier fără TVA       23.526 5.268 

TVA 20%       4.705 1.054 

Total organizare de şantier cu TVA       28.231 6.322 

            

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul 
creditului 

          

            

 - Cota aferentă  ISC   (0,1% + 0,7% ) x 
C+M ( cap.1.2+cap.1.3+cap.2+cap 
4.1+cap.4.2 + cap.5.1.1) 

% 0,80 1.253.499 10.028 2.246 

 - Cota aferentă Casei Sociale a 
Constructorilor  (0,5 % )  x C+M( 
cap.1.2+cap.1.3+cap.2+cap 4.1+cap.4.2 + 
cap.5.1.1) 

% 0,50 1.253.499 6.267 1.404 

            

Total comisioane, cote, taxe, costul 
creditului fără TVA 

      16.295 3.649 

TVA 20%       0 0 

Total comisioane, cote, taxe, costul 
creditului cu TVA 

      16.295 3.649 
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5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute           

            

 - Cheltuieli diverse şi neprevăzute cca. 5 
% x (cap.1.2+cap.1.3+cap.2+cap 3+cap.4 )  

% 5,00 5.159.498 257.975 57.771 

            

Total cheltuieli diverse şi neprevăzute 
fără TVA 

  

 

  257.975 57.771 

TVA 20%       51.595 11.554 

Total cheltuieli diverse şi neprevăzute 
cu TVA 

      309.569 69.325 

            

Total alte cheltuieli fără TVA       297.796 66.688 

TVA 20%       56.300 12.608 

Total alte cheltuieli cu TVA       354.096 79.296 

            

            

Total general deviz fără TVA       5.457.294 1.222.101 

TVA 20%       1.088.200 243.690 

Total general deviz cu TVA        6.545.494 1.465.792 

 

III.1.5. Evaluarea principalelor utilaje tehnologice care necesita montaj  

in mii lei/ mii euro  la cursul lei/euro din data de:01.03.2016  1 EURO = 4,4655 LEI 
Nr. 
crt. 

Echipamente Buc. Pret unitar 
(Lei) 

Valoare 
Lei 

Valoare 
Euro 

0 1 2 3 4 5 

1. Platforme colectare deseuri in orasul Ghimbav 

1.1 Platforma  de colectare deseuri tip 4 L buc. 18 3.611.725 808.806 

1.2.1 

Insula ecologica subterana 4L cu circuit electric si 
hidraulic 18 189.051 3.402.925 762.048 

1.2.2 

Electropompe submersibile pentru ape colectate 
accidental (inclusiv senzori de nivel, cablu de 
alimentare, etc.) (1A+1R) 36 5.800 208.800 46.758 

Total echipamente pentru platforme colectare deseuri in 
orasul Ghimbav 

    

3.611.725 808.806 

Total montaj echipamente  pentru platforme colectare 
deseuri in orasul Ghimbav (8%)  

    

288.938 64.705 
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III.1.6. Devizul general estimativ al investitiei - solutia 1 – versiunea 2 

privind cheltuielile necesare realizarii investitiei: “Realizarea unui sistem de colectare a 

deseurilor, inclusiv subteran, la nivelul orasului Ghimbav” 

 

Nr. crt. Echipamente Bucati 

 

1 

 

Sistem 4L cu actionare hidraulica 

 

18 

 

in mii lei/ mii euro  la cursul lei/euro din data de:01.03.2016  1 EURO = 4,4655 LEI 
N
r. 
cr
t. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare ( fără TVA) TVA Valoare( inclusiv TVA) 

    Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 

CAPITOLUL 1 

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea trenului 

1.1 Obţinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.3 
Amenajări pentru protecţia mediului şi 
aducerea la starea iniţială 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  TOTAL CAPITOLUL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

CAPITOLUL 2 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectului 

2.1 Alimentare cu apă potabilă 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.2 Alimentare cu energie electrică 168,511 37,736 33,702 202,213 45,283 

2.3 Drum de acces 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  TOTAL CAPITOLUL 2 168,511 37,736 33,702 202,213 45,283 

CAPITOLUL 3 

 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1 Studii de teren  49,000 10,973 9,800 58,800 13,168 

3.2 
Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi 
autorizaţii  

4,900 1,097 0,980 5,880 1,317 

3.3 Proiectare şi inginerie 140,600 31,486 28,120 168,720 37,783 

3.4 Organizarea procedurilor de achziţie  17,500 3,919 3,500 21,000 4,703 

3.5 Consultanţă 42,000 9,405 8,400 50,400 11,287 

3.6 Asistenţă tehnică  64,800 14,511 12,960 77,760 17,414 

  TOTAL CAPITOLUL 3 318,800 71,392 63,760 382,560 85,670 

CAPITOLUL 4 

Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.
1 

Construcţii şi instalaţii 772,524 172,998 154,505 927,029 207,598 
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4.1.1. Platforme colectare deseuri in orasul 
Ghimbav 

772,524 172,998 154,505 927,029 207,598 

4.
2 

Montaj utilaje tehnologice 225,561 50,512 45,112 270,673 60,614 

4.
3 

Utilaje,echipamente tehnologice şi funcţionale 
cu montaj 

2.819,509 631,398 563,902 3.383,411 757,678 

4.
4 

Utilaj fără montaj şi echipamente de transport  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4.
5 

Dotări  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4.
6 

Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  TOTAL CAPITOLUL 4 3.817,594 854,909 763,519 4.581,113 1.025,890 

CAPITOLUL 5 

Alte cheltuieli 

5.
1 

Organizarea de santier  23,526 5,268 4,705 28,231 6,322 

  

5.1.1.Lucrări de construcţii 23,526 5,268 4,705 28,231 6,322 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării    şantierului  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5.
2 

Comisioane, cote ,taxe, costul creditului 15,472 3,465 0,000 15,472 3,465 

5.
3 

Cheltuieli diverse şi neprevăzute  215,245 48,202 43,049 258,294 57,842 

  TOTAL CAPITOLUL 5 254,242 56,935 47,754 301,996 67,629 

CAPITOLUL 6 

Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.2 Probe tehnologice şi teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  TOTAL CAPITOLUL  6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

TOTAL GENERAL 4.559,147 1.020,971 908,735 5.467,882 1.224,473 

din care : C + M 1.190,122 266,515 238,024 1.428,146 319,818 

 

 

 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Echipamente Buc. Pret unitar 
(Lei) 

Valoare 
Lei 

Valoare 
Euro 
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0 1 2 3 4 5 

1. Platforme colectare deseuri in orasul Ghimbav 

1.1 Platforma  de colectare deseuri nr. 2 buc. 18 2.819.509 631.398 

1.2.1 

Insula ecologica subterana 4L cu circuit  hidraulic 

18 145.039 2.610.709 584.640 

1.2.2 

Electropompe submersibile pentru ape colectate 
accidental (inclusiv senzori de nivel, cablu de 
alimentare, etc.) (1A+1R) 36 5.800 208.800 46.758 

Total echipamente pentru platforme colectare deseuri in 
orasul Ghimbav 

    

2.819.509 631.398 

Total montaj echipamente  pentru platforme colectare 
deseuri in orasul Ghimbav (8%)  

    

225.561 50.512 
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III.2. Costuri estimative ale investitiei pentru solutia 2 propusa 

III.2.1. Devizul general estimativ al investitiei - solutia 2 propusa   

privind cheltuielile necesare realizarii investitiei: “Realizarea unui sistem de colectare a 

deseurilor, inclusiv subteran, la nivelul orasului Ghimbav” 

in mii lei/ mii euro  la cursul lei/euro din data de:01.03.2016  1 EURO = 4,4655 LEI 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare ( fără TVA) TVA Valoare( inclusiv TVA) 

    Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 

CAPITOLUL 1 

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea trenului 

1.1 Obţinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.3 
Amenajări pentru protecţia mediului şi 
aducerea la starea iniţială 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  TOTAL CAPITOLUL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

CAPITOLUL 2 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectului 

2.1 Alimentare cu apă potabilă 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.2 Alimentare cu energie electrică 79,527 17,809 15,110 94,637 21,193 

2.3 Drum de acces 6,775 1,517 1,287 8,062 1,805 

  TOTAL CAPITOLUL 2 86,302 19,326 16,397 102,699 22,998 

CAPITOLUL 3 

 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1 Studii de teren  12,000 2,687 2,280 14,280 3,198 

3.2 
Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi 
autorizaţii  

4,900 1,097 0,931 5,831 1,306 

3.3 Proiectare şi inginerie 65,600 14,690 12,464 78,064 17,482 

3.4 Organizarea procedurilor de achziţie  17,500 3,919 3,325 20,825 4,664 

3.5 Consultanţă 21,000 4,703 3,990 24,990 5,596 

3.6 Asistenţă tehnică  32,400 7,256 6,156 38,556 8,634 

  TOTAL CAPITOLUL 3 153,400 34,352 29,146 182,546 40,879 

CAPITOLUL 4 

Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1 Construcţii şi instalaţii 263,409 58,988 50,048 313,457 70,195 

  
4.1.1. Platforme colectare deseuri in orasul 
Ghimbav 

263,409 58,988 50,048 313,457 70,195 

4.2 Montaj utilaje tehnologice 128,034 28,672 24,327 152,361 34,120 

4.3 
Utilaje,echipamente tehnologice şi funcţionale 
cu montaj 

1.600,431 358,399 304,082 1.904,513 426,495 
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4.4 Utilaj fără montaj şi echipamente de transport  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4.5 Dotări  500,622 112,109 95,118 595,740 133,409 

4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  TOTAL CAPITOLUL 4 2.492,496 558,167 473,574 2.966,070 664,219 

CAPITOLUL 5 

Alte cheltuieli 

5.1 Organizarea de santier  8,743 1,958 1,661 10,404 2,330 

  

5.1.1.Lucrări de construcţii 8,743 1,958 1,661 10,404 2,330 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării    
şantierului  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5.2 Comisioane, cote ,taxe, costul creditului 6,324 1,416 0,000 6,324 1,416 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute  136,609 30,592 25,956 162,565 36,405 

  TOTAL CAPITOLUL 5 151,677 33,966 27,617 179,294 40,151 

CAPITOLUL 6 

Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.2 Probe tehnologice şi teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  TOTAL CAPITOLUL  6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

TOTAL GENERAL 2.883,874 645,812 546,734 3.430,609 768,247 

din care : C + M 486,488 108,944 92,433 578,921 129,643 
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III.2.2. Devize pe obiecte - solutia 2 propusa   

 

DEVIZUL CENTRALIZATOR 
obiectului 2.2 

“ Alimentare cu energie electrica  a platformelor 
de colectare deseuri din orasul Ghimbav" 

 
in mii lei/ mii euro  la cursul lei/euro din data de: 01.03.2016                                           1 EURO = 4,4655 LEI 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor 
de cheltuieli 

Valoare ( fără TVA) TVA Valoare( inclusiv TVA) 

    mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 

I. -  LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII 

1 Terasamente 9,677 2,167 1,839 11,515 2,579 

2 
Construcţii: rezistenţă (fundaţii, structură 
rezistenţă) şi arhitectură (inchideri 
exterioare, compartimentări, finisaje) 

15,750 3,527 2,993 18,743 4,197 

3 Instalatii electrice 29,600 6,629 5,624 35,224 7,888 

TOTAL I 55,027 12,323 10,455 65,482 14,664 

II. - MONTAJ 

4 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

III. - PROCURARE 

5 Utilaje şi echipamente tehnologice 24,500 5,487 4,655 29,155 6,529 

6 Utilaje şi echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 Dotări  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

TOTAL III 24,500 5,487 4,655 29,155 6,529 

TOTAL ( TOTAL I +TOTAL II +TOTAL III) 79,527 17,810 15,110 94,637 21,193 
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DEVIZUL 
obiectului  2.3 

“ Drum de acces la platforma de colectare deseuri nr. 4.1 “ 
 
 

in mii lei/ mii euro  la cursul lei/euro din data de: 01.03.2016                                           1 EURO = 4,4655 LEI 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor 
de cheltuieli 

Valoare ( fără TVA) TVA Valoare( inclusiv TVA) 

    mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 

I. -  LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII 

1 Terasamente 0,525 0,118 0,100 0,625 0,140 

2 
Construcţii: rezistenţă (fundaţii, structură 
rezistenţă) şi arhitectură (inchideri 
exterioare, compartimentări, finisaje) 

6,250 1,400 1,188 7,438 1,666 

TOTAL I 6,775 1,517 1,287 8,062 1,805 

II. - MONTAJ 

3 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

III. - PROCURARE 

4 Utilaje şi echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 Utilaje şi echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 Dotări  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

TOTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

TOTAL ( TOTAL I +TOTAL II +TOTAL III) 6,775 1,517 1,287 8,062 1,805 
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DEVIZUL CENTRALIZATOR 
obiectului  4.1.1 

“Platforme colectare deseuri in orasul Ghimbav“ 
 
 

in mii lei/ mii euro  la cursul lei/euro din data de: 01.03.2016                                           1 EURO = 4,4655 LEI 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor 
de cheltuieli 

Valoare ( fără TVA) TVA Valoare( inclusiv TVA) 

    mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 

I. -  LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII 

1 Terasamente 11,304 2,531 2,148 13,452 3,012 

2 
Construcţii: rezistenţă (fundaţii, structură 
rezistenţă) şi arhitectură (inchideri 
exterioare, compartimentări, finisaje) 

151,105 33,838 28,710 179,815 40,268 

3 Instalaţii sanitare 6,500 1,456 1,235 7,735 1,732 

4 Instalaţii electrice 94,500 21,162 17,955 112,455 25,183 

TOTAL I 263,409 58,988 50,048 313,457 70,195 

II. - MONTAJ 

5 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 128,034 28,672 24,327 152,361 34,120 

TOTAL II 128,034 28,672 24,327 152,361 34,120 

III. - PROCURARE 

6 Utilaje şi echipamente tehnologice 1.600,431 358,399 304,082 1.904,513 426,495 

7 Utilaje şi echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 Dotări  500,622 112,109 95,118 595,740 133,409 

TOTAL III 2.101,053 470,508 399,200 2.500,253 559,904 

TOTAL ( TOTAL I +TOTAL II +TOTAL III) 2.492,496 558,168 473,575 2.966,071 664,219 
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DEVIZUL 
obiectului  5.1.1.1 

“ Organizare de santier 
Platforme colectare deseuri in orasul Ghimbav“ 

 
 

in mii lei/ mii euro  la cursul lei/euro din data de: 01.03.2016                                           1 EURO = 4,4655 LEI 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor 
de cheltuieli 

Valoare ( fără TVA) TVA Valoare( inclusiv TVA) 

    mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 

I. -  LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII 

1 
Lucrari de constructii si instalatii aferente 
organizarii de santier 

4,371 0,979 0,831 5,202 1,165 

TOTAL I 4,371 0,979 0,831 5,202 1,165 

II. - MONTAJ 

2 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

III. - PROCURARE 

3 Utilaje şi echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 Utilaje şi echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 Dotări  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

TOTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

TOTAL ( TOTAL I +TOTAL II +TOTAL III) 4,371 0,979 0,831 5,202 1,165 
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III.2.3. Devize financiare - solutia 2 propusa   

 

CAPITOLUL 1      

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea 

terenului 

     

 1 EURO =  4,4655 lei, la data : 01.03.2016   

Nr. 

crt. 
Denumirea subcapitolului 

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) 

Lei Euro Lei Lei Euro 

1.1 Obţinerea terenului 0 0 0 0 0 

1.1.1 Cumparare de teren 0 0 0 0 0 

1.1.2 Plata concesiunii (redevenţei ) 0 0 0 0 0 

1.1.3 Expropieri 0 0 0 0 0 

1.1.4 Despăgubiri 0 0 0 0 0 

1.1.5 
Schimbarea regimului juridic al 

terenului 
0 0 0 0 0 

1.1.6 
Scoaterea temporară  din circuitul 

agricol 
0 0 0 0 0 

1.1.7 
Scoaterea definitivă din  din circuitul 

agricol 
0 0 0 0 0 

1.1.8 Alte cheltuieli de aceeaşi natura 0 0 0 0 0 

1.2 Amenajarea terenului 0 0 0 0 0 

1.2.1 Demolări, demontări, dezafectări 0 0 0 0 0 

1.2.2 Defrişări arbori 0 0 0 0 0 

1.2.3 Evacuări materiale rezultate 0 0 0 0 0 

1.2.4 
Devieri reţele utilităţi din 

amplasament  
0 0 0 0 0 

1.2.5 Sistematizări pe verticală 0 0 0 0 0 

1.2.6 Drenaje 0 0 0 0 0 

1.2.7 
Epuismente (exclusiv cele aferente 

lucrărilor de bază) 
0 0 0 0 0 

1.2.8 Devieri cursuri de apă 0 0 0 0 0 

1.2.9 
Strămutări de localităţi sau 

monumente istorice 
0 0 0 0 0 

1.2.10 Alte cheltuieli de aceeaşi natura 0 0 0 0 0 

1.3 

Amenajări pentru protecţia 

mediului şi aducerea la starea 

iniţială 

0 0 0 0 0 

1.3.1 
Amenajare zone verzi dupa executia 

lucrarilor 
0 0 0 0 0 

1.3.2 Plantare copaci 0 0 0 0 0 

1.3.3 
Reintroducerea în circuitul agricol a 

suprafeţelor scoase temporar din uz 
0 0 0 0 0 

              

  Total  Capitolul 1 0 0 0 0 0 
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CAPITOLUL 2      

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 

necesare obiectivului 

     

 1 EURO =  4,4655 lei, la data : 01.03.2016   

Nr. 

crt. 
Denumirea subcapitolului 

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) 

Lei Euro Lei Lei Euro 

2.1 Alimentare cu apă 0 0 0 0 0 

2.2 Canalizare menajera, pluviala, etc 0 0 0 0 0 

2.3 Alimentare cu gaze naturale 0 0 0 0 0 

2.4 Alimentare cu agent termic 0 0 0 0 0 

2.5 Alimentare cu energie electrica 79.527 17.809 15.110 94.637 21.193 

2.6 
Telecomunicaţii (telefonie, radio-

tv,etc.) 
0 0 0 0 0 

2.7 Alte tipuri de reţele exterioare 0 0 0 0 0 

2.8 Drumuri de acces 6.775 1.517 1.287 8.062 1.805 

2.9 Căi ferate industriale 0 0 0 0 0 

2.10 
Cheltuieli aferente racordării la 

utilităţi 
0 0 0 0 0 

  Total  Capitolul 2 86.302 19.326 16.397 102.699 22.998 
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CAPITOLUL 3      

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta 

tehnica 
     

 1 EURO =  4,4655 lei, la data : 01.03.2016   

Nr. 

crt. 
Denumirea subcapitolului 

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) 

Lei Euro Lei Lei Euro 

3.1 Studii de teren 12.000 2.687 2.280 14.280 3.198 

3.1.1 Studii geotehnice 4.000 896 760 4.760 1.066 

3.1.2 Studii geologice 0 0 0 0 0 

3.1.3 Studii hidrologice 0 0 0 0 0 

3.1.4 Studii hidrogeotehnice 0 0 0 0 0 

3.1.5 Studii fotogrammetrice 0 0 0 0 0 

3.1.6 Studii topografice 8.000 1.792 1.520 9.520 2.132 

3.1.7 Studii de stabilitate a terenului 0 0 0 0 0 

3.2 
Taxe pentru obţinere avize acorduri 

şi autorizaţii 
4.900 1.097 931 5.831 1.306 

3.2.1 
 - Obţinerea/prelungirea valabilitţii 

certificatului de urbanism 
0 0 0 0 0 

3.2.2  - Obţinerea acord/aviz Compania Apa 0 0 0 0 0 

3.2.3 
 - Obţinerea acord/aviz alimentare cu 

apă/canalizare 
200 45 38 238 53 

3.2.4 
 - Obţinerea acord/aviz alimentare cu 

energie electrică S.C. Electrica S.A. 
800 179 152 952 213 

3.2.5 
 - Obţinerea acord/aviz alimentare cu 

gaze naturale S.C. Distrigaz S.A. 
400 90 76 476 107 

3.2.6  - Obţinerea acord/aviz ANIF 0 0 0 0 0 

3.2.7  - Obţinerea acord/aviz Petrotrans 0 0 0 0 0 

3.2.8  - Obţinerea acord/aviz Transelectrica 0 0 0 0 0 

3.2.9 
 - Obţinerea acord/aviz 

telecomunicaţii Telekom,Orange 
200 45 38 238 53 

3.2.10  - Obţinerea acord/aviz Transgaz 0 0 0 0 0 

3.2.11  - Obţinere aviz Oficiul de Cadastru 600 134 114 714 160 

3.2.12 
 - Obţinerea acord/aviz sanitar, 

sanitare-veterinar şi fitosanitar 
300 67 57 357 80 

3.2.13 
 - Obţinerea certificatului de 

nomenclatur stradală şi adresă 
0 0 0 0 0 

3.2.14 

 - Întocmirea documnetaţiei, obţinerea 

numărului Cadastral provizoriu şi 

înregistrarea terenului în Cartea 

Funciară 

0 0 0 0 0 

3.2.15  - Obţinerea avizului P.S.I. 0 0 0 0 0 

3.2.16  - Obţinerea acordului de mediu 500 112 95 595 133 

3.2.17  - Obţinere aviz poliţia rutieră 200 45 38 238 53 

3.2.18  - Obţinere aviz CNCFR 0 0 0 0 0 

3.2.19 
 - Obţinere acord/aviz 

Adm.Drumurilor judetene 
800 179 152 952 213 
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3.2.20 

 - Obţinere acord/aviz 

Adm.Drumurilor Nationale - 

CNADNR 

0 0 0 0 0 

3.2.21  - Obţinere acord/aviz S.G.A. 900 202 171 1.071 240 

3.2.22 
 - Alte avize si acorduri impuse de 

lege 
0 0 0 0 0 

3.3 Proiectare şi inginerie 65.600 14.690 12.464 78.064 17.482 

3.3.1 

Cheltuieli pentru elaborarea 

tuturor fazelor de proiectare - total, 

din care: 

39.600 8.868 7.524 47.124 10.553 

3.3.1.1 Studiu de prefezabilitate - SPF 0 0 0 0 0 

3.3.1.2 Studiu de fezabilitate -SF 13.600 3.046 2.584 16.184 3.624 

3.3.1.3 
Documentaţie de avizare a lucrărilor 

de intervenţii - DALI 
0 0 0 0 0 

3.3.1.4 Proiect tehnic-PTh 20.000 4.479 3.800 23.800 5.330 

3.3.1.5 Detalii de execuţie - DE 4.000 896 760 4.760 1.066 

3.3.1.6 Verificarea tehnică a proiectului 2.000 448 380 2.380 533 

3.3.1.7 
Elaborare certificat de performanţă 

energetică a clădirii 
0 0 0 0 0 

3.3.2 

Documentaţii necesare pentru 

obţinerea acordurilor, avizelor şi 

autorizaţiilor aferente obiectivului 

de investiţii conform Certificatului 

de Urbanism 

26.000 5.822 4.940 30.940 6.929 

3.3.2.1 

Documentaţii ce stau la baza emiterii 

avizelor şi acordurilor impuse prin 

certificatul de urbanism 

15.000 3.359 2.850 17.850 3.997 

3.3.2.2 Studii urbanistice 0 0 0 0 0 

3.3.2.3 Studii de impact aupra mediului 0 0 0 0 0 

3.3.2.4 
Studii de impact aupra sanatatii 

populatiei 
0 0 0 0 0 

3.3.2.5 Studii/expertize de amplasament 0 0 0 0 0 

3.3.2.6 Studii de trafic 0 0 0 0 0 

3.3.2.7 

Documentatie tehnica pentru 

autorizarea lucrarilor de construire - 

DTAC 

11.000 2.463 2.090 13.090 2.931 

3.3.3 

  - Expertiza tehnica la construcţii 

existente sau la lucrări începute sau 

neterminate 

0 0 0 0 0 

3.3.4 
Cheltuieli pentru efectuarea 

auditului energetic  
0 0 0 0 0 

3.4 
Organizarea procedurilor de 

achiziţie publică 
17.500 3.919 3.325 20.825 4.664 

3.4.1 
Cheltuieli aferente întocmirii 

documentaţiei de atribuire 
1.000 224 190 1.190 266 

3.4.2 

Cheltuieli cu onorariile, transportul, 

cazarea, diurna membrilor desemnaţi 

în comisiile de evaluare 

15.000 3.359 2.850 17.850 3.997 

3.4.3 

Cheltuieli cu anunţuri de intenţie, de 

participare şi de atribuire a 

contractelor 

1.000 224 190 1.190 266 
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3.4.4 
Corespondenţă prin poştă, fax, poştă 

electronică etc. 
500 112 95 595 133 

3.5 Consultanţă 21.000 4.703 3.990 24.990 5.596 

3.5.1 

Plata serviciilor de consultaţă la 

elaborarea memoriului justificativ, 

studiilor de piaţă, de evaluare, la 

întocmirea cererii de finanţare, 

consultanta pentru pregatirea 

proiectului 

0 0 0 0 0 

3.5.2 

Plata serviciilor de consultaţă în 

domeniul managementului investiţiei 

sau administrarea contractului de 

execuţie si consultanta pentru 

implementarea proiectului 

21.000 4.703 3.990 24.990 5.596 

3.6 Asistenţă tehnică 32.400 7.256 6.156 38.556 8.634 

3.6.1 

Asistenta tehnică din partea 

proiectantului pe perioada de execuţie 

a lucrărilor 

16.200 3.628 3.078 19.278 4.317 

3.6.2 

Plata diriginţilor de şantier desemnaţi 

de autoritatea contractantă, autorizaţi 

conform prevederilor legale, pentru 

verificarea lucrărilor de construcţii şi 

instalaţii 

16.200 3.628 3.078 19.278 4.317 

  Total  Capitolul 3 153.400 34.352 29.146 182.546 40.879 
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CAPITOLUL 4      

Cheltuieli pentru investiţia de bază 
     

 1 EURO =  4,4655 lei, la data : 01.03.2016   

Nr. 

crt. 
Denumirea subcapitolului 

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) 

Lei Euro Lei Lei Euro 

4.1 4.1. Construcţii şi instalaţii 263.409 58.988 50.048 313.457 70.195 

4.1.1 
 Platforme colectare deseuri in 

orasul Ghimbav 
263.409 58.988 50.048 313.457 70.195 

4.1.1.1 Platforma colectare deseuri nr. 1 38.902 8.712 7.391 46.293 10.367 

4.1.1.2 Platforma colectare deseuri nr. 2 42.661 9.553 8.106 50.767 11.369 

4.1.1.3 Platforma colectare deseuri nr. 3 34.938 7.824 6.638 41.576 9.311 

4.1.1.4 Platforma colectare deseuri nr. 4 58.711 13.148 11.155 69.866 15.646 

4.1.1.5 Platforma colectare deseuri nr. 5 81.704 18.297 15.524 97.228 21.773 

4.1.1.6 Platforma colectare deseuri nr. 6 6.493 1.454 1.234 7.727 1.730 

4.2  Montaj utilaje tehnologice 128.034 28.672 24.327 152.361 34.120 

4.2.1 

Montaj utilaj tehnologic şi al utilajelor 

incluse in instalaţiile funcţionale, 

inclusiv reţelele aferente necesare 

funcţionării acestora 

128.034 28.672 24.327 152.361 34.120 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale cu montaj 
1.600.431 358.399 304.082 1.904.513 426.495 

4.3.1 

Utilaje şi echipamente tehnologice, 

precum şi a celor incluse în instalaţiile 

funcţionale 

1.600.431 358.399 304.082 1.904.513 426.495 

4.4 
4.4.Utilaje fără montaj şi 

echipamente de transport  
0 0 0 0 0 

4.4.1 
Utilaje şi echipamente care nu 

necesită montaj  
0 0 0 0 0 

4.5 Dotări 500.622 112.109 95.118 595.740 133.409 

4.5.1  Compostainere 310 l 189.426 42.420 35.991 225.416 50.480 

4.5.2  Pubele 120 l culoare albastru 103.732 23.230 19.709 123.441 27.643 

4.5.3  Pubele 120 l culoare galben 103.732 23.230 19.709 123.441 27.643 

4.5.4  Pubele 120 l culoare verde 103.732 23.230 19.709 123.441 27.643 

4.6 Active necorporale 0 0 0 0 0 

4.6.1 Drepturi referitoare la brevete 0 0 0 0 0 

4.6.2 Licenţe 0 0 0 0 0 

4.6.3 
Know-how la cunoştinţe tehnice 

nebrevetate 
0 0 0 0 0 

  Total  Capitolul 4 2.492.496 558.167 473.574 2.966.070 664.219 
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CAPITOLUL 5      

Alte cheltuieli 
     

 1 EURO =  4,4655 lei, la data : 01.03.2016   

Nr. 

crt. 
Denumirea subcapitolului 

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) 

Lei Euro Lei Lei Euro 

5.1 Organizarea de şantier 8.743 1.958 1.661 10.404 2.330 

5.1.1 
Lucrări de construcţii şi instalaţii 

aferente organizării de şantier 
8.743 1.958 1.661 10.404 2.330 

5.1.2 
Cheltuieli conexe organizării de 

şantier 
0 0 0 0 0 

5.2 
Comisioane, cote, taxe, costul 

creditului 
6.324 1.416 0 6.324 1.416 

5.2.1 Comisionul băncii finanţatoare 0 0 0 0 0 

5.2.2 

Cota aferentă Inspectoratului de stat in 

constructii -  ISC , pentru controlul 

calitatii lucrarilor de constructii 

3.892 872 0 3.892 872 

5.2.3 

Cota pentru controlul statului în 

amenajarea teritoriului, urbanism, şi 

pentru autorizarea lucrărilor de 

construcţii 

0 0 0 0 0 

5.2.4 
Prime de asigurare din sarcina 

autorităţii contractante 
0 0 0 0 0 

5.2.5 
Alte cheltuieli de aceeaşi natură, 

stabilite în condiţiile legii 
0 0 0 0 0 

5.2.6 
Cota aferentă Casei Sociale a 

Constructorilor 
2.432 545 0 2.432 545 

5.2.7 Costul creditului 0 0 0 0 0 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 136.609 30.592 25.956 162.565 36.405 

5.3.1 

Cheltuieli diverse şi neprevăzute - 

maxim 10% din 

(cap.1.2+cap.1.3+cap.2+cap 3+cap.4 )  

136.609 30.592 25.956 162.565 36.405 

  Total  Capitolul 5 151.677 33.966 27.617 179.294 40.151 
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CAPITOLUL 6      

Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi 

predare la beneficiar  

     

 1 EURO =  4,4655 lei, la data : 01.03.2016   

Nr. 

crt. 
Denumirea subcapitolului 

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) 

Lei Euro Lei Lei Euro 

6.1 
 Pregătirea personalului de 

exploatare 
0 0 0 0 0 

6.1.1 

Cheltuieli pentru 

instruirea/scolarizarea personaluilui de 

exploatare , in vederea utilizării 

corecte şi eficiente a utilajelor şi 

tehnologiilor  

0 0 0 0 0 

6.2 Probe tehnologice şi teste 0 0 0 0 0 

6.1.1 Probe tehnologice si teste 0 0 0 0 0 

6.1.2 Rodaje 0 0 0 0 0 

  Total  Capitolul 6 0 0 0 0 0 
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III.2.4. Evaluari defalcate pe categorii de lucrari 

in mii lei/ mii euro  la cursul lei/euro din data de:01.03.2016  1 EURO = 4,4655 LEI 
 

Denumirea obiectelor si lucrărilor  
U.M. Cantitate 

P.U. Total Total 

proiectate Lei Lei euro 

            

Cap.2 Cheltuieli pentru asigurarea 
utilităţilor necesare obiectivului 

          

            

2.5. Alimentare cu energie electrica           

            

2.5.1. Alimentarea cu energie electrica a 
platformei de colectare deseuri  nr. 1 

          

Terasamente           

    - Săpături manuale mc 4,8 25,00 120 27 

    - Săpături mecanice mc 19,2 6,00 115 26 

    - Umplutură manuala cu pamant 
(compactare,imprastiere, etc.) 

mc 3,9 10,00 39 9 

    - Umplutură mecanica cu pamant 
(compactare,imprastiere, etc.) 

mc 15,4 4,00 61 14 

    - Transport pământ excedentar t 8,7 3,00 26 6 

    - Umplutură cu nisip în jurul cablului electric mc 4,8 55,00 264 59 

Constructii           

    -Subtraversare strada asfaltata,   prin 
sapatura deschisa,  cu cablul electric tip 
CYAbY de alimentare al platformei nr. 1 de 
colectare deseruri menajere  , în conducta de 
protecţie, cu lungimea de 15m. 

m 15,0 150,00 2.250 504 

Instalatii electrice           

- Cablu electric tip CYAbY montat ingropat ( 
inclusiv racord la LEA 0,4 kV existenta,  priza 
de pamant, legaturi la tablouri, etc) 

m 40,0 80,00 3.200 717 

Echipamente           

- Firida de bransament, contor electric, cutie 
de distributie ,etc), inclusiv montaj. 

set 1,0 3.500,00 3.500 784 

Total alimentarea cu energie electrica a 
platformei de colectare deseuri  nr. 1, fara 
TVA 

      9.576 2.144 

            

2.5.2.Alimentarea cu energie electrica a 
platformei de colectare deseuri  nr. 2 

          

Terasamente           

    - Săpături manuale mc 3,6 25,00 90 20 

    - Săpături mecanice mc 14,4 6,00 86 19 

    - Umplutură manuala cu pamant 
(compactare,imprastiere, etc.) 

mc 2,9 10,00 29 6 

    - Umplutură mecanica cu pamant 
(compactare,imprastiere, etc.) 

mc 11,6 4,00 46 10 
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    - Transport pământ excedentar t 6,5 3,00 20 4 

    - Umplutură cu nisip în jurul cablului electric mc 3,6 55,00 198 44 

Constructii           

    -Subtraversare parcare asfaltata,   prin 
sapatura deschisa,  cu cablul electric tip 
CYAbY de alimentare al platformei nr. 2 de 
colectare deseruri menajere  , în conducta de 
protecţie, cu lungimea de 20 m. 

m 20,0 150,00 3.000 672 

Instalatii electrice           

- Cablu electric tip CYAbY montat ingropat ( 
inclusiv racord la LEA 0,4 kV existenta,  priza 
de pamant, legaturi la tablouri, etc) 

m 30,0 80,00 2.400 537 

Echipamente           

- Firida de bransament, contor electric, cutie 
de distributie , etc),  inclusiv montaj. 

set 1,0 3.500,00 3.500 784 

Total alimentarea cu energie electrica a 
platformei de colectare deseuri  nr. 2, fara 
TVA 

      9.369 2.098 

            

2.5.3. Alimentarea cu energie electrica a 
platformei de colectare deseuri  nr. 3 

          

Instalatii electrice           

- Cablu electric tip CYAbY montat ingropat ( 
inclusiv racord la liniile electrice existente,  
priza de pamant, legaturi la tablouri, etc) 

m 10,0 80,00 800 179 

Echipamente           

- Firida de bransament, contor electric, cutie 
de distributie ,etc), inclusiv montaj. 

set 1,0 3.500,00 3.500 784 

Total alimentarea cu energie electrica a 
platformei de colectare deseuri  nr. 3,  fara 
TVA 

      4.300 963 

            

2.5.4. Alimentarea cu energie electrica a 
platformei de colectare deseuri  nr. 4 ( 
amplasament 4.1 si amplasament 4.2) 

          

Terasamente           

    - Săpături manuale mc 16,8 25,00 420 94 

    - Săpături mecanice mc 67,2 6,00 403 90 

    - Umplutură manuala cu pamant 
(compactare,imprastiere, etc.) 

mc 13,5 10,00 135 30 

    - Umplutură mecanica cu pamant 
(compactare,imprastiere, etc.) 

mc 53,8 4,00 215 48 

    - Transport pământ excedentar t 30,2 3,00 91 20 

    - Umplutură cu nisip în jurul cablului electric mc 16,8 55,00 924 207 
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Constructii           

    -Subtraversari strazi asfaltate,   prin 
sapatura deschisa,  cu cablul electric tip 
CYAbY de alimentare al platformei nr. 4.1 sau 
4.2 de colectare deseruri menajere  , în 
conducta de protecţie, cu lungimea totala de 
30 m. 

m 30,0 150,00 4.500 1.008 

Instalatii electrice           

- Cablu electric medie tensiune montat 
ingropat ( inclusiv racord la 20kV existenta ,  
priza de pamant, legaturi la tablouri, etc) 

m 140,0 80,00 11.200 2.508 

Echipamente           

- Firida de bransament, contor electric, cutie 
de distributie ,etc), inclusiv montaj. 

set 2,0 3.500,00 7.000 1.568 

Total alimentarea cu energie electrica a 
platformei de colectare deseuri  nr. 4 ( 
amplasament 4.1 si amplasament 4.2), fara 
TVA 

      24.888 5.573 

            

2.5.5. Alimentarea cu energie electrica a 
platformei de colectare deseuri  nr. 5 ( 
amplasament 5.1 si amplasament 5.2) 

          

Terasamente           

    - Săpături manuale mc 180,0 25,00 4.500 1.008 

    - Săpături mecanice mc 72,0 6,00 432 97 

    - Umplutură manuala cu pamant 
(compactare,imprastiere, etc.) 

mc 14,4 10,00 144 32 

    - Umplutură mecanica cu pamant 
(compactare,imprastiere, etc.) 

mc 57,6 4,00 230 52 

    - Transport pământ excedentar t 32,4 3,00 97 22 

    - Umplutură cu nisip în jurul cablului electric mc 18,0 55,00 990 222 

Constructii           

    -Subtraversari strazi asfaltate,   prin 
sapatura deschisa,  cu cablul electric tip 
CYAbY de alimentare al platformei nr. 5.1 sau 
5.2 de colectare deseruri menajere  , în 
conducta de protecţie, cu lungimea totala de 
40 m. 

m 40,0 150,00 6.000 1.344 

Instalatii electrice           

- Cablu electric medie tensiune montat 
ingropat ( inclusiv racord la 20kV existenta ,  
priza de pamant, legaturi la tablouri, etc) 

m 150,0 80,00 12.000 2.687 

Echipamente           

- Firida de bransament, contor electric, cutie 
de distributie ,etc), inclusiv montaj. 

set 2,0 3.500,00 7.000 1.568 
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Total alimentarea cu energie electrica a 
platformei de colectare deseuri  nr. 5 ( 
amplasament 5.1 si amplasament 5.2), fara 
TVA 

      31.394 7.030 

            

Total alimentare cu energie electrica  fără 
TVA 

      79.527 17.809 

TVA 19%       15.110 3.384 

Total alimentare cu energie electrica cu 
TVA 

      94.637 21.193 

            

2.8. Drumuri de acces            

2.8.1. Drum de acces la platforma de 
colectare deseuri nr. 4.1 

          

Terasamente           

    -Sistematizare pe verticala (săpături,  
compactari, imprastieri transport excedent 
pamant, etc.) 

mc 17,5 30,00 525 118 

Constructii           

    -Drum asfaltat ( inclusiv asigurarea  
scurgerii apelor, semnalizare rutiera, 
elemente siguranta circulatiei, etc.) 

mp 25,0 250,00 6.250 1.400 

Total drum de acces la platforma de 
colectare deseuri nr. 4.1 fara TVA 

      6.775 1.517 

            

Total drumuri de acces fără TVA       6.775 1.517 

TVA 19%       1.287 288 

Total drumuri de acces cu TVA       8.062 1.805 

            

Total cheltuieli pentru asigurarea 
utilitatilor necesare obiectivului  fără TVA 

      86.302 19.326 

TVA 19%       16.397 3.672 

Total cheltuieli pentru asigurarea 
utilitatilor necesare obiectivului cu TVA 

      102.699 22.998 

            

Cap.3 Cheltuieli pentru proiectare şi 
asistenţă tehnică 

          

            

3.1. Studii de teren           

            

    - Studii geotehnice lei     4.000 896 

    - Studii topografice lei     8.000 1.792 

            

Total studii de teren fără TVA       12.000 2.687 

TVA 19%       2.280 511 

Total studii de teren cu TVA       14.280 3.198 

            

3.2. Taxe pentru obţinere avize acorduri şi 
autorizaţii 

          

            

 - Obţinerea acord/aviz alimentare cu 
apă/canalizare 

lei     200 45 



  

Pag. - 160 

 - Obţinerea acord/aviz alimentare cu energie 
electrică S.C. Electrica S.A. 

lei     800 179 

 - Obţinerea acord/aviz alimentare cu gaze 
naturale S.C. Distrigaz S.A. 

lei     400 90 

 - Obţinerea acord/aviz telecomunicaţii 
Telekom,Orange 

lei     200 45 

 - Obţinere aviz Oficiul de Cadastru lei     600 134 

 - Obţinerea acord/aviz sanitar, sanitare-
veterinar şi fitosanitar 

lei     300 67 

 - Obţinerea acordului de mediu lei     500 112 

 - Obţinere aviz poliţia rutieră lei     200 45 

 - Obţinere acord/aviz Adm.Drumurilor 
judetene 

lei     800 179 

 - Obţinere acord/aviz S.G.A. lei     900 202 

            

Total taxe pentru obţinerea avizelor, 
acordurilor şi autorizaţiilor fără TVA 

      4.900 1.097 

TVA 19%       931 208 

Total taxe pentru obţinerea avizelor, 
acordurilor şi autorizaţiilor cu TVA 

      5.831 1.306 

            

3.3. Proiectare şi inginerie           

            

 - Cheltuieli pentru elaborarea tuturor 
fazelor de proiectare - total, din care: 

lei     39.600 8.868 

        - Studiu de fezabilitate -SF lei     13.600 3.046 

        - Proiect tehnic-PTh lei     20.000 4.479 

        - Detalii de execuţie - DE lei     4.000 896 

        - Verificarea tehnică a proiectului lei     2.000 448 

 - Documentaţii necesare pentru obţinerea 
acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor 
aferente obiectivului de investiţii 

lei     26.000 5.822 

       - Documentaţii ce stau la baza emiterii 
avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul 
de urbanism 

lei     15.000 3.359 

       - Documentatie tehnica  de autorizare a 
lucrarilor de construire - DTAC 

lei     11.000 2.463 

  - Expertiza tehnica la construcţii 
existente sau la lucrări începute sau 
neterminate 

lei     0 0 

  - Cheltuieli pentru efectuarea auditului 
energetic  

lei     0 0 

            

Total proiectare şi inginerie fără TVA       65.600 14.690 
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TVA 19%       12.464 2.791 

Total proiectare şi inginerie cu TVA       78.064 17.482 

            

3.4. Organizarea procedurilor de achiziţie 
publică 

          

            

  - Cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei 
de atribuire 

lei     1.000 224 

  - Cheltuieli cu onorariile, transportul, 
cazarea, diurna membrilor desemnaţi în 
comisiile de evaluare 

lei     15.000 3.359 

  - Cheltuieli cu anunţuri de intenţie, de 
participare şi de atribuire a contractelor 

lei     1.000 224 

  - Corespondenţă prin poştă, fax, poştă 
electronică etc. 

lei     500 112 

            

Total organizarea procedurilor de achiziţie 
publică fără TVA 

      17.500 3.919 

TVA 19%       3.325 745 

Total organizarea procedurilor de achiziţie 
publică cu TVA 

      20.825 4.664 

            

3.5. Consultanţă           

            

  - Plata serviciilor de consultaţă în domeniul 
managementului investiţiei sau administrarea 
contractului de execuţie si consultanta pentru 
implementarea proiectului 

luni 6,0 3.500,00 21.000 4.703 

            

Total consultanţă fără TVA       21.000 4.703 

TVA 19%       3.990 894 

Total consultanţă cu TVA       24.990 5.596 

            

3.6. Asistenţă tehnică           

            

  - Asistenta tehnică din partea proiectantului 
pe perioada de execuţie a lucrărilor 

luni 6,0 2.700,00 16.200 3.628 

  - Plata diriginţilor de şantier desemnaţi de 
autoritatea contractantă, autorizaţi conform 
prevederilor legale, pentru verificarea 
lucrărilor de construcţii şi instalaţii 

luni 6,0 2.700,00 16.200 3.628 

            

Total asistenţă tehnică  fără TVA       32.400 7.256 

TVA 19%       6.156 1.379 
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Total asistenţă tehnică  cu TVA       38.556 8.634 

            

Total cheltuieli pentru proiectare şi 
asistenţă tehnică fără TVA 

      153.400 34.352 

TVA 19%       29.146 6.527 

Total cheltuieli pentru proiectare şi 
asistenţă tehnică cu TVA 

      182.546 40.879 

            

Cap.4 Cheltuieli pentru investiţia de bază           

            

4.1. Construcţii şi instalaţii           

            

4.1.1. Platforme colectare deseuri in orasul Ghimbav 

            

4.1.1.1 Platforma colectare deseuri nr. 1           

Terasamente           

    - Săpături manuale mc 12,0 25,00 300 67 

    - Săpături mecanice mc 50,0 6,00 300 67 

    - Sprijiniri maluri mp 29,0 4,00 116 26 

    - Umplutură manuala cu pamant 
(compactare,imprastiere, etc.) 

mc 3,0 10,00 30 7 

    - Umplutură mecanica cu pamant 
(compactare,imprastiere, etc.) 

mc 13,0 4,00 52 12 

    - Transport pământ excedentar t 83,0 3,00 249 56 

Constructii           

 - Platforma betonata sustinere echipamante 
colectare deseuri, inclusiv infrstructura si 
hidroizolatii 

mp 42,3 350,00 14.805 3.315 

 - Desfacere si refacerea (acolo unde este 
cazul ) a sistemului rutier existent 

mp 57,0 150,00 8.550 1.915 

 - Demolari gard existent m 20,0 50,00 1.000 224 

Instalatii electrice           

    - Instalatii electrice la platforma de 
colectare deseuri nr. 1   (cabluri, priza de 
pamant, racord la tabloul electric,etc.) 

set. 1,0 1.000,00 1.000 224 

    - Instalatii electrice  de supraveghere video 
cu transmisie date la distanta in primarie  
(cabluri,camere video, sistem GPRS etc.) 

set. 1,0 12.500,00 12.500 2.799 
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Total platforma colectare deseuri nr. 1 fara 
TVA 

      38.902 8.712 

            

4.1.1.2 Platforma de colectare deseuri nr. 2           

Terasamente           

    - Săpături manuale mc 35,0 25,00 875 196 

    - Săpături mecanice mc 137,0 6,00 822 184 

    - Sprijiniri maluri mp 112,0 4,00 448 100 

    - Umplutură manuala cu pamant 
(compactare,imprastiere, etc.) 

mc 19,0 10,00 190 43 

    - Umplutură mecanica cu pamant 
(compactare,imprastiere, etc.) 

mc 72,0 4,00 288 64 

    - Transport pământ excedentar t 146,0 3,00 438 98 

Constructii           

 - Fundatie slab armata, pentru sustinerea 
cuvelor din beton prefabricat 

mc 10,4 250,00 2.600 582 

 - Desfacere si refacerea (acolo unde este 
cazul ) a sistemului rutier existent 

mp 52,0 250,00 13.000 2.911 

 - Camine de vizitare , pentru montaj 
electropompa submersibila complet echipate 
cu placa beton si rama si capac carosabil  

buc. 1,0 4.000,00 4.000 896 

Instalatii sanitare           

    - Instalatii hidromecanice  in statia de 
pompare, intre cuva si statia de pompare si 
de racord la sistemul de canalizare orasenesc 
(conducte, armaturi, fitinguri,suporti sustinere, 
etc.) 

set. 1,0 6.500,00 6.500 1.456 

Instalatii electrice           

    - Instalatii electrice la platforma de 
colectare deseuri nr. 2   (cabluri, priza de 
pamant, racord la tabloul electric,etc.) 

set. 1,0 1.000,00 1.000 224 

    - Instalatii electrice  de supraveghere video 
cu transmisie date la distanta in primarie  
(cabluri,camere video, sistem GPRS etc.) 

set. 1,0 12.500,00 12.500 2.799 

Total platforma de colectare deseuri nr. 2 
fara TVA 

      42.661 9.553 

            

4.1.1.3. Platforma de colectare deseuri nr. 
3 

          

Terasamente           

    - Săpături manuale mc 12,0 25,00 300 67 

    - Săpături mecanice mc 46,0 6,00 276 62 

    - Sprijiniri maluri mp 38,0 4,00 152 34 
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    - Umplutură manuala cu pamant 
(compactare,imprastiere, etc.) 

mc 4,0 10,00 40 9 

    - Umplutură mecanica cu pamant 
(compactare,imprastiere, etc.) 

mc 15,0 4,00 60 13 

    - Transport pământ excedentar t 70,0 3,00 210 47 

Constructii           

 - Platforma betonata sustinere echipamante 
colectare deseuri, inclusiv infrstructura si 
hidroizolatii 

mp 36,0 350,00 12.600 2.822 

 - Desfacere si refacerea (acolo unde este 
cazul ) a sistemului rutier existent 

mp 52,0 150,00 7.800 1.747 

Instalatii electrice           

    - Instalatii electrice la platforma de 
colectare deseuri nr. 3   (cabluri, priza de 
pamant, racord la tabloul electric,etc.) 

set. 1,0 1.000,00 1.000 224 

    - Instalatii electrice  de supraveghere video 
cu transmisie date la distanta in primarie  
(cabluri,camere video, sistem GPRS etc.) 

set. 1,0 12.500,00 12.500 2.799 

Total platforma de colectare deseuri nr. 3 
fara TVA 

      34.938 7.824 

            

4.1.1.4. Platforma de colectare deseuri nr. 
4 

          

Terasamente           

    - Săpături manuale mc 26,0 25,00 650 146 

    - Săpături mecanice mc 102,0 6,00 612 137 

    - Sprijiniri maluri mp 89,0 8,00 712 159 

    - Umplutură manuala cu pamant 
(compactare,imprastiere, etc.) 

mc 9,0 10,00 90 20 

    - Umplutură mecanica cu pamant 
(compactare,imprastiere, etc.) 

mc 33,0 4,00 132 30 

    - Transport pământ excedentar t 155,0 3,00 465 104 

Constructii           

 - Platforma betonata sustinere echipamante 
colectare deseuri, inclusiv infrstructura si 
hidroizolatii 

mp 83,0 350,00 29.050 6.505 

Instalatii electrice           

    - Instalatii electrice la platforma de 
colectare deseuri nr. 4   (cabluri, priza de 
pamant, racord la tabloul electric,etc.) 

set. 2,0 1.000,00 2.000 448 

    - Instalatii electrice  de supraveghere video 
cu transmisie date la distanta in primarie  
(cabluri,camere video, sistem GPRS etc.) 

set. 2,0 12.500,00 25.000 5.598 

Total platforma de colectare deseuri nr. 4 
fara TVA 

      58.711 13.148 
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4.1.1.5. Platforma de colectare deseuri nr. 
5 

          

Terasamente           

    - Săpături manuale mc 28,0 25,00 700 157 

    - Săpături mecanice mc 112,0 6,00 672 150 

    - Sprijiniri maluri mp 104,0 8,00 832 186 

    - Umplutură manuala cu pamant 
(compactare,imprastiere, etc.) 

mc 10,0 10,00 100 22 

    - Umplutură mecanica cu pamant 
(compactare,imprastiere, etc.) 

mc 38,0 4,00 152 34 

    - Transport pământ excedentar t 166,0 3,00 498 112 

Constructii           

 - Platforma betonata sustinere echipamante 
colectare deseuri, inclusiv infrstructura si 
hidroizolatii 

mp 93,0 350,00 32.550 7.289 

 - Desfacere si refacerea (acolo unde este 
cazul ) a sistemului rutier existent 

mp 128,0 150,00 19.200 4.300 

Instalatii electrice           

    - Instalatii electrice la platforma de 
colectare deseuri nr. 4   (cabluri, priza de 
pamant, racord la tabloul electric,etc.) 

set. 2,0 1.000,00 2.000 448 

    - Instalatii electrice  de supraveghere video 
cu transmisie date la distanta in primarie  
(cabluri,camere video, sistem GPRS etc.) 

set. 2,0 12.500,00 25.000 5.598 

Total  platforma de colectare deseuri nr. 5 
fara TVA 

      81.704 18.297 

            

4.1.1.6. Platforma de colectare deseuri nr. 
6 

          

Terasamente           

    - Săpături manuale mc 6,0 25,00 150 34 

    - Săpături mecanice mc 23,0 6,00 138 31 

    - Sprijiniri maluri mp 25,0 4,00 100 22 

    - Umplutură manuala cu pamant 
(compactare,imprastiere, etc.) 

mc 2,00 10,00 20 4 

    - Umplutură mecanica cu pamant 
(compactare,imprastiere, etc.) 

mc 9,00 4,00 36 8 

    - Transport pământ excedentar t 33,0 3,00 99 22 

Constructii           

 - Platforma betonata sustinere echipamante 
colectare deseuri, inclusiv infrstructura si 
hidroizolatii 

mp 17,0 350,00 5.950 1.332 
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Total platforma de colectare deseuri nr. 6 
fara TVA 

      6.493 1.454 

            

Total C+I Platforme colectare deseuri fără 
TVA 

      263.409 58.988 

TVA 19%       50.048 11.208 

Total C+I Platforme colectare deseuri cu 
TVA 

      313.457 70.195 

            

Total construcţii şi instalaţii fără TVA       263.409 58.988 

TVA 19%       50.048 11.208 

Total construcţii şi instalaţii cu TVA       313.457 70.195 

            

4.2. Montaj utilaje tehnologice           

            

 -Montaj utilaj tehnologic şi al utilajelor incluse 
in instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele 
aferente necesare funcţionării acestora 

lei     128.034 28.672 

            

Total montaj utilaje tehnologice fără TVA       128.034 28.672 

TVA 19%       24.327 5.448 

Total montaj utilaje tehnologice cu TVA       152.361 34.120 

            

4.3.Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale cu montaj 

          

            

 -Utilaje şi echipamente tehnologice, precum 
şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale 

lei     1.600.431 358.399 

            

Total utilaje,, echipamente tehnologice şi 
funcţionale fără TVA 

      1.600.431 358.399 

TVA 19%       304.082 68.096 

Total utilaje,, echipamente tehnologice şi 
funcţional cu TVA 

      1.904.513 426.495 

            

4.4.Utilaje fără montaj şi echipamente de 
transport  

          

            

 -Utilaje şi echipamente care nu necesită 
montaj  

lei     0 0 
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Total utilaje,, echipamente tehnologice şi 
funcţionale fără TVA 

      0 0 

TVA 19%       0 0 

Total utilaje,, echipamente tehnologice şi 
funcţional cu TVA 

      0 0 

            

4.5.Dotări           

            

 - Dotări  pentru platforme colectare deseuri in 
orasul Ghimbav (compostainere si 
europubele) 

lei     500.622 112.109 

            

Total dotări fără TVA       500.622 112.109 

TVA 19%       95.118 21.301 

Total dotări cu TVA       595.740 133.409 

            

Total cheltuieli pentru investiţia de bază 
fără TVA 

      2.492.496 558.167 

TVA 19%       473.574 106.052 

Total cheltuieli pentru investiţia de bază cu 
TVA 

      2.966.070 664.219 

            

Cap.5 Alte cheltuieli           

            

5.1 Organizarea de şantier           

            

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii 
aferente organizării de şantier 

          

            

 - Construire provizorie vestiare pentru 
muncitori, construire provizorie grupuri 
sanitare pentru muncitori, construire 
provizorie rampe de spălare auto, construire 
provizorie depozite materiale, construire 
provizorie fundaţii pentru macarale, construire 
provizorie reţele electrice de iluminat şi forţă, 
construire provizorie căi de acces auto şi căi 
ferate, branşamente / racorduri la utilităţi, 
împrejmuiri, panouri prezentare, pichete de 
incendiu, cheltuieli pentru desfiinţarea de 
şantier  - valoare procentuala din  
cap.1.2+cap.1.3+cap.2+cap 4.1 

% 2,50 349.711 8.743 1.958 
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Total lucrări de construcţii aferente 
organizării de şantier  fără TVA 

      8.743 1.958 

TVA 19%       1.661 372 

Total lucrări de construcţii aferente 
organizării de şantier  cu TVA 

      10.404 2.330 

            

Total organizare de şantier fără TVA       8.743 1.958 

TVA 19%       1.661 372 

Total organizare de şantier cu TVA       10.404 2.330 

            

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul 
creditului 

          

            

 - Cota aferentă  ISC   (0,1% + 0,7% ) x C+M 
( cap.1.2+cap.1.3+cap.2+cap 4.1+cap.4.2 + 
cap.5.1.1) 

% 0,80 486.488 3.892 872 

 - Cota aferentă Casei Sociale a 
Constructorilor  (0,5 % )  x C+M( 
cap.1.2+cap.1.3+cap.2+cap 4.1+cap.4.2 + 
cap.5.1.1) 

% 0,50 486.488 2.432 545 

            

Total comisioane, cote, taxe, costul 
creditului fără TVA 

      6.324 1.416 

TVA 19%       0 0 

Total comisioane, cote, taxe, costul 
creditului cu TVA 

      6.324 1.416 

            

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute           

            

 - Cheltuieli diverse şi neprevăzute cca. 5 % x 
(cap.1.2+cap.1.3+cap.2+cap 3+cap.4 )  

% 5,00 2.732.198 136.609 30.592 

            

Total cheltuieli diverse şi neprevăzute fără 
TVA 

  
 

  136.609 30.592 

TVA 19%       25.956 5.813 

Total cheltuieli diverse şi neprevăzute cu 
TVA 

      162.565 36.405 

            

Total alte cheltuieli fără TVA       151.677 33.966 
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TVA 19%       27.617 6.185 

Total alte cheltuieli cu TVA       179.294 40.151 

            

            

Total general deviz fără TVA       2.883.874 645.812 

TVA 19%       546.735 122.435 

Total general deviz cu TVA        3.430.609 768.247 
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III.2.5. Evaluarea principalelor utilaje tehnologice care necesita montaj 

in mii lei/ mii euro  la cursul lei/euro din data de:01.03.2016  1 EURO = 
4,4655 LEI 

Nr. 
crt. 

Echipamente Buc. Pret unitar 
(Lei) 

Valoare 
Lei 

Valoare 
Euro 

0 1 2 3 4 5 

1. Platforme colectare deseuri in orasul Ghimbav 

1.1 Platforma  de colectare deseuri nr. 1 buc. 1 223.053 49.950 

1.1.1 Compactor K-Solar, 10 mc 1 214.344 214.344 48.000 

1.1.2 Clopot IGLUS, 3 mc 3 2.903 8.709 1.950 

1.2 Platforma  de colectare deseuri nr. 2 buc. 1 699.510 156.648 

1.2.1 Insula ecologica subterana K10 1 507.727 507.727 113.700 

1.2.2 Ecolbell 3mc 3 60.061 180.183 40.350 

1.2.3 

Electropompe submersibile pentru ape 
colectate accidental (inclusiv senzori de 
nivel, cablu de alimentare, etc.) 
(1A+1R) 

2 5.800 11.600 2.598 

1.3 Platforma  de colectare deseuri nr. 3 buc. 1 223.053 49.950 

1.3.1 Compactor K-Solar, 10 mc 1 214.344 214.344 48.000 

1.3.2 Clopot IGLUS, 3 mc 3 2.903 8.709 1.950 

1.4 Platforma  de colectare deseuri nr. 4 buc. 2 223.053 49.950 

1.4.1 Compactor K-Solar, 10 mc 1 214.344 214.344 48.000 

1.4.2 Clopot IGLUS, 3 mc 3 2.903 8.709 1.950 

1.5 Platforma  de colectare deseuri nr. 5 buc. 2 223.053 49.950 

1.5.1 Compactor K-Solar, 10 mc 1 214.344 214.344 48.000 

1.5.2 Clopot IGLUS, 3 mc 3 2.903 8.709 1.950 

1.6 Platforma  de colectare deseuri nr. 6 buc. 1 8.709 1.950 

1.6.2 Clopot IGLUS, 3 mc 3 2.903 8.709 1.950 

Total echipamente pentru platforme 
colectare deseuri in orasul Ghimbav 

    
1.600.431 358.399 

Total montaj echipamente  pentru platforme 
colectare deseuri in orasul Ghimbav (8%)  

    
128.034 28.672 
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III.2.6. Evaluarea principalelor dotari   

in mii lei/ mii euro  la cursul lei/euro din data de:01.03.2016  1 EURO = 
4,4655 LEI 

Nr. 
Crt. 

Denumirea Buc. 
Pret 

unitar 
(Lei) 

Valoarea 
LEI 

Valoarea 
EURO 

1. Platforme colectare deseuri in orasul Ghimbav 

1.1 
Dotari in gospodariile 
individuale buc.   500.622 112.109 

1.1.1  Compostainere 310 l 1.010 187,55 189.426 42.420 

1.1.2  Pubele 120 l culoare albastru 1.010 102,705 103.732 23.230 

1.1.3  Pubele 120 l culoare galben 1.010 102,705 103.732 23.230 

1.1.4  Pubele 120 l culoare verde 1.010 102,705 103.732 23.230 

Total dotari pentru platforme colectare deseuri 
in orasul Ghimbav 

  
500.622 112.109 
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III.2.7. Esalonarea costurilor coroborata cu graficul de realizare a investitiei 

Realizarea unui sistem de colectare a deseurilor, inclusiv subteran, la nivelul orasului Ghimbav, Judetul Brasov     

   
Nr. 
Crt. 

Activitate 

EŞALONAREA COSTURILOR  ÎN TIMP (lei fara TVA) 

 

ANUL I ANUL I ANUL I 

LUNA  
1 

LUNA  
2 

LUNA  
3 

LUNA  
4 

LUNA  
5 

LUNA  
6 

LUNA  
7 

LUNA 
8 

LUNA  
9 

LUNA  
10 

I. ETAPA PREGATITOARE 
Activităţi elaborate înaintea semnării contractului de finanţare ( dacă este cazul) şi obţinerii fondurilor 

1. 

Întocmire SF, studiu 
geo , studiu topo, 
avize şi acorduri 
(inclusiv obţinerea 
acestora), întocmire 
cerere de finanţare, 
consultanta pentru 
pregatire proiect 

4
5

.5
0

0
 

 

II. SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE 

1 Semnare contract de 
finanţare 

 0  

III. ETAPA DE IMPLEMENTARE 
III.1 Activităţi de proiectare 

1 

Semnare contract de 
finanţare; întocmirea 
caietului de sarcini şi 
organizarea licitaţiei 
de proiectare a lucrării; 
selectarea firmei care 
va proiecta investiţia şi 
contractarea lucrărilor 
de proiectare; 

 54.500   
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elaborarea proiectului 
de execuţie a lucrării 
(PTh, DE,CS,DTAC); 
întocmirea caietului de 
sarcini şi organizarea 
licitaţiei de execuţie a 
lucrării; selectarea 
firmei care va executa 
investiţia şi 
contractarea lucrărilor 
de execuţie; obţinerea 
şi amenajarea 
terenului înainte de 
începerea execuţiei 
lucrărilor 

III.2 Activităţi de execuţie  şi punere în funcţiune 

1. 

Contractare utilaje şi 
echipamente 
Executarea 
platformelor de 
colectare selectiva din 
care: 

   533.687 

Cheltuieli pentru 
asigurarea utilitatilor 
necesare obiectivului 
(alimentare cu energie 
electrica) 

   86.302 

Platforme colectare 
deseuri in orasul 
Ghimbav 

   263.409 

Asistenta tehnica    32.400 

Organizare de santier    8.743 
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Comisioane, cote, taxe    6.324 

Diverse si neprevazute    136.609 

2. 

Achiziţionarea 
utilajelor şi 
echipamentelor 
(inclusiv dotări) şi 
montajul acestora 

   2.229.087 

3. 
Consultanta pentru 
implementtarea 
proiectului 

 21.000 

TOTAL 2.883.874 
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IV. ANALIZA COST-BENEFICIU 

IV.1. Identificarea investiţiei şi obiectivelor 

In ceea ce priveste sistemul actual de colectare a deseurilor, mentionam ca tipul si 

numarul recipientelor folosite este aproximativ de 2000 pubele de 120 l si de 500 pubele 

de 240 l si un numar de eurocontainere de 1100 l. 

Colectarea deseurilor se face cu autogunoiere compactoare cu volum de 16-18 mc, cu 

incarcare posterioara a recipientelor. 

Serviciul de salubrizare si colectare a deseurilor este de tip delegare de gestiune, prin 

concesionare catre o firma privata. Structura deseurilor in orasul Ghimbav poate fi luata 

prin asimilare ca cea a deseurilor din Judetul Brasov. 

Administratia Locala Ghimbav a retinut ca este important sa inceapa un proces de 

evaluare aprofundata in legatura cu serviciul de colectare a deseurilor urbane, pentru a 

atinge urmatoarele obiective principale:  

 adaptarea la cerintele de diferentiere, a ciclului de eliminare a deseurilor, obiective 

impuse prin acte normative nationale ca urmare a celor mai recente directive 

europene; 

 cresterea cantitatii de deseuri destinate efectiv reciclarii; 

 posibilitatea identificarii din timp a colectarii diferentiate facuta individual de catre 

cetateni;  

 reducerea cantitatii de deseuri produse pe cap de locuitor  

 garantarea atingerii nivelului cel mai ridicat in ceea ce priveste colectarea selectiva; 

 posibilitatea controlului si prevenirea colectarii neautorizate, in special fenomenul 

migratiei deseurilor in localitatile invecinate; 

 responsabilizarea utilizatorului pentru o colectare corecta a deseurilor diferentiate, 

cu ajutorul campaniilor informative adecvate. 

Trebuie subliniat ca obiectivele colectarii selective, fara a face vreo diferentiere in 

functie de sistemul de colectare care va fi implementat, presupune implicarea directa a 

cetatenilor care, trebuie sa se simta pe deplin implicati intr-o activitate care cere atentie, 

meticulozitate si participare.  

Prezentul proiect prezinta construirea unui pact  al orasului, care se va concretiza 

printr-un serviciu de salubrizare urbana de calitate, o gestiune a costurilor  rezonabile si o 

atentie particulara catre protejarea mediului prin intermediul valorificarii deseurilor 

colectate si a finalizarii procesului de colectare, ciclic. 
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Colectarea deseurilor prin intermediul containerelor stradale cu acces liber, nu permite 

atingerea obiectivelor citate mai sus. 

Documentul prezent reprezinta un studiu de evaluare a solutiilor alternative si al 

implementarii pe o perioada medie de timp si a fost elaborat in scopul de a permite o 

analiza mai usoara si mai rapida a problemelor complexe abordate.  

Se evidentiaza faptul ca prezenta sinteza si studiul sunt pregatitoare pentru 

individualizarea unui  sistem adecvat de colectare care sa respecte obiectivele amintite. 

In urma alegerii facute de catre autoritatea publica va urma un proiect de punere in 

aplicare detaliat. 

Alegerea tipologiei dotarilor necesare colectarii deseurilor urbane (diferentiate si 

nediferentiate) trebuie sa conduca la un anumit grad de satisfactie al cetatenilor precum si 

a celor care gestioneaza sistemul, concomitent cu indeplinerea obiectivelor care trebuiesc 

implementate in serviciul propus. 

Realitatea din teritoriu, cea sociala si cea tehnica, in care trebuie dezvoltat proiectul 

au caracteristici particulare, care trebuiesc avute in vedere, deoarece implementarea 

proiectului trebuie sa aduca avantaje concrete imediate si nu trebuie sa fie nevoie de o 

perioada lunga de timp, de ani, pentru a putea percepe aceste avantaje.  

Obiectivul prezentului studiu este acela de a defini tipologia si a identifica dotarile 

necesare colectarii de deseuri urbane (diferentiate si nediferentiate) si amplasarea lor in 

teritoriu. 

Consideratiile de mai sus sugereaza prevederea realizarii unui sistem integrat de 

gestiune a deseurilor bazat pe diverse tehnologii, destinate diversilor utililaztori, 

fara a abandona ceea ce deja exista in teritoriu si investitiile deja facute : 

obiectivul este implementarea unui SISTEM INTEGRAT. 

Avantajele reale care deriva din instalarea solutiilor subterane au fost prezentate in 

diverse studii, implicand utilizatorii, gestionarii serviciului, producatorii si institutele de 

cercetare (Universitati).  

Asa cum s-a mentionat anterior, insulele ecologice subterane, pot permite folosirea 

tehnologiilor moderne electronice, pentru transmiterea semnalelor si informatiilor care pot 

fi utilizate spre optimizarea serviciului :golirea recipientului doar atunci cand acesta este 

realmente plin, permite reducerea cheltuielilor din punct de vedere economic precum si 

atingerea obiectivelor ambientale deja mentionate. 
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Experienta administratiilor care au proiectat si implementat sisteme integrate de 

colectare a deseurilor in mai multe puncte fixate in teritoriu, demonstreaza ca investitiile 

initiale se recupereaza in cativa ani, privind doar din punct de vedere economic. 

In acelasi timp perceptia beneficiarilor in termeni de imagine si de  satisfactie a 

utilizatorilor este imediata.  

Prezenta analiza se va elabora in orizontul a 10 ani. 

IV.2. Analiza optiunilor 

Pentru aceasta investitie s-au luat în vedere doua variante, şi anume: 

- Scenariul I – In cadrul acestui scenariu se propune colectarea deseurilor prin sistemul 

cu insule ecologice subterane care prevede realizarea in teritoriul gestionat, a unor 

echipamente electromecanice insotite de instalatii tehnice, ce au in vedere si miscarea 

containerelor si a recipientilor amplasate subteran, care sunt umplute de catre cetateni  

prin gurile de depunere a deseurilor, de la suprafata. Este vorba de amplasarea in teritoriu 

a echipamentelor, intr-un anumit numar, de diferite caracteristici si capacitati pentru a 

satisface necesitatile locale, dar mai ales pentru a organiza in acelasi timp un serviciu de 

colectare a deseurilor / si golire. Insulele ecologice subterane, sunt prevazute cu sisteme 

electronice care pot monitoriza nivelul de umplere al recipientelor si il avertizeaza pe 

gestionarul serviciului de salubrizare, sa actioneze in vederea golirii acestora. Pentru 

realizarea investitiei sunt necesare 18 insule ecologice subterane 4L cu circuit hidraulic si 

36 de pompe submersibile pentru ape colectate accidental, care conduc la un cost de 

5.457.294 lei, echivalentul a 1.222.101,44 Eur la un curs de 4,4655 leu/Eur – varianta 

nerecomandata 

- Scenariul II -  In cadrul acestui scenariu se propune: 

In cadrul acestui scenariu se propune colectarea deseurilor prin sistemul cu insule 

ecologice subterane care prevede realizarea in teritoriul gestionat, a unor echipamente 

electromecanice insotite de instalatii tehnice, ce au in vedere si miscarea containerelor si a 

recipientilor amplasate subteran, care sunt umplute de catre cetateni  prin gurile de 

depunere a deseurilor, de la suprafata. Este vorba de amplasarea in teritoriu a 

echipamentelor, intr-un anumit numar, de diferite caracteristici si capacitati pentru a 

satisface necesitatile locale, dar mai ales pentru a organiza in acelasi timp un serviciu de 

colectare a deseurilor / si golire. Insulele ecologice subterane, sunt prevazute cu sisteme 

electronice care pot monitoriza nivelul de umplere al recipientelor si il avertizeaza pe 

gestionarul serviciului de salubrizare, sa actioneze in vederea golirii acestora. Pentru 
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realizarea investitiei sunt necesare 1 insula ecologica subterana K10 cu circuit hidraulic si 

2  pompe submersibile pentru ape colectate accidental, compactoare K-Solar- 10 mc si 

clopot IGLUS-3 mc si dotarea cu compostainere individuale pentru 1010 gospodarii si cu 

pubele de 120 l dupa cum urmeaza: 

- 1010 bucati pubele de 120 l de culoare albastra pentru colectare hartie 

- 1010 bucati pubele de 120 l de culoare galbena pentru colectare plastic 

- 1010 bucati pubele de 120 l de culoare verde pentru colectare sticla si metal 

care conduc la un cost al investitiei de 2.883.874 lei, echivalentul a 645.812 Eur la un curs 

de 4,4655 leu/Eur – varianta recomandata. 

Indicatori 
 

  Scenariul I Scenariul II 

Valoarea investitiei fara TVA 5.883.874,00 2.571.559,00 

 

 

Pentru analiza economica a investitiei s-au luat in considerare : 

- 5.357 numar de locuitori; 

- 10 lei/persoana fizica/luna ( HG nr.132/09.11.2015);  

- O rata de actualizare de 8 %; 

- Cheltuiala anuala cu energia electrica 79.527 lei/ an; 

- Cheltuieli de mentenanta aproximate la o valoare de 192.850 lei/an. 

Venituri totale anuale = (5.357 locuitori * 10 lei ) * 12 luni = 642.840 lei / an 

La calculul veniturilor anuale s-a luat in considerare numai colectarea  deseurilor de la 

persoanele fizice aflate pe raza localitatii Ghimbav. 
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 Tabel 1. – Proiectia veniturilor si a cheltuielilor pe o perioada de 10 ani – varianta 
recomandata 

 

6 luni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL

Venituri
Venituri din exploatare 642,840 642,840 642,840 642,840 642,840 642,840 642,840 642,840 642,840 642,840

Total venituri 642,840 642,840 642,840 642,840 642,840 642,840 642,840 642,840 642,840 642,840 6,428,400

Venituri actualizate 551,132 510,307 472,507 437,506 405,098 375,091 347,306 321,580 297,759 275,703 3,993,990

Cheltuieli
Investitie fara TVA 2,883,874

Cheltuieli cu energia electrica 79,527 79,527 79,527 79,527 79,527 79,527 79,527 79,527 79,527 79,527

Cheltuieli de mentenanta 192,850 192,850 192,850 192,850 192,850 192,850 192,850 192,850 192,850 192,850

Total cheltuieli 2,883,874 272,377 272,377 272,377 272,377 272,377 272,377 272,377 272,377 272,377 272,377 2,723,770

Cheltuieli actualizate 2,883,874 233,519 216,222 200,205 185,375 171,644 158,929 147,157 136,256 126,163 116,818 1,692,289

Flux de numerar net -2,883,874 370,463 370,463 370,463 370,463 370,463 370,463 370,463 370,463 370,463 370,463

Flux de numerar net actualizat -2,883,874 317,612 294,085 272,301 252,131 233,455 216,162 200,150 185,324 171,596 158,885

RIR (rata interna de rentabilitate) 4.83%

VAN (valoarea actualizata neta) -582,173

R=Ct/Vt (raportul cost beneficiu) 0.42

RON/m3

2,883,874 Investitie fara TVA

0.08 Rata de actualizare

Perioada de implementare a proiectului 

(ani) Perioada de exploatare a proiectului (ani)

 

Venitul net actualizat este definit ca fiind valoarea care se obtine prin actualizarea 

fluxului de casa (cash low), pe toata durata de exploatare, in cazul nostrum pe un orizont 

de timp de 10 ani, la o rata de actualizare si la un moment dat. 

Dupa cum se observa VNA (venitul net actualizat) este pozitiv intrucat veniturile 

actualizate pe perioada analizata sunt mai mari decat cheltuielile actualizate. 

Raportul dintre Ct/Vt este de 0.42, iar RIR este mai mica decat rata de actualizare, 

valuarea actualizata neta fiind negativa. 

IV.3 ANALIZA DE RISC ŞI SENSITIVITATE 

4.3.1)  Impactul privind implementarea investiţiei  

Realizarea şi implementarea investiţiei va avea un impact pozitiv major atât asupra 

mediului, cât şi a economiei zonei, prin: 

 creşterea gradului de colectare deşeurilor, în special a celui de colectare selectivă; 

 creşterea cantităţii de deşeuri reciclabile, cu repercusiuni asupra economisirii 

resurselor materiale; 

 eliminarea depăzitării haotice a deşeurilor şi gestionarea ecologică a acestora fără 

a fi agresat mediul înconjurător; 

 scăderea volumului şi a cantităţii de deşeuri depozitate în final în rampe ecologice; 

 creşterea gradului de conştientizare al populaţiei privind necesitatea colectării 

selective a deşeurilor;  

 ecologizarea  zonei  şi stimularea dezvoltării turismului; 
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continuării activităţiilor economico-sociale întro zonă curate 

Principalele avantaje care deriva din sistemele integrate de colectare a deseurilor 

 Calitate: datorita tehnologiilor si calitatii materialelor selectionate, produsele USER® 

sunt unice. O calitate certificata care poate fi verificata in cadrul unei vizite in Italia sau 

in alte tari, pentru a vedea personal instalatiile .  

 Integrabilitatea: eficacitate mare in domeniul colectarii selective a deseurilor care 

poate fi implementata in pasi succesivi . 

 Estetica: placute la vedere , gurile de colectare moderne respecta ambinetul urban 

devenind o adevarata piesa de mobilier urban. 

 Igiena: asigurand colectarea deseurilor in cantitatea si calitatea dorita, se elimina 

problema mirosurilor urate, pentru un interval mare de timp. 

 Confort: Folosind gama USER®  prin sistemul de colectare din usa in usa, este 

posibila colectarea zilnic, 24 de ore din 24 . 

 Siguranta: insulele ecologice subterane sunt sigure si nu devin bariere restrictive 

pentru copii, batrani sau persoane cu handicap. Va creste si siguranta in circulatia 

stradala. 

 Usurinta utilizarii: o mare simplitate in folosire, accesibil pentru batrani si pentru 

persoane cu handicap. 

 Recuperarea: se elimina pericolele actelor de vandalism si incendiere datorita 

tehnologiilor testate.  

 Conform datelor puse la dispozitie de catre Primaria Ghimbav, cunoastem doar 

cantitatea de deseuri colectata si transportata la depozitul ecologic, anume 2.074,07 t 

in anul 2014. Nu avem la dispozitie date legate de cantitatile colectate pe fiecare fractie 

de : hartie / carton, plastic, sticla si metal, deseu organic. 

 Nedispunand de date reale referitoare la cantitea de deseuri colectata separat, pe 

fractii in orasul Ghimbav, am luat in calcul informatiile si studiile cele mai recente  

postate pe siteul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, inclusiv raportul de activitate 

al ministerului pe anul 2014, privind deseurile colectate, inclusiv pe fiecare functie. 

Riscuri 

 Punctele slabe din studiul de fezabilitate pot influenţa, atât calitatea evaluărilor, cât 

şi bugetul, ca parte a grant-ului; 

 Lipsa, sau gradul scăzut de cooperare şi colaborare între părţile implicate în 

pregătirea şi implementarea proiectului, datorită programului strâns de 
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implementare a acestuia. 

 Utilizarea neadecvată a containerelor de către locuitori; 

 Răspuns necorespunzător din partea populaţiei, cu privire la campania de 

conştientizare. 

 Creştera necontrolară a preţurilor bunurilor furnizate pe parcursul implementării 

proiectului; 

 Eventuale probleme privind menţinerea locaţiilor pentru construcţiile prevăzute  în 

proiect; 

 Dificultăţi în implementarea colectării selective a deşeurilor în gospodării; 

Apreciem că toate aceste riscuri vor fi evitate şi chiar înlăturate printr-un  

management eficient al proiectului, precum şi prin cointeresarea tuturor părţilor 

implicate în proiect 
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V. SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI 

 Sursele de finantare ale investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in 

vigoare si constau din fonduri proprii (fonduri de la bugetul local).  

 

VI. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA 

INVESTITIEI  

VI.1. Numarul de locuri de munca create in faza de executie   

 - Un diriginte de santier  

 - 5 -10 persoane angajate in perioada executiei lucrarilor din partea firmei care 

executa licitatia  

VI.2 Numarul de locuri de munca create in faza de operare  

 In faza de operare nu se creeaza locuri de munca. Personalul care va opera 

echipamentele este personal deja angajat la firma de salubritate existenta, in calitate de 

operator regional.  

 

VII. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTITIEI  

 

1. VALOAREA  INVESTITIEI ( FARA TVA ) 

 LEI EURO 

TOTAL 2.883.874 645.812 

Din care:   

C + M 486.488 108.944 

Utilaje, echipamente,dotari 2.01.053 470.508 
in mii lei/ mii euro  la cursul lei/euro din data de:01.03.2016  1 EURO = 4,4655LEI 

 
2. EŞALONAREA INVESTIŢIEI: 

 LEI EURO 

Anul I   :    I/C+M 2.883.874 645.812 
in mii lei/ mii euro  la cursul lei/euro din data de:01.03.2016  1 EURO = 4,4655LEI 

 

3. DURATA DE REALIZARE A INVESTIŢIEI: 9 luni, care : 

a. Proiectare : 3 luni 

b. Executie :    6 luni 
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4. CAPACITATI : 

Denumire 

instalatie 

Numar 

bucati 

Capacitate  

Totala (mc) 

Clopot IGLUS 3mc 15 45 

Compactor K Solar, 10 mc 4 40 

Insula ecologica  Subterana K 10 1 10 

Ecolbell 3 mc 3    9 

Compostainere 310l 1010 313,1 

Pubele 120l culoare albastra 1010 121,2 

Pubele 120l culoare galbena 1010 121,2 

Pubele 120l culoare verde 1010 121,2 

TOTAL (MC):                                                                  780,7  

 

 


