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   Abrevieri 

DCD, C&D - deşeuri din construcţii  şi demolări 

A.N.R.S.C.U.P.-Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Servicii Comunale şi de 

Utilitate Publica 

MDLPL – Ministerul dezvoltării regionale şi turismului 

CE – Comunitatea Europeană 

UE – Uniunea Europeană 

CJ- Consiliul Judeţean 

CMID- Centru Management Integrat al Deșeurilor 

I.N.S. – Institutul Naţional de Statistică 

PIB – Produsul Intern Brut 

H.G. – Hotărirea de guvern 

PVC- Policlorură de vinil 

APL – Autorități Publice Locale 

VANF - valoarea actuală netă financiară  

RIRF - rata internă de rentabilitate financiară  
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CUPRINS 

 

A. PĂRŢI SCRISE 

 

1 . Date generale 

1.1.  Denumirea obiectului de investiţie. 

1.2.  Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul). 

1.3.  Titularul investiţiei. 

1.4.  Beneficiarul investiţiei. 

1.5.  Elaboratorul studiului. 

1.6 Tema 

 

2. Informaţii generale privind proiectul 

2.1. Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea 

proiectului 

2.2. Descrierea investiţiei 

a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung 

(în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi 

oportunitatea promovării investiţiei, precum şi scenariul tehnico-economic selectat; 

b)Scenariile tehnico-economice  prin care obectivele pot fi atinse: 

- scenarii propuse 

- scenariu recomandat 

- avantajele scenariului recomandat 

c) descrierea constructivă 

2.3. Date tehnice ale investiţiei 

2.3.1. Zona şi amplasamentul 

2.3.2. Statutul juridic al terenurilor propuse 

2.3.3. Situaţia ocupărilor definitive de teren 

2.3.4. Studii de teren (studii topografice, studiu geotehnic) 

2.3.5. Caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice 

domeniului de activitate 

2.3.6. Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum (necesarul de utilităţi pentru 

varianta propusă promovării, soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi) 
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2.3.7. Concluziile evaluării impactului asupra mediului 

2.4. Durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare al investiţiei 

 

3. Costurile estimative ale investiţiei 

3.1. valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general; 

3.2. Graficul de realizare a investiţiei. 

 

4.    Analiza  cost - beneficiu 

 

5. Sursele de finanţare a investiţiei 

 

6.  Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei 

 

7. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei 

7.1. Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA (mii lei), din care construcţii-montaj (C+M) 

7.2. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) 

7.3. Durata de realizare (luni) 

7.4. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice) 

7.5. Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia 

 

8. Avize şi acorduri de principiu necesare realizării proiectului 

1. Avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 

2. Certificatul de urbanism; 

3. Avize de principiu conform CU 

4. Acordul de mediu; 
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B. PĂRŢI DESENATE: 

1. A00 – Plan de încadrare în zonă a platformelor 

2. A01 – Plan de situaţie Bârcea Mare  

3. A02 – Plan de situaţie Brad 

4. A03 – Plan de situaţie Petroșani 

5. A04 – Plan de situaţie Călan 

6. A05 – Plan de situaţie Orăștie 

7. A06 – Plan de situaţie Petrila 

8. A07 – Plan de situaţie Lupeni 

9. A08 – Plan de situaţie Uricani 

10. A09 – Plan de situaţie Aninoasa 

11. R01 - Împrejmuire 

12. R02 – Poartă acces  

13. R03 – Perete beton 

14. T01 – Flux deșeuri orașe 

15. T02 – Platformă mediu rural 

16. D01 – Structură rutieră 
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A. PĂRŢI  SCRISE 

Cap.  1:  DATE GENERALE:  

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii; 

Elaborarea documentației tehnico-economice pentru implementarea în 

județul  Hunedoara a unui sistem de management integrat al deșeurilor 

din activități de construcții și demolări generate de populația județului 

1.2. Amplasamentul  

Aria implementării proiectului este întregul teritoriu administrativ al judeţului 

Hunedoara. 

Platforme DCD în Judeţul Hunedoara - localitățile Bârcea Mare, Brad, Petroșani, Călan, 

Orăștie, Petrila, Lupeni, Uricani, Aninoasa judeţul Hunedoara 

1.3. Titularul investiţiei: 

ADI Hunedoara 

1.4. Beneficiarul investiţiei: 

ADI Hunedoara 

1.5. Elaboratorul studiului: 

SC TOP EUROPROIECT SRL,  Bucureşti 

1.6. Tema  

Deșeurile din construcții și demolari sunt deșeurile rezultate în urma demolarii sau 

construirii cladirilor, șoselelor si a altor structuri de obiective industriale ori civile, care nu este 

încadrat ca deseu periculos conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse in clasa 17 din 

nomenclatorul deșeurilor. 

Deseurile din construcții și demolari sunt identificate ca un flux prioritar de deseuri prin 

legislația U.E. deoarece pot constitui o sursa pentru reciclare și refolosire în industria 

construcțiilor.  
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În acest sens prin Directiva 2008/98 EU privind deseurile s-a stabilit o ținta de 70 %,  

care trebuie atinsa pâna în anul 2020, pentru pentru reutilizarea, reciclarea și alte operatiuni 

de valorificare materiala a deșeurilor din construcții. Aceasta ținta a fost transpusa în 

legislația nationala prin art 17 alin 2 lit.b din legea 211/2011 privind deseurile.  

Obligatia a fost stabilita în sarcina producatorilor de deșeuri și a autoritatii publice 

locale.  

Având in vedere ca prin Proiectul “Managementul integrat al deseurilor in judetului 

Hunedoara” cofinanțat de UE prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007 – 2015 (POS 

Mediu) care se implementeaza în prezent nu se asigura infrastructura sau instalațiile 

necesare managementului  acestui flux de deșeuri este necesara rezolvarea situatiei prin 

ADI Hunedoara. 

Pentru eficientizarea activitații și realizarea unor economii globale, concretizate prin 

costuri operaționale reduse și pe cale de consecința tarife cât mai suportabile pentru 

beneficiari este necesara o abordare regionala a managementului acestui flux de deșeuri 

printr-un studiu de fezabilitate. 

Cantitatea totala de deșeuri din construcții și demolari colectate de la populație este 

prognozata, prin Studiul de Fezabilitate (parte integrata a Aplicației de finanțare, elaborata in 

anul 2013), și este de 15.000 t/an in anul 2015, repartizată astfel: 

 Zona Brad – 1.500 t/an; 

 Zona Centru – 8.100 t/an; 

 Zona Hațeg – 1.200 t/an; 

 Zona ValeaJiului – 4.200 t/an. 

 

În cadrul studiului de fezabilitate se vor verifica aceste cantitați pe baza informațiilor 

din baza de date a Agentiei pentru Protectia Mediului a judetului Hunedoara. 

Studiul de fezabilitate va analiza și prezenta propuneri pentru urmatoarele 5 subclase 

de deșeuri: 

1701 - CIMENT, CARAMIZI, TIGLE si MATERIALE CERAMICE 

1702 - LEMN, STICLA si PLASTIC 

1704 - METALE (INCLUSIV ALIAJELE LOR) 

1706 - MATERIALE IZOLANTE 

1708 - MATERIALE DE CONSTRUCTIE PE BAZA DE GHIPS 
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Documentația ce va fi predata la Beneficiar va conține urmatoarele: 

A. Studiul de fezabilitate care va fi elaborat in conformitate cu cerințele din Hotarârea de 

Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-

economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii (vezi 

Anexa nr. 1.1.) 

B. Proiectul  tehnic si detaliile de execuție care vor fi elaborate in conformitate cu 

cerințele din Ordinul nr. 863/2008 (vezi Anexa 1.2) și va conține ștampila de 

verificator. 

C. Ghid privind managementul deșeurilor municipale 

 

A. Studiul de fezabilitate 

Soluțiile care urmeaza a fi analizate prin studiul de fezabilitate sunt prezentate in 

continuare. 

Solutia 1  

Instalație mobila de concasare și sortare deseuri din construcții și demolari care se va 

deplasa periodic in celelalte zone ale județului, cu punct fix de staționare in zona Centru 

(lânga Centrul județean de management intergat al deșeurilor din Bârcea Mare). 

Periodic instalația va fi mutata in celelalte zone (Brad, Hateg si Valea Jiului) unde vor fi 

depozitate deșeurile pe platforme amenajate și securizate. 

Operatorul serviciului colecteaza deseurile de la populație și le depoziteaza pana la 

venirea și operarea instalației pe fiecare din celalte zone de depozitare și procesare. 

 

Solutia 2 

Instalație fixa de concasare și sortare deșeuri din construcții și demolari care se 

amplaseaza in zona Centru (lânga Centrul județean de management intergat al deșeurilor din 

Bârcea Mare). 

Operatorul instalației asigura transportul deșeurilor din fiecare zona la instalația fixa 

din zona Centru și operarea instalației. 

Nu se amenajeaza platforme de depozitare in cele 3 zone.  

Colectarea deșeurilor se face in containere metalice de 4/7 mc care dupa umplere se 

transporta direct pentru procesare la platforma de langa Centrul județean de management 

integrat al deșeurilor din Bârcea Mare. 
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Solutia 3 

Un operator pentru zonele Brad, Centru si Hateg și un operator pentru zona Valea 

Jiului, cu 2 instalații. O instalație amplasata în zona Centru (lânga Centrul județean de 

management integrat al deșeurilor din Bârcea Mare) și o instalație amplasata în Valea Jiului. 

 

Prin studiul de fezabilitate se va stabili soluția optima pentru managementul deșeurilor 

rezultate din activitați de construcții și demolari generate de populația din județul Hunedoara 

cu luarea în consideratie a situației locale specifice (conditiile geomorfologice, clima, starea 

drumurilor, densitatea  populatiei, cantitatea de deseuri generata, tipul deșeurilor generate, 

modul optim de organizare și operare a sistemelor de colectare si transport, costuri de 

investiție și operare, sistemul de plata, etc). 

 

B. Proiectul  tehnic și detaliile de execuție care vor fi elaborate in conformitate cu 

cerințele din legislația in vigoare (vezi Anexa 1.2) pentru soluția tehnico-economica 

stabilita prin studiul de fezabilitate. 

C. Ghid de bune practici pentru managementul deșeurilor municipale 

In cadrul ghidului se vor prezenta tabular și separat toate deșeurile municipale, 

conform HG nr. 856/2002 privind evident gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei 

cuprinzand deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase (categoria 20 – deseuri 

municipale și asimilabile din comerț, industrie, instituții, inclusiv fracții colectate 

separate). 

Informațiile minime din ghid vor fi urmatoarele: 

- Tipul deșeurilor și scurta descriere a acestora 

- Responsabilitatea de gestionare a acestora si modalitați de gestionare 

- Soluții legale, tehnice și economice de gestionare 

- Modalitați de implementare a sistemelor de gestionare 
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Cap.2:  INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL  

 2.1. Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu 

implementarea proiectului 

ADI Hunedoara implementează în prezent proiectul, în vederea atingerii ţintelor  

conform cu Directiva 2008/98/CE privind deşeurile (noua directivă a deşeurilor) transpusă în 

legislaţia naţională prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.   

Proiectul se derulează sub coordonarea ADI Hunedoara. 

 Prezentul proiect tratează promovarea unei abordări integrate a managementului 

deşeurilor din construcţii şi demolări şi îmbunătăţirea modului de gestionare a deşeurilor 

produse din demolări, în scopul reducerii cantităţilor de deşeuri depozitate şi de reciclare a 

materialelor refolosibile. 

 Deşeurile din construcţii şi demolări (DCD) sunt deşeurile rezultate în urma demolării, 

renovării şi construirii de clădiri noi, respectiv în urma reconstruirii şi extinderii reţelei de 

transport, de repavare a străzilor şi repararea podurilor, pământ rezultat din amplasamente 

contaminate. 

 În HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei 

cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, categoria de deşeuri menţionate mai 

sus se regăseşte la codul 17 Deşeuri din construcţii şi demolări (inclusiv pământ excavat din 

amplasamente contaminate). 

 Chiar dacă în prezent este valorificat un procent mic de deşeuri din construcţii şi 

demolări, o cantitate semnificativ de mare va fi probabil reciclată în viitor ca rezultat al taxelor 

de depozitare, precum şi a legislaţiei. Se utilizează deja molozul pentru construcţia de 

drumuri. 

 Scopul proiectului este de a reduce cantitatea deşeurilor rezultate din activităţile de 

construcţii şi demolări, de creştere a  gradulului de valorificare şi reciclare a acestora. 

 Obiectivele şi ţintele regionale trebuie să reflecte respectarea ierarhiei deşeurilor, 

acordând o importanţă deosebită prevenirii deşeurilor şi promovării reutilizării, reciclării şi 

valorificării, astfel încât să fie redus impactul negativ asupra mediului. 

 De asemenea, obiectivele trebuie să fie armonizate cu strategia şi planul naţional de 

gestionare a deşeurilor.   

 Obiectivul general în ceea ce priveşte deşeurile din construcţii şi demolări este 

gestionarea corespunzătoare a acestora în scopul reducerii lor, respectând principiile 

strategice şi minimizarea impactului asupra mediului şi sănătăţii umane. 
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Obiective specifice:  

- Întărirea capacităţii instituţionale în implementarea, monitorizarea şi aplicarea 

legislaţiei de mediu, cu accent pe managementul deşeurilor din construcţii şi demolări;   

- Analiza şi cercetarea nevoilor privind managementul deşeurilor din construcţii şi 

demolări şi implementarea acţiunilor necesare;  

- Colectarea separată a deşeurilor la locul generării acestora, pe tip de material 

(periculoase, nepericuloase); 

- Eliminarea corespunzătoare a deşeurilor care nu pot fi valorificate; 

- Intensificarea informării şi conştientizării publicului asupra oportunităţilor de prevenire/ 

minimizare, respectiv reciclarea deşeurilor; 

- Stoparea îndepărtării deşeurilor din construcţii şi demolări pe căi nedorite (de ex. 

depozitare ilegală). 

CADRUL LEGISLATIV  

 Prezenta documentație este întocmită în conformitate cu : 

 HG nr. 28 din 2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-

economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții 

 Ordin nr. 863 din 2008 al MDLPL pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor 

prevederi din Hotarârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al 

documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de 

intervenții" 

 Hotărârea de Guvern nr. 856/2002, actualizată prin Hotărâre nr. 210/2007, privind 

evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile inclusiv 

deşeurile periculoase 

 Legea 177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995  privind calitatea 

în construcții 

 

 Directiva 98/2008/CE privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive 

 Directiva 2006/12/CE – Directiva Consiliului şi Parlamentului European din 5 aprilie 2006 

referitoare la deşeuri. 

 Decizia 2000/532/CE (noul Catalog European al Deşeurilor) – Decizia Comisiei din 3 mai 

2000 care înlocuieşte Decizia 94/3/CE care stabileşte o listă de deşeuri conform articolului 
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1, litera a), Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi Decizia 94/904/CE a 

Consiliului care stabileşte lista de deşeuri periculoase conform articolului 1, paragraf 4, 

Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase. 

 Directiva 99/31/CE – Directiva Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deşeuri. 

 Decizia 2003/33/CE – Decizia Consiliului din 19 decembrie 2002 care stabileşte criteriile şi 

procedurile pentru acceptarea deşeurilor în depozite conform art. 16 din anexa II a 

Directivei 1999/31/CE. 

 Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor (care transpune Directiva 98/2008/CE 

privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive) ce a înlocuit din noiembrie 2011 

OUG 78/2000 privind deşeurile 

 Hotărîrea Guvernului României nr. 1061/30.09.2008 privind transportul deşeurilor 

periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României 

 HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului nr. 

1013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificările ulterioare şi HG 1061/2008 privind 

transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României 

 Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C.U.P. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor 

metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice 

serviciului de salubrizare a localităţilor 

 Ordin al preşedintelui A.N.R.S.C.U.P. nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului - cadru 

de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor: 

 OUG nr. 195/2005, actualizată 22.10.2007, privind protecţia mediului, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 265/23.06.2006, modificată şi completata ulterior 

 Hotărârea Guvernului nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare 

a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor 2004, modificată si 

completată prin H.G. nr. 358/11. 04. 2007;  

 OM nr.1364/1499/2006 privind aprobarea planurilor regionale de gestionare a deşeurilor 

(M Of. 232/04.04.2007, iar anexele 1-8 in nr. 232 bis din aceeaşi data.);   

 Legea nr. 51 din 8 martie 2006, republică, a serviciilor comunitare de utilităţi publice 

 Legea nr. 101/2006, republicată în temeiul art. V din Legea nr. 99/2014, privind serviciul 

de salubrizare a localităţilor 

 Ordinul nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de 

acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă 

de depozit de deşeuri. 

 Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor;  
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 Ordin  nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor  

modificat de Ordin nr. 1230 din 30 noiembrie 2005 privind modificarea anexei la Ordinul 

ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului 

tehnic privind depozitarea deşeurilor;  

 Legea nr. 215 /2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Legea nr. 50/1991, actualizată 2014, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, cu modificările si completările ulterioare;  

 Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului este ADI Hunedoara. 

 Unitatea de Management a Proiectului va avea rolul de a aplica proiectul de gestiune a 

deșeurilor de construcții și demolări în graficul și termenele stabilite. 

2.2. DESCRIEREA INVESTIŢIEI:  

a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe 

termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situaţia actuală, 

Necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei, precum şi scenariul tehnico-

economic selectat; 

În cadrul ”Sistemului de management integrat al deșeurilor din activități de 

construcții și demolări generate de populația județului Hunedoara”, până în prezent        

nu s-au realizat alte studii. 

Deşeurile provenind din activităţile de construcţii şi demolări (DCD) sunt  deșeurile rezultate 

în urma reabilitării infrastructurii existente, în urma demolării și construirii de clădiri noi, 

respectiv în urma reconstruirii și extinderii rețelei de transport, denumite activități de 

construcții. 

Deșeurile din activități de construcții reprezintă deșeurile rezultate în urma activităților de 

construire și/sau desființare specificate la art.2 aliniatul 1 în conformitate cu Lista Europeană 

a Deșeurilor transpusă prin HG nr. 856/2002 privind Evidența gestiunii deșeurilor și pentru 

aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, în care se regăsește la 

codul 17. 

 În prezent, în România, nu există suficiente instalaţii de sortare şi concasare a 

deşeurilor din construcţii şi demolări, nu există operatorii economici care să recicleze aceste 

tipuri de deşeuri. În scopul stimulării investiţiilor în domeniul valorificării/reciclării deşeurilor 

provenite din activităţile de construcţii se pot acorda facilităţi fiscale pentru operatorii 

../../../Users/Mihaela/AppData/Roaming/Microsoft/Word/00014522.htm
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economici care gestionează aceste categorii de deşeuri conform art. 34 alin. (1) din 

Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 78/2000. 

În vederea stimulării reciclării este necesar: stabilirea unei taxe pentru depozitarea deşeurilor 

din construcţii şi demolări mai mare decât costul reciclării deşeurilor; 

 

Gestionarea deşeurilor provenind din activităţile de construcţii şi demolări (DCD) nu se 

realizează eficient nici la nivel naţional şi nici la nivelul ariei administrative a judeţului 

Hunedoara. Cauzele acestei stări de fapt sunt în general comune, respectiv: 

 lipsa informării şi a preocupărilor privind protecţia mediului din partea unora dintre operatorii 

economici în general şi a unora dintre cei din domeniul construcţiilor în particular; 

 nerespectarea legislaţiei generale privind gestionarea corectă a deşeurilor, operatorii 

economici reclamând, în general, necunoaşterea tuturor reglementărilor care fac referire la 

activitatea lor. În plus, situaţia economică a ultimilor ani a îngreunat şi mai mult unele aspecte 

legate de asigurarea conformităţii activităţilor economice cu cerinţele legale; 

 lipsa unor politici de prevenire a generării de deşeuri din construcţii în fazele de proiectare şi 

execuţie; 

 lipsa unor sisteme locale sau regionale unitare, coordonate, de colectare şi tratare a 

deşeurilor din construcţii şi demolări; 

 valorificarea greoaie a deşeurilor din construcţii şi demolări sau a materialelor rezultate în 

urma tratării acestora, cauzată pe de o parte de costurile prohibitive legate în special de 

transport şi pe de altă parte de sistemul restrictiv al normativelor tehnice şi standardelor din 

domeniul construcţiilor. 

 

Necesitatea investiţiei constă în faptul că autorităţile publice locale au responsabilitatea de 

a stabili condiţii privind modul de gestionare a deşeurilor atunci când autorizează activităţile 

de construcţii şi demolări. Se constată faptul că în Judeţul Hunedoara la momentul actual: 

 nu se realizează colectarea separată la sursa a deşeurilor; 

 nu sunt dotări pentru colectarea separată şi tratarea  și valorificarea acestor deşeuri; 

 nu se valorifică fracţiile recuperabile; 

 nu sunt campanii de informare şi conştientizare a populaţiei 

 

  În prezent o parte din  DCD sunt depozitate în mod neorganizat, în zonele în care au 

fost demolări, o altă parte au fost utilizate la umplerea terenurilor  atât private cât și publice, 
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sau la consolidarea terenurilor, de exemplu la taluzurile podurilor peste Jiu; de asemenea 

DCD au fost folosite la închiderea unor mine. 

 Ca urmare a discuțiilor purtate cu Autoritățile locale cât și a vizitelor în teren în 

principalele zone, s-au identificat  zone cu cantități considerabile de DCD în zona Petrila, 

precum și în zona Călan. 

 

      

DCD abandonate în zona Petrila 

 

În ceea ce privește modurile actuale de eliminare a DCD, se disting următoarele situaţii: 

GENERATOR DCD 

MOD DE ELIMINARE 

RURAL URBAN 

Gospodării individuale, FĂRĂ 

autorizare demolare/construcţie 

Valorificare locală Pubelă comună 

Depozite neconforme 

Gospodării individuale, CU 

autorizare demolare/construcţie 

Valorificare locală Container dedicat DCD 

Depozite neconforme 

Operatori economici CU autorizare 

demolare/construcţie 

Depozit neconform 

Umplere terenuri private 

Depozit neconform 

Umplere terenuri private 

Închidere mine 

Consolidare taluze  

Tabel 1.Moduri actuale de eliminare a DCD 

 

 Asupra practicilor prezentate mai sus trebuie ridicate şi clarificate câteva aspecte / 

probleme subsecvente: 
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- Valorificarea în amplasament (în gospodărie sau în imediata vecinătate a acesteia) nu 

poate fi considerată altfel decât bună practică. În condiţiile în care încălzirea în mediul 

rural se bazează preponderent pe combustibil solid iar drumurile comunale sunt 

nemodernizate, valorificarea imediată a lemnului şi agregatelor inerte este până la urmă 

benefică. 

- Umplerea terenurilor private sau publice (aducerea la cotă) ca metodă de valorificare este 

de asemenea benefică. Sunt discutabile aspectele privind starea materialului de umplere 

(blocuri sau granulat, cu sau fără alte deşeuri în amestec) care sunt până la urmă 

responsabilitatea strictă a proprietarului terenului în relaţie cu autorităţile de control din 

domeniul siguranţei construcţiilor. Totuşi, nu de puţine ori, au fost identificate suprafeţe de 

teren aflate în proprietate privată, teren extravilan, nereglementate urbanistic, pe care au 

fost depuse (nu utilizăm termenul depozitate) DCD în vederea ridicării cotei terenului.  

- Desemnarea locurilor de eliminare sau stocare temporară pentru DCD de către 

autorităţile locale este deficitară. Puţine au fost localităţile în care este cert locul unde 

trebuie transportate asemenea deşeuri. Cauzele sunt cel mai probabil două: pe de o parte 

neinţelegerea corectă a necesităţii iar pe de alta teama de a nu genera un nou loc de 

depozitare necontrolată în condiţiile în care sistarea depozitării în depozitele rurale 

neconforme şi igienizarea spaţiilor a constituit o problemă pentru multe APL uri. 

- În ceea ce priveşte materialele eliminate (compoziţia DCD)  lemnul, plasticul dar în 

special metalele (inclusiv din betonul armat) sunt triate din orice amplasament . 

 Referitor la problema cunoaşterii cantităţilor generate/ colectate/ tratate/ valorificate/ 

eliminate disfuncţionalităţile derivă din modalitatea de colectare şi sistematizare a 

informaţiilor de către autorităţi. Din nefericire, conform practicilor naţionale, singura instituţie 

implicată în acest demers este Agenţia pentru Protecţia Mediului. Poate, pentru sectorul 

DCD, în viitor ar fi utilă şi implicarea autorităţilor locale. 

 Lucrările de dezafectare / construire se desfăşoară în baza avizelor şi autorizaţiilor 

obţinute anterior dar în ceea ce privește managementului DCD generate, în absenţa cerinţei 

explicite de raportare, localizarea și identificarea DCD devine greu de urmărit. 

 

 Beneficiarii lucrărilor de construcții nu posedă informaţii privind gestionarea DCD, fiind 

reticenţi în a accepta costurile adiţionale impuse de o gestionare corectă a DCD; 

  Este necesară o reglementare mai clară/transparentă a acestui domeniu (gestionarea 

DCD) precum şi iniţierea unor campanii de conştientizare sau elaborarea de ghiduri şi 

manuale cu privire la responsabilităţile şi obligaţiile tuturor părţilor implicate în generarea, 
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colectarea, tratarea, valorificarea şi/sau eliminarea DCD; de asemenea este considerată 

necesară înfiinţarea unor puncte/depozite de DCD amplasate convenabil astfel încât să fie 

diminuate costurile cu transportul. 

 

Pentru a se conforma Legii 211/2011 anterior mentionate, intr-o perioada scurta (5 ani) 

mecanismele de control informaţional privind generarea şi trasabilitatea DCD trebuie 

proiectate şi implementate de autorităţi corelat cu dezvoltarea corespunzatoare a unei reţele 

de operatori de servicii specializate. 

 
Un impuls semnificativ al dezvoltării serviciilor în sectorul valorificării DCD va fi dat la 

momentul modificării Legii 50 privind Autorizarea Construcţiilor. Modificarea vizează, pe 

lângă o serie de simplificări ale reglementării proiectelor mici din punct de vedere al protecţiei 

mediului şi introducerea obligativităţii elaborarii unui plan de gestiune a deşeurilor C&D 

anterior obţinerii autorizaţiei de dezafectare / construire şi raportării ulterioare, la finalizarea 

lucrărilor din şantier (şi condiţionând emiterea actelor de recepţie) a modului efectiv de 

eliminare / valorificare a fiecărui tip de deşeu, aplicabilă obiectelor construite cu suprafaţa 

mai mare de 1000 m2.” 

 

   b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii 

pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de 

prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii pe termen lung):  

Legea nr. 101/2006, republicată în temeiul art. V din Legea nr. 99/2014, cu privire la 

serviciul de salubrizare a localităţilor cere Autorităţilor Publice să ” colecteze, transporte şi 

depoziteze deşeurile rezultate din activităţile de construcţie şi demolare”, ca o activitate 

separată faţă de deşeurile oraşeneşti menajere. 

Producătorii de deşeuri şi deţinătorii  de deşeuri au obligaţia să asigure recuperarea 

sau eliminarea deşeurilor, deci inclusiv a DCD; livrarea şi recepţia DCD trebuie să se 

efectueze pe baza unui contract. Ar trebui ca Autorităţile Publice să indice şi să publice 

locaţiile pentru eliminarea DCD , precum şi rutele ce trebuie urmate. Pentru construcţiile 

mari, ar trebui să se indice în autorizaţia de demolare şi măsurile de pre- tratare. 

  Conform Directivei Europene de depozitare a deşeurilor, deşeurile inerte, 

nepericuloase şi DCD se depozitează în depozite având clasa „c”; deasemenea, DCD 

trebuiesc pre tratate pentru a îndeplini cerinţele europene de acceptare la depozitare. 
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Cantităţile de DCD  sunt de regula semnificative, şi nu se raportează decât în mică măsură; 

cauzele sunt:  

- lipsa unui depozit de DCD  

- lipsa de raportare a generatorilor de DCD, atât la operatorii economici, cât şi la gospodării 

amestecul acestora cu deşeurile menajere în cazul gospodăriilor individuale 

În conformitate cu principiul „poluatorul plăteşte”, fiecare generator de DCD este 

obligat să asigure eliminarea lor, respectiv suportând costurile transportului până la locul de 

depozitare indicat de autorităţi , fie prin transportul cu mijloace proprii, fie plătind un tarif 

operatorului de deşeuri din zonă.  

Până acum , DCD au fost utilizate pentru umplerea terenurilor , pentru consolidarea 

taluzelor naturale,  fiind precum și abandonate în majoritate atât de locuitori, cât şi de 

operatorii economici. 

 Conform  Directivei Europene 2008/98/CE privind deşeurile (noua directivă a 

deşeurilor) transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 211/2011 privind regimul 

deşeurilor, act de reglementare care la Art. 2, aliniatul 2 şi anume” 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 si demolări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la 

categoria 17 05 04 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare. 

Pentru aceasta este necesar să se realizeze recuperarea şi reutilizarea fracţiilor 

refolosibile din DCD,  astfel încât să meargă la depozitul final o cantitate din ce în ce mai 

mica , ajungând în 2020 în procent de DCD depozitate de  30%. 

 

Studiul de Fezabilitate realizat de SC TOP EUROPROIECT SRL  soluţionează următoarele 

probleme, în conformitate cu Tema program și cu legislația în vigoare: 

 stabilirea ariei de implementare a Proiectului;  

Aria de implementare este Judeţul Hunedoara. 

Suprafaţa totală a Judeţului Hunedoara este de 7.063 km2, avănd o o populaţie de 

aproximativ 473.635 locuitori, dintre care în mediul urban- 368.972 locuitori, iar în mediul 

rural – 104.663 locuitori. 

 stabilirea unei soluţii tehnico-economice pentru colectarea /transportul / stocarea 

temporară / tratarea / valorificarea / eliminarea controlată, în concordanţă cu legislaţia 
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naţională şi UE a deşeurilor aparţinând categoriei de deşeuri –subclasa 17.01, generate 

în aria proiectului. 

 

În stabilirea soluției optime de implementare a Proiectului s-au avut în vedere următoarele 

ipoteze: 

 minimizarea distanţelor de transport pentru generatori; 

 asigurarea unei densităţi optime a platformelor de stocare temporară; 

 maximizarea cantităţilor de deşeuri din construcţii şi demolări valorificabile  

 reducerea cantităţii de deşeuri depozitabile; 

 analiza oportunităţii înfiinţării unui depozit de deşeuri inerte (depozit de clasa C); 

 

Studiul de Fezabilitate are ca obiect principal prevedrea unei instalaţii de tratare mecanică 

a deşeurilor de construcţii şi demolări. 

Selectarea amplasamentului şi suprafeţei de teren potrivite acestei activităţi, selectarea 

tehnologiei optime de tratare, a modului de operare şi amenajarea corespunzătoare a 

amplasamentului a făcut obiectul analizelor scenariilor cuprinse în Studiul de fezabilitate. 

Studiul de fezabilitate propune soluţia optimă pentru alegerea modului de operare: 

concasarea la nivel local (pe mai multe platforme), urmată de transportul deşeurilor 

concasate şi sortarea acestora la nivel centralizat sau tratarea centralizată a deşeurilor. 

Studiul de fezabilitate stabileşte tehnologia ce va fi aplicată cu specificarea fluxului 

tehnologic de tratare mecanică a deşeurilor. 

Scopul proiectului este de a reduce cantitatea şi gradul de periculozitate a deşeurilor 

rezultate din activităţile de construcţii şi demolări, de crestere a  gradului de valorificare si 

reciclare a acestora. 

Astfel trebuie luate în considerare toate măsurile disponibile în vederea sortarii  DCD pe 

cat de mult posibil  la sursa de către deţinătorul acestor deşeuri sau de operatori autorizaţi , 

apoi a  reciclării şi recuperării acestora. 

Astfel, ca un început, la emiterea autorizatiilor de demolari  emise de consiliile judeţene şi 

consiliile locale precum si în contractele pe care le încheie cu agenţii economici ce se ocupă 

de repararea, construcţia, reabilitarea infrastructurii de transport, se va specifica clar modul 

de gestionare a deşeurilor, încurajându-se pe cât posibil reciclarea şi recuperarea 

acestora.  
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De asemenea este necesara o campanie de constientizare și informare a publicului care 

sa pregateasca introducerea sistemului de colectare si separare la sursa a DCD , respectiv 

cu taxe si amenzi. 

 Monitorizarea cantităţii generate şi gestionate de deşeuri din construcţii şi demolări 

este un proces dificil, avînd în vedere ca nu se raporteaza DCD  decît în mica măsură. Mai 

mult, în prezent în judeţul Hunedoara nu există un depozit pentru deşeuri din construcţii şi 

demolări, eliminarea acestor deşeuri realizându-se, de cele mai multe ori, pe amplasamentul 

depozitelor pentru deşeuri menajere sau sunt depozitate necontrolat în locuri virane. 

 Generarea  DCD este  discontinuă şi in funcţie de mărimea construcţiei demolate;  

atâta timp cît această activitate nu este reglementată, nici locuitorii, nici operatorii economici 

nu raportează în prezent întreaga cantitate de DCD. 

Câteva din măsurile care ar trebui luate pentru a crește gradul de recuperare a deșeurilor 

din construcţii şi demolări, vizează: 

- separarea  de la generator a deşeurilor din construcţii faţă de cele din demolări; 

- sortarea deşeurilor din constructii şi reutilizarea fracțiilor reciclabile; 

- procesarea deşeurilor din demolări prin tehnologii de spargere, clasificare şi/sau sortare în 

staţii mobile de concasare 

- utilizarea fracţiei fine (8-32 mm) rezultate, pentru diferite activităţi de construcţie, în special 

pentru construcţia de străzi. 

La evaluarea investiției, s-au avut în vedere soluții moderne și eficiente adaptate 

necesităților din teren, la prețurile practicate pe piață din domeniu, în vederea realizării unor 

facilități durabile care vor asigura gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, în 

conformitate cu cerințele legislației în vigoare și având în vedere protecţia mediului 

înconjurător. 

    Studiul de fezabilitate va analiza şi va prezenta propuneri de soluţii pentru următoarele 5 

subclase de deşeuri provenite din construcţii şi demolari (cod EWC 17). 

 

DCD - Definiție: deșeurile rezultate în urma reabilitării infrastructurii existente, în urma 

demolării și construirii de clădiri noi, respectiv în urma reconstruirii și extinderii rețelei de 

transport reprezintă deșeurile din construcții și demolări. 

Deşeurile municipale conţin, de obicei, următoarele tipuri de deşeuri din construcţii şi 

demolări: 

- deşeuri de beton, cărămizi, resturi ceramice; 

- deşeuri lemnoase, sticlă, plastic; 
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- deşeuri de asfalt, gudroane şi produse gudronate; 

- resturi metalice; 

- resturi din excavaţii (pământ, pietre, pietriş); 

- deşeuri de materiale izolante; 

- amestecuri de deşeuri din construcţii şi demolări. 

 

Conform Planului de gestionare a deşeurilor din județul Hunedoara, evoluția cantitaților 

colectate de deșeuri din construcții și demolari in județul Hunedoara este: 

 2002 2003 2004 2005 2006 

DCD  (to/an) 5.600 2.212 830 1.404 8.938 

Tabel nr. 2 Evolutia cantitatilor colectate de deseuri din constructii si demolari in judetul 

Hunedoara (tone/an) 

 
 

Conform Planul Județean de Gestionare a Deşeurilor, la cap. 5.4 Deșeuri de construcții și 

demolari , compoziția DCD  ar fi : 

 
 

 Lucrul la 
structura 

 
Modificari 

% % 
deșeu mineral 81.4 40.3 
lemn 12.4 13.6 

metale 0.5 4 
hartie si carton 0.7 4.3 
plastice 0.5 5.2 
sticla  1.3 
altele 4.5 31.3 

                      Tabel nr.3 Compoziția deșeurilor din construcții 

 

Conform Temei program cantitatea totala de deșeuri din construcții și demolari 

colectate de la populație este dată conform Studiului de Fezabilitate (parte integrată a 

Aplicației de finanțare, elaborata in anul 2013), și este de 15.000 t/an in anul 2015, 

repartizata astfel: 

 Zona Brad – 1.500 t/an; 

 Zona Centru – 8.100 t/an; 

 Zona Hațeg – 1.200 t/an; 

 Zona ValeaJiului – 4.200 t/an. 
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Conform Ghidului pentru  deșeuri din construcții și demolări  (pag 39), se specifică:  ”Din 

analiza datelor existente rezultă un indice pentru deşeurile din construcţii şi demolări 

colectate de municipalităţi de aproximativ 34 kg/locuitor/an, indice care poate să crească în 

viitor, ţinând cont de volumul în creştere al construcţiilor şi aplicarea reglementărilor 

legislative ”. 

 

Se observă că în ceea ce privește fundamentarea cantitativă, se poate concluziona că 

datele actuale privind generarea DCD nu permit estimarea corectă a cantităţilor totale 

generate nici în România şi nici în UE. 

 
Este important de precizat faptul că valorile de mai sus reprezintă o estimare minimală 

a volumelor şi cantităţilor identificate. 

 
Compozitia deșeurilor din activitatea de construcții (Sursa, EIONET 2005). 

DCD sunt alcatuite din materiale diferite, multe din ele putand fi reciclate intr-un fel sau altul, 

cum ar fi: 

  sol excavat, caramizi, beton si placari – 73%; 

  lemn – 12%; 

  sticla, plastic si izolatori – 5%; 

  metale – 5%; 

  altele in amestec – 5% 

 

Pentru situaţia specifică a judeţului Hunedoara, urmare a analizei efectuate în teren, 

se va lua în considerare în prezenta documentație: 

1. Stabilirea unei rate de generare DCD per capita diferenţiate, respectiv 34 kg/loc/an. 

2. Aceste rate de generare corespund unei cantităţi anuale generate de DCD de cca. 

12.545 tone în urban şi cca. 3.559 tone în spaţiul rural. Aceste cantităţi sunt cantităţi 

totale (DCD în amestec) ele corespunzând tuturor activităţilor din spaţiul public (activităţi 

desfăşurate de populaţie în propria gospodărie şi municipalitate în teritoriul administrat); 

3. Nu sunt incluse în această evaluare proiectele mari de infrastructură (închideri de mine, 

căi rutiere noi, înfiinţări de reţele de apă canal, reabilitări de căi ferate) sau investiţiile 

economice semnificative (unităţi mari de producţie).” 
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Analizarea în cadrul studiului de fezabilitate a trei scenarii, luând în considerare procurarea 

unei instalaţii mobile de concasare şi sortare  

Dezvoltarea activităţilor în ceea ce privește sectorul DCD, se va face astfel: 

- realizarea platformelor de DCD în centrii urbani actuali; 

- realizarea platformelor de colectare şi stocare temporară in comune 

- distanţele de parcurs (loc de generare - loc de colectare / stocare) pentru transport ar 

trebui să fie mai mici de 30 km pentru deşeuri inerte şi nu mai mult de 80 km pentru 

deşeuri nepericuloase Experienţa spune că pentru distanţe mai lungi interesul 

generatorului de a plăti serviciul scade dramatic; 

- în condiţiile în care va fi un operator DCD , diferit de operatorul deșeurilor menajere, va fi 

o coabitare a ambelor servicii în teritoriu. Precizam că, într-o prima instanţă, operatorul de 

colectare a deşeurilor menajere va continua să fie principala cale de eliminare a DCD din 

gospodăriile individuale. Populaţia, la nivel de gospodărie, va avea nevoie de o perioadă 

buna de timp pentru a apela la serviciile unui alt operator, dedicat colectării DCD. 

Implementarea prealabilă a colectarii separate în cadrul sistemului integrat de gestiune a 

deşeurilor va constitui cu certitudine un sprijin în creşterea eficienţei valorificării DCD. 

Conform TEMEI PROGRAM, Tipurile de deșeuri din construcții și demolari care fac 

obiectul studiului sunt: 

1701 - CIMENT, CARAMIZI, TIGLE si MATERIALE CERAMICE 

1702 - LEMN, STICLA si PLASTIC 

1704 - METALE (INCLUSIV ALIAJELE LOR) 

1706 - MATERIALE IZOLANTE 

1708 - MATERIALE DE CONSTRUCTIE PE BAZA DE GHIPS 

 

DESCRIERE DEŞEURI 

 

COD  CED     

17 DEŞEURI DIN CONSTRUCŢII ŞI DEMOLĂRI (INCLUSIV PĂMÂNTUL EXCAVAT DIN 

SITURI CONTAMINATE) 

• 1701   CIMENT, CĂRĂMIZI, ŢIGLE si MATERIALE CERAMICE 

• 1702   LEMN, STICLĂ si PLASTIC 

• 1704   METALE (INCLUSIV ALIAJELE LOR) 

• 1706   MATERIALE IZOLANTE 
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• 1708   MATERIALE DE CONSTRUCŢIE PE BAZĂ DE GHIPS 

 

Lista detaliata a Clasei 17 Deşeuri din constructii si demolari  este prezentata mai jos, din 

care ne vom ocupa de subclasele 1701, 1702, 1704, 1706, 1708: 

 

• 17  DESEURI DIN CONSTRUCŢII SI DEMOLĂRI (INCLUSIV PĂMÂNTUL EXCAVAT DIN 

SITURI CONTAMINATE) 

 

• 1701  CIMENT, CĂRĂMIZI, ŢIGLE si MATERIALE CERAMICE 

• 170101   Ciment 

• 170102  Cărămizi 

• 170103   Ţigle si ceramică 

• 170106*    Amestecuri sau fracţii separate de beton, cărămizi, ţigle sau materiale   

                      ceramice cu conţinut de substanţe periculoase 

• 170107  Amestecuri de beton, cărămizi, ţigle si materiale ceramice, altele decât cele 

         specificate la 17 01 06 

 

• 1702  LEMN, STICLĂ si PLASTIC 

• 170201  Lemn 

• 170202   Sticlă 

• 170203   Plastic 

• 170204*   Sticlă, plastic si lemn cu conţinut de sau contaminate cu substanţe   

         periculoase 

 

• 1704   METALE (INCLUSIV ALIAJELE LOR) 

• 170401  Cupru, bronz, alamă 

• 170402  Aluminiu 

• 170403  Plumb 

• 170404  Zinc 

• 170405  Fier si oţel 

• 170406  Staniu 

• 170407  Amestecuri metalice 

• 170409*  Deșeuri metalice contaminate cu substanţe periculoase 

• 170410*  Cabluri cu conţinut de ulei, gudron sau alte substanţe periculoase 
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• 170411  Cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 

 

• 1706  MATERIALE IZOLANTE 

• 170601*  Materiale izolante cu conţinut de azbest 

• 170603*  Alte materiale izolante cu conţinut de o constituiţi din substanţe periculoase 

• 170604  Materiale izolante diverse de cele menţionate la 170601 si 170603 

• 170605*  Materiale de construcţii cu conţinut de azbest 

 

• 1708  MATERIALE DE CONSTRUCŢIE PE BAZĂ DE GHIPS 

• 170801*  Materiale da construcţii pe bază de ghips contaminate cu substanţe   

  periculoase 

• 170802  Materiale de construcţii pe bază de ghips, altele decât cele menţionate la  

                        170801 

 O precizare importantă trebuie făcută referitor la ghips (plăci rigips). Conform 

rezultatelor analitice efectuate în multe state membre, din cauza solubilizării ionului sulfat în 

timpul testelor de levigare efectuate pentru acceptarea la depozitare, acest material NU 

poate fi considerat inert. De aici a rezultat o problemă delicată legată nu numai de eventuala 

eliminare doar în depozite de deşeuri nepericuloase dar şi cea legată de stocarea temporară 

doar în containere etanşe. 

În cadrul Studiului de Fezabilitate s-au considerat ca date de intrare pentru calculul 

volumelor de deşeuri indicele de generare DCD de cca 34 kg/loc, an,  precum şi structura a 

compoziţiei DCD conform datelor din Planul Județean de Gestionare a Deşeurilor, respectiv: 

 

Tip DCD 

 
 

% 

deșeu mineral 40.3 
lemn 13.6 

metale 4 
hartie si carton 4.3 
plastice 5.2 
sticla 1.3 
altele 31.3 

 

 
Structura indicativă a compoziției de mai sus nu se aplică proiectelor mari de 

infrastructură sau lucrărilor majore de dezafectare / construire. 
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Compoziţia foarte variată a DCD, precum şi faptul că materiale diverse fac corp comun, spre 

desosebire de deşeurile menajere, sortarea lor devine destul de dificil de realizat. Compoziţia  

exactă a DCD este esenţială pentru  sortarea şi tratarea lor. 

În cadrul acestui SF  vom considera DCD în două categorii distincte: 

1. DCD inerte  

2. DCD periculoase 

1. Din cadrul DCD ce fac obiectul acestui SF,  DCD ce pot fi considerate inerte sunt: 

 

• 1701   CIMENT, CĂRĂMIZI, ŢIGLE şi MATERIALE CERAMICE 

• 170101  Ciment 

• 170102  Cărămizi 

• 170103  Ţigle si ceramică 

• 170107 Amestecuri de beton, cărămizi, ţigle si materiale ceramice, altele decât cele  

         specificate la 17 01 06 

 

• 1702   LEMN, STICLĂ si PLASTIC 

• 170201  Lemn 

• 170202  Sticlă 

• 170203  Plastic 

 

• 1704   METALE (INCLUSIV ALIAJELE LOR) 

• 170401  Cupru, bronz, alamă 

• 170402  Aluminiu 

• 170403  Plumb 

• 70404  Zinc 

• 170405  Fier si oţel 

• 170406  Staniu 

• 170407  Amestecuri metalice 

• 170411  Cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 

 

• 1706   MATERIALE IZOLANTE 

• 170604  Materiale izolante diverse de cele menţionate la 170601 si 170603 

 

• 1708   MATERIALE DE CONSTRUCŢIE PE BAZĂ DE GHIPS 
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• 170802  Materiale de construcţii pe bază de ghips, altele decât cele menţionate la  

                        170801 

2. In cadrul subclaselor 1701, 1702, 1704, 1706, 1708 pot  fi si deşeuri periculoase ,  

precum : 

 170106*  Amestecuri sau fracţii separate de beton, cărămizi, ţigle sau materiale   

                      ceramice cu conţinut de substane periculoase 

 170204*  Sticlă, plastic si lemn cu conţinut de sau contaminate cu substanţe   

         periculoase 

 170409*  Deseuri metalice contaminate cu substanţe periculoase 

 170410*  Cabluri cu conţinut de ulei, gudron sau alte substanţe periculoase 

 170601*  Materiale izolante cu conţinut de azbest 

 

 

 170603*  Alte materiale izolante cu conţinut de o constituiţi din substanţe periculoase 

 170605*  Materiale de construcţii cu conţinut de azbest 

 170801*  Materiale da construcţii pe bază de ghips contaminate cu substanţe   

  periculoase 

 

În cadrul  prezentei documentaţii vom analiza și prezenta propuneri de valorificare 

pentru următoarele 5 subclase de deșeuri, care pot ajunge accidental în stația pilot: 

1701 CIMENT, CĂRĂMIZI, ŢIGLE si MATERIALE CERAMICE 

1702 LEMN, STICLĂ si PLASTIC 

1704 METALE (INCLUSIV ALIAJELE LOR) 

1706 MATERIALE IZOLANTE 

 Aceste DCD pot fi inerte în marea lor majoritate sau o mică fracţiune pot fi potenţial 

periculoase (cca 1%). În funcţie de compoziţia lor, ele se pot trata şi valorifica astfel: 

 

DCD inerte  

DCD menţionate mai sus ca deşeuri inerte conţin atât fracţii recuperabile, cât şi materiale ce 

pot fi utilizate la construcţia drumurilor, la umplerea terenurilor, etc. Pentru aceasta, ele 

trebuiesc pre-tratate adica triate, sortate,  concasate, de preferinţă la locul generării lor.  

Tratarea deşeurilor inerte va fi prezentată în capitolele următoare. 
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DCD periculoase    

Dintre DCD ce fac obiectul prezentei documentaţii, principalul material potenţial periculos este 

azbestul, precum şi materialele de construcţie ce conţin adezivi, vopsele şi  alte substanţe 

periculoase, dar aceste materiale se găsesc în procente destul de reduse (cca 1%).  

 Îndepărtarea materialelor periculoase este fundamentală pentru a obţine din procesul 

de demolări materiale necontaminate care pot fi apoi reciclate uşor. Unele substanţe eliberate 

în timpul demolării pot contamina nu doar celelalte deşeuri din construcţii şi demolări, ci se 

pot răspândi în aer sau pătrunde în sol, expunând la riscuri muncitorii care lucrează la 

demolări. 

Cel mai indicat este ca  materialele potenţial periculoase trebuie să fie îndepărtate 

primele, ceea ce permite obţinerea de deşeuri din construcţii şi demolări  necontaminate cu 

substanţe nocive, deci reciclabile mai uşor şi care pot fi considerate deşeuri nepericuloase, cu 

avantajele legislative de rigoare. 

 Azbest. Periculozitatea materialelor cu conţinut de azbest depinde de eventualitatea 

dispersării în aer a fibrelor care pot fi inhalate. Utilizarea cea mai mare a fost, în mod sigur, în 

amestec cu ciment şi/sau bitum (fibrociment, nume comercial Eternit), cu care se puteau 

realiza multe produse, printre care: plăci plane sau ondulate; tuburi; ţigle; hornuri; rezervoare ; 

tencuieli ; materiale de impermeabilizare. 

 Deşeurile cu conţinut de azbest trebuie să fie separate şi eliminate în depozite 

controlate de deşeuri periculoase.  

Alte substanţe periculoase. DCD pot conţine şi diverşi adezivi, vopsele ce conţin 

elemente poteţial periculoase: Solvenţii din vopseluri, aditivi ciment, cleiuri, precum si bitum, 

raşini,  placi de rigips, vopseluri ce conţin plumb, crom, vanadiu , etc. 

  Aceste fracţii din DCD ce conţin substanţe poteţial periculoase se vor separa şi se vor 

colecta in containere acoperite speciale, urmand apoi sa fie transportate la depozite 

controlate de deşeuri periculoase.  

Gestionarea deşeurilor are la bază 3 principii, care trebuie implementate şi la nivelul DCD 

din judeţul Hunedoara: 

* Prevenirea producerii DCD, ceea ce duce la o mai uşoară valorificare şi eliminare a 

refuzurilor 

* Valorificarea DCD (reciclare, reutilizare) - în vederea diminuarii cantităţii de refuzuri şi 

pentru economisirea resurselor naturale 
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* Îmbunătăţirea tehnicilor de eliminare finală (incinerare, depozitare) şi monitorizarea 

eliminării finale,  în vederea minimizarii suprafeţelor de depozitare finală a DCD. 

 In prezent în Judeţul Hunedoara nu exista nici o facilitate pentru  sortarea, pretratarea, 

reciclarea,  depozitarea DCD, ele fiind abandonate în depozite neconforme, neautorizate. 

 S-a ajuns la concluzia că eliminarea în depozitele de deşeuri  municipale, zonale 

existente în prezent este o opţiune puţin sustenabilă pentru viitor, şi, din acest motiv, se 

încearcă limitarea acestui mod de eliminare. Reutilizarea deşeurilor din construcţii de clădiri şi 

străzi reduce spaţiul destinat depozitelor de deşeuri autorizate ceea ce asigura protecţia 

mediului ambiant şi totodată permite şi o economie a materialelor naturale din cariere; 

utilizarea materialelor reciclate în locul resurselor naturale, devine, de la un an la altul, o 

soluţie  din ce în ce mai avantajoasă şi din punct de vedere al costurilor. 

Materialele reciclate din activităţile de construcţii şi demolări au devenit  în prezent un 

material de mare interes pentru construcţiile civile şi in special pentru construcţia drumurilor. 

În concluzie, DCD au următoarele destinaţii posibile: 

 recuperarea de materiale pentru utilizarea la construire străzi 

 recuperarea de materiale pentru straturi de acoperire depozite de deşeuri 

 valorificarea fracţiilor sortate reutilizabile (metale, sticla, plastic, lemn, piatră, elemente 

reutilizabile-ex:uşi) 

 recuperarea de materiale pentru umplerea terenurilor  

 

La elaborarea soluției de implementare a proiectului s-a avut in vedere şi : 

1. minimizarea distanţelor de transport pentru generatori; pentru aceasta s-au prevăzut 10 

platforme DCD , pentru a ieşi în întâmpinarea generatorilor, astfel ca aceștia să nu aibe 

costuri mari cu transportul DCD şi astfel să fie atraşi spre a declara și a aduce DCD la 

platforme. 

2. maximizarea cantităţilor de deseuri din construcţii şi demolări valorificabile:  la fiecare din 

cele 10 platforme cuprinse in proiect se va realiza o sortare manuală a fracţiilor  DCD 

valorificabile;  

3. reducerea cantităţii de deşeuri depozitabile; prin implementarea proiectului pe intreaga 

suprafaţă a județului, DCD produse în judeţ se vor valorifica şi astfel se va reduce 

semnificativ cantitatea de DCD  depozitabile. 
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Gestionarea cea mai eficienta a  DCD presupune însă introducerea la sursa de 

generare a sistemului de colectare separată, ceea ce va conduce în mod sigur la creşterea 

cantităţilor valorificate, in consecinţă la reducerea cantităţii depozitate şi implicit la atingerii 

ţintei de 70% valorificare  a DCD, conform Legii 211/2011. 

 Având în vedere că majoritatea DCD se produc de regulă în marile aglomerări  

Implementarea acestui proiect este prevăzută a începe din municipii şi orașe și a continua 

apoi eşalonat în comune, urmând a se implementa pe in întreg Județul Hunedoara, care are 

o suprafață de 7.063 km². 

 

   SOLUŢII PENTRU TRATAREA DCD 

 Prezentul proiect  are ca rol principal tratarea DCD.  

Tratarea necesară DCD este strâns legată de modul în care se face demolarea.  

 Demolarea tradiţională presupune transportul DCD amestecate direct la locaţia unde 

se abandonează sau eventual prin containerul dedicat de catre operatorul de salubritate la 

depozitul de deşeuri municipale. In acest caz selectarea DCD  se face la depozit, ceea ce 

presupune operaţii suplimentare şi degradarea unor componente rezultate din demolare şi de 

obicei nu prea se mai face. 

În cadrul acestei documentaţii se va analiza: 

 sortarea preliminară la locul de generare în containere sau grămezi; 

  utilizarea  echipamentelor mobile pentru concasare şi cernere pentru reciclarea betonului 

si cărămizilor. 

Selectarea la sursă  

În vederea conformării cu Legea 211/2011 este necesară o selectare a materialelor 

începând chiar din momentul demolării. Cu cât sunt mai bine separate pe fracţii cât mai 

distincte, cu atât valorificarea DCD se poate face in procent mai mare şi este deci mai 

eficientă, însă presupune costuri suplimentare comparativ cu tehnologiile de demolare 

tradiţionale, estimate la circa  20%.  

În acest caz, demolarea se face controlat, realizandu-se totodată o selectare astfel: 

1. se identifică pe cât posibil materialele periculoase (ex: azbest, diverse vopsele, răşini,etc) 

şi se depozitează într-un container special, cu capac. 

2. se separă mai intîi componenetele reutilizabile (uşi, radiatoare, chiuvete, etc.), 

3.  se selectează fracţiile reciclabile demontabile sau uşor de separat (metale, ţiglă, cărămizi, 

sticlă, plastic, lemn din tocării, piatră, etc)    
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4. se începe demolarea propriu-zisă cu materialele reciclabile fără tratare, respectiv moloz 

de cărămizi şi beton, chiar şi amestecate, care în urma concasării, amestecării, sitării sau 

altor tratamente constituie materiale bune pentru realizarea fundaţiilor, umplere, 

completare, integrare, sau reziduuri de lemn care mărunţite care se pot transforma în 

panouri de rumeguş. 

5. înlăturarea în final a deşeurilor nereciclabile care datorită prezenţei de elemente 

nereciclabile sau eterogene nu se mai poate valorifica; aceste materiale vor fi trimise la 

eliminare prin incinerare sau depozitare finală, după caz.  

Tratarea DCD  

   Tratarea DCD se face de regulă în instalaţii de concasare , unde deşeurile colectate 

amestecat sunt sfărâmate, mărunţite, cernute, dupa posibilităţi se pot separa magnetic 

metalele, se pot spăla, filtra fracţiile refolosibile , în funcţie de cerinţele utilizatorului. 

Astfel se pot obţine: 

 materiale inerte pentru construcţia de drumuri, prin concasare, îndepărtarea materialelor 

metalice şi sitare; 

 metale prin utilizarea separatorilor  magnetici; 

 materiale cu o putere calorifică ridicată (hârtie, lemn, plastic), prin separare manuală, 

sisteme de aspirare şi ventilare, flotare. 

 Instalaţiile de concasare pot fi : FIXE  şi MOBILE. 

 Instalaţiile fixe de tratare şi reciclare, sunt utilizate pentru  procesarea cantităţilor mari 

de DCD, cu obţinerea unor caracteristici ale fracţiilor, care pot garanta performanţa 

materialelor reciclate conform standardelor de utilizare in construcţii. 

 Acest tip de instalaţie  tratează DCD  de regulă prin concasare, sitare şi îndepărtare a 

metalelor, cu  fază de selectare a fracţiunii uşoare.  

 Instalaţiile mobile, au avantajul major că pot fi relocate de la un şantier la altul, deci 

au costuri mai reduse de procesare.Procesul tehnologic este similar cu cel al instalaţiilor fixe, 

însă permit doar simpla reducere volumetrică a fiecărui element introdus în instalaţie, şi 

trebuie să se verifice compoziţia deşeurilor prezente, în vederea reintegrării lor în ciclurile de 

producţie. În consecinţă aici  nu se poate face o foarte bună selectare, ci doar o reducere 

granulometrică.  
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- SCENARII PROPUSE: 

 Având in vedere obiectivele prezentului proiect, a temei program, precum şi a  celor 

descrise mai sus se propune: 

  - realizarea unor platforme  DCD, pentru tratarea prin concasare a  categoriei de 

deşeuri din temă, respectiv DCD–subclasele 17.01, 17.02, 17.04, 17.06, 17.08 generate 

in județul Hunedoara. 

- achiziționarea unui concasor și a unui utilaj pentru manevrarea DCD 

 

DCD vor fi pretratate în aceste platforme, printr-o selectare manuală a deşeurilor 

potenţial periculoase, precum şi a materialelor reciclabile, apoi urmând o concasare şi o 

mărunţire suplimentară cu ciocan picon spre a fi utilizate la umpluturi in construcţii, la 

fundațiile drumurilor, la pietruiri, consolidari teren,etc. 

 

In cadrul prezentei documentaţii se propun trei scenarii, conform temei program, după 

cum urmează: 

 

Scenariul 1 

Acest scenariu propune  Instalație mobila de concasare și sortare deșeuri din 

construcții și demolări care se va deplasa periodic in celelalte zone ale județului, cu punct fix 

de staționare in zona Centru (lânga Centrul județean de management integrat al deșeurilor 

din Bârcea Mare). 

Periodic instalația va fi mutată in celelalte 9 platforme DCD, din  zonele (Brad, 

Hațeg/Călan și Valea Jiului) unde vor fi depozitate deșeurile pe platforme amenajate și 

împrejmuite pentru a asigura securitatea. 

Operatorul serviciului colecteaza deșeurile de la populație și le depoziteaza pana la 

venirea și operarea instalației pe fiecare din celalte zone de depozitare și procesare. 

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "SISTEMUL INTEGRAT DE 

GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA”a  pus la dispoziţie locaţiile  

identificate de Autoritățile Locale in vederea realizării acestor platforme DCD: 

Alegerea locaţiei platformelor s-a  facut ţinând cont de următoarele criterii: 

- situaţia juridică a terenului – să fie proprietatea publica 

- poziţionarea in afara siturilor din Natura 2000 și siturilor UNESCO 

- pentru platforma principală de la Bârcea Mare dimensiunile amplasamentului – terenul sa 

fie suficient de mare pentru operarea cu concasorul şi celelalte utilaje, precum  şi zone 
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suficiente pentru stocarea materialelor tratate  

- existența unui drum de acces adecvat pentru transportul deşeurilor 

S-au facut vizite, s-au verificat şi analizat amplasamentele tuturor celor 9 platforme, în 

concordanţă cu criteriile enumerate mai sus. 

 

1. Bârcea Mare, 1,5 ha 

2. Brad, 400 mp 

3. Petroșani, 900 mp 

4. Călan, 2.000 mp 

5. Orăștie, 2.000 mp 

6. Petrila, 1.850 mp 

7. Lupeni, 400 mp 

8. Uricani, 3300 mp  

9. Aninoasa, 900 mp 

 

 În cazul Scenariului 1, instalaţia mobilă de concasare va fi amplasată în incinta 

amenajată din Bârcea Mare, adiacent CMID, dar va exista posibilitatea de a fi transportată 

periodic, ori de câte ori este necesar, la toate celelalte  platforme DCD, cuprinse în proiect. 

 Instalaţia mobilă pentru tratarea deşeurilor este considerată soluţia care răspunde cel mai 

bine necesităţilor locale, deoarece garantează aceleaşi performanţe ca şi o instalaţie fixă, dar 

este mult mai flexibilă.  

 Aşa cum am descris mai sus, se prevede ca deşeurile să fie  pre-selectate la locul de 

generare, separându-se atât deşeurile periculoase identificate, cât şi fracţiile reciclabile 

precum hârtie, plastic, lemn, metale.  

Cu toate acestea, se va face controlul DCD la intrarea în platforme, precum si o 

sortare manuala a deșeurilor reciclabile din componența DCD:  metal,sticla, lemn, plastic. 

 

  Proiectul va prevedea: 

 STATIE MOBILA DE CONCASARE, sort max 31 mm 

 separator electromagnetic  

 rezervor apa, polistif  5 mc pentru alimentare sistem umidificare concasor 

 Utilaj multifuncțional pentru manipularea DCD 

 Ciocan picon pentru sfarâmarea DCD voluminoase 

 Foarfecă pentru tăiere armaturi, etc. 
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 Zona (betonată) pentru staționarea concasorului;  

 Containere materiale reciclabile 

 Container DCD periculoase 7 mc 

 Containere transport DCD  7 mc 

 containere materiale reciclabile 7mc 

 Toaleta ecologica 

Soluția propusă în cazul Scenariului 1 asigură gestionarea optimă a DCD în judeţul 

Hunedoara, urmând apoi  ca operatorul să facă îmbunătățirile ce se vor impune. 

Valoarea de investiţie din cadrul acestei variante este de. 1.693 mii euro fara TVA, iar 

costurile de operare anuale de 105.839 euro. 

Scenariul 2 

Acest scenariu propune o instalaţie fixă de concasare, cu utilaje de manevrare a 

deşeurilor şi suprastructura aferentă pentru  tratarea  DCD. 

Instalația fixa de concasare și sortare deșeuri din construcții și demolari se 

amplasează in zona Centru (lânga Centrul județean de management intergat al deșeurilor din 

Bârcea Mare). 

Operatorul instalației asigura transportul deșeurilor din fiecare zona la instalația fixa 

din zona Centru și operarea instalației. 

Nu se amenajeaza platforme de depozitare in cele 3 zone.  

Colectarea deșeurilor se face in containere metalice de 4/7 mc care dupa umplere se 

transporta direct pentru procesare la platforma de langa Centrul județean de management 

integrat al deșeurilor din Bârcea Mare. 

Proiectul va prevedea: 

 STATIE MOBILA DE CONCASARE, sort max 31 mm 

 separator electromagnetic  

 rezervor apa , polistif  5 mc pentru alimentare sistem umidificare concasor 

 Utilaj multifuncțional pentru manipularea DCD 

 Ciocan picon pentru sfarâmarea DCD voluminoase 

 Foarfecă pentru tăiere armaturi, etc. 

 Zona (betonată) pentru staționarea concasorului;  

 Containere materiale reciclabile 

 Container DCD periculoase 7 mc 

 Containere transport DCD  7 mc 
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 containere materiale reciclabile 7mc 

 Toaleta ecologica 

 

Valoarea de investiţie din cadrul acestei variante este de 720 mii euro fara TVA, fiind 

mai mică decât în scenariul 1, în schimb costurile anuale de transport și de operare sunt mult 

mai mari, respectiv de 120.875  euro; în plus, este mai ineficientă din punct de vedere al 

cantității DCD procesate, deoarece nefiind platforme de stocare temporară, DCD vor fi mai 

greu de identificat. 

 

Scenariul 3 

Un operator pentru zonele Brad, Centru si Hateg și un operator pentru zona Valea 

Jiului, cu 2 instalații. O instalație amplasata în zona Centru (lânga Centrul județean de 

management integrat al deșeurilor din Bârcea Mare) și o instalație amplasata în Valea Jiului. 

 

În cadrul acestui scenariu,  vor fi incluse aceleaşi utilaje de pre-tratare ca in scenariul 1, 

numai ca vor fi desemnați doi operatori DCD.  

Acest scenariu este prevăzut pentru reducerea distanțelor de transport și pentru a da 

posibilitatea ca să se trateze separat DCD din Valea Jiului,  având în vedere specificul minier 

al zonei. 

Valoarea de investiţie a scenariului 3 este de 1.513 mii euro fara TVA, iar costurile anuale de 

transport și de operare sunt respectiv de 216.300  euro, fiind cele mai mari dintre toate cele 

trei scenarii. 

 

- scenariul recomandat de către elaborator; 

Făcând o analiză tehnico-economică între cele trei scenarii propuse mai sus, alegem 

Scenariul 1, care asigură gestionarea optimă a DCD în judeţul Hunedoara. 

 

- avantajele scenariului recomandat; 

 

Având în vedere că în Scenariul 1 se realizează  9 platforme de stocare temporară, 

unde concasorul mobil va veni periodic, colectarea / transportul / stocarea temporară / 

tratarea / valorificarea / eliminarea controlată, se va face în mod optim din punct de vedere al 

managementului DCD. 



37 

 

 Existența platformelor de stocare temporară DCD în municipii și orașe vine în 

întâmpinarea generatorilor DCD de a le aduce  la platforme,  asigurându-se astfel o cantitate 

mai mare de DCD colectate și tratate. 

 

În vederea tratării pentru valorificarea ulterioara a DCD, recomandarea echipei tehnice 

este aceea de a utiliza echipamente mobile. Există astfel avantajul lucrului multi-site şi, 

important din punct de vedere tehnico - economic, este oferit un sprijin indirect generatorilor - 

prin distanţele mai mici de parcurs. 

c) descrierea constructivă , funcţională si tehnologică, după caz; 

Proiectul propune deci, conform Scenariului 1 o Instalație mobila de concasare și 

sortare deșeuri din construcții și demolari care se va deplasa periodic in celelalte zone ale 

județului, cu punct fix de staționare in zona Centru (lânga Centrul județean de management 

intergat al deșeurilor din Bârcea Mare). 

Periodic instalația va fi mutata in celelalte platforme DCD, unde vor fi depozitate 

deșeurile pe platforme amenajate și împrejmuite pentru a asigura securitatea, după cum 

urmează: 

1. Bârcea Mare, 1,5 ha 

2. Brad,  400 mp 

3. Petroșani, 900 mp 

4. Călan, 2.000 mp 

5. Oraștie, 2.000 mp 

6. Petrila, 1.850 mp 

7. Lupeni, 400 mp 

8. Uricani, 3300 mp  

9. Aninoasa, 900 mp 

 

Operatorul serviciului colecteaza deseurile de la populație și le depoziteaza pana la 

venirea și operarea instalației pe fiecare din celalte zone de depozitare și procesare. 

 

Instalaţia mobilă de concasare va fi amplasată în incinta amenajată din Bârcea Mare, 

adiacent CMID, dar va exista posibilitatea de a fi transportată periodic, ori de câte ori este 

necesar, la toate celelalte 10 platforme DCD. 
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 Instalaţia mobilă pentru tratarea deşeurilor este considerată soluţia care răspunde cel mai 

bine necesităţilor locale, deoarece garantează aceleaşi performanţe ca şi o instalaţie fixă, dar 

este mult mai flexibilă.  

 Aşa cum am descris mai sus, se prevede ca deşeurile să fie  pre-selectate la locul de 

generare, separându-se atât deşeurile periculoase identificate, cât şi fracţiile reciclabile 

precum hârtie, plastic, lemn, metale.  

Cu toate acestea, se va face controlul DCD la intrarea în platforme, precum si o sortare 

manuala a deșeurilor reciclabile din componența DCD:  metal,sticla, lemn, plastic. 

  Proiectul va prevedea: 

 STATIE MOBILA DE CONCASARE, sort max 31 mm 

 separator electromagnetic  

 rezervor apa ,polistif  5 mc pentru alimentare sistem umidificare concasor 

 Utilaj multifuncțional pentru manipularea DCD 

 Ciocan picon pentru sfarâmarea DCD voluminoase 

 Foarfecă pentru tăiere armaturi, etc. 

 Platformă (betonată) pentru staționarea concasorului;  

 Containere materiale reciclabile 

 Container DCD periculoase 7 mc 

 Containere transport DCD  7 mc 

 containere materiale reciclabile 7mc 

 Toaleta ecologica 
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Exemplu de concasor mobil 

 

 

Stația mobilă de concasare , prevăzută cu separator electromagnetic, procesează DCD în 

trei fluxuri fundamentale: 

1. Materialul pietros concasat sort 0-31 mm, spre a putea fi reutilizat, 

2. Fracţiunea metalică.  

3. Fracţiunea fină ( reziduu) 

Shema tehnologică de procesare a DCD presupune in principal următoarele faze, dintre 

care se fac cele alese după caz şi posibilităţi: 

  Eliminarea pământului şi nisipului manual/cu lopata 

 Sortarea manuală pe cât posibil a materialelor reciclabile, care sunt detaşabile (lemn, 

hrîrtii, cartoane, metale, sticlă, plastice, ţigle, etc)  

 Sfărîmarea grinzilor şi altor elemente din beton armat de dimensiuni mari cu ciocanul 

picon 

 Tăierea armaturilor cu Foarfeca 

 Sfărâmare primară cu concasorul, obţinându-se material concasat granulometria 0-31 

mm.  

 separarea magnetică a metalelor 
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 sfărâmare secundară cu picon 

 Selectare manuală lemn, plastic, hârtie şi cabluri 

 Sitare pentru sortarea fracţiilor după granulometrie, prin intermediul staţei de sortare 

semimobilă 

Realizarea acestui proiect presupune organizarea procesului tehnologic şi parcarea 

utilajelor într-o incintă împrejmuită. Astfel sunt necesare următorele obiecte : 

- Imprejmuire 

- Platformă betonată pentru staționarea concasorului 

- Platforme pentru stocarea materialelor intrate, pe care operatorul le va realiza ulterior 

din piatră concasată 

- Platforme compartimentate pentru stocarea materialelor concasate, pe care operatorul 

le va realiza ulterior din piatră concasată 

- Rezervor cisterna apa 5 to pentru alimentarea instalatiei spălare roţi şi a instalaţiei de 

pulverizarea a apei pe deşeuri  

La intrarea în incintă, DCD vor fi controlate şi înregistrate, acceptarea deşeurilor introduse 

in incintă se vor face astfel:  

1) control administrativ al documentaţiei 

2) control vizual al materialelor 

3) acceptarea materialelor  

4) descărcarea autocamionului  

5) ştampilarea de predare şi completarea formularelor de transport  

 Piaţa de desfacere a materialului astfel obţinut este reprezentată de societăţile de 

construcţii de clădiri sau străzi, cele care confecţionează produse de beton de orice 

dimensiune şi utilizate, în general, în construcţii de clădiri, infrastructuri civile şi infrastructuri 

stradale, feroviare,  construcţia de autostrăzii. Materialele obţinute vor fi valorificate prin 

societăţile de construcţii din zonă. 

 

2.3. Date tehnice ale investiţiei:  

 2.3.1  Zona şi amplasamentul; 

Suprafaţa totală a Judeţului Hunedoara este de 7.063 km2. 

Pe teritoriul judeţului sunt un numar de 526 aşezari din care: 7 municipii, 7 oraşe, 55 de 

comune şi 457 de sate, o populaţie de aproximativ 473.635 locuitori. Ca structura după 

mediul de rezidenta, populaţia este distribuita astfel:  
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în mediul urban- 368.972 locuitori,  

iar în mediul rural – 104.663 locuitori. 

Municipiile şi Oraşele din Judeţele Hunedoara: BRAD, DEVA, LUPENI, ORĂŞTIE 

HUNEDOARA, PETROȘANI, VULCAN, ANINOASA, CĂLAN, GEOAGIU, HAŢEG, PETRILA, 

SIMERIA, URICANI. 

 

Clima 

Clima judeţului Hunedoara este temperat–continentală, cu influențe 

submediteraneene şi influențe oceanice în vest, cu o etajare evidentă pe verticală (de la șes 

spre climatul alpin). Temperatura medie anuală a aerului în anul 2008 a avut valori cuprinse 

între 4,7 C (staţia Parâng) şi 10,9 C (staţia Deva). Maxima absolută a fost înregistrată în 

anul 2007 la Deva, fiind de 40,0C, minima absolută fiind de -29C (în 1954 la Petroșani). 

Precipitațiile atmosferice sunt repartizate neuniform, fiind cuprinse între 530 mm în 

depresiuni şi 1000 - 1200 mm în zonele montane înalte. În cursul anului 2008, valorile 

temperaturii aerului, precipitațiilor şi vântului înregistrate la staţiile meteorologice Deva, 

Petroșani, Parâng şi Tebea s-au încadrat în limitele normale pentru tipul de climat temperat-

continental moderat în care ne situăm. Direcția predominantă a maselor de aer este din 

sectorul vestic în zonele centrale şi nordice ale judeţului şi sectorul sud-vestic în zonele 

sudice. 

Din punct de vedere al climei, judeţul se încadrează în două tipuri climatice: clima de 

munte şi clima continentală moderată de deal. 

Vântul predominant în judeţul Hunedoara suflă în timpul iernii pe direcția VNV iar în 

timpul verii pe direcția ESE şi prezintă o serie de diferențieri, datorate particularităților 

reliefului, vitezele maxime atingând în lunile de iarnă 45—50,0 m/s.  Procentual, frecvența 

vânturilor vestice este de circa 14-15%, iar al celor din NV şi nord este de 12-14%. 

Intervalul de zile până la inghet este cuprins între 180 şi 190 de zile la Deva, fiind mai 

mic de 90 de zile în sudul judeţului. 

Geologie 

Din punct de vedere geologic, teritoriul judeţului Hunedoara se suprapune pe două 

mari unităţi tectono-structurale: autohtonul danubian şi pânza getica. Ca rezultat al 

tectogenezei active, au fost delimitate două zone: zona cristalino-mezozoica aparţinând 

Carpatilor Meridionali şi Muntilor Banatului şi zona sedimentar vulcanica a Carpatilor Apuseni 

de sud. Cristalinul autohton (danubian) este intalnit în masivele Valcan, Parang, Retezat, 

Tarcu, iar pânza getica în Muntii  Godeanu, Sureanu şi Poiana Rusca. 
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Prima zona este alcatuita din șisturi cristaline, peste care se suprapun formațiuni 

sedimentar-mezozoice, în special calcare jurasice. Formațiuni permo-carbonifere 

(conglomerate, brecii) şi mezozoice (gresii, sisturi argiloase, calcare), constituie invelisul 

sedimentar al cristalinului. Sisturile cristaline ce constituie pânza getica, sunt suprapuse de 

structuri sedimentare, mai ales în vestul Munților Sureanu şi în Poiana Rusca. 

Zona sedimentaro-eruptiva a Carpatilor Apuseni este alcatuita din formațiuni 

sedimentare mezozoice (calcare, marne, sisturi argiloase, conglomerate, gresii) şi magmatite 

(gabrouri, bazalturi), precum şi din formatiuni neogene (bazalturi, andezite, piroclastite). 

Rețeaua hidrografică 

Rețeaua hidrografică a județului Hunedoara aparține, în cea mai mare parte, bazinului 

râului Mureș, și în mai mica masură, bazinelor hidrografice ale Jiului și Crișului Alb. 

Mureșul, principala artera hidrografica a județului, strabate pe o lungime de 105 km, 

un culoar larg între Munții Sureanu și Poiana Ruscă la sud și Munții Apuseni la nord. Bazinul 

râului (6591 km2) este asimetric, afluenții de dreapta fiind scurți (sub 35 km), iar cei dinspre 

sud sunt lungi (pana la 92 km). Afluenții de stanga importanți sunt: Oraștie sau Apa Orașului 

(L=47 km), Strei (L=89 km), ce cuprinde câtiva afluenți importanți (Râul Bărbat, Râul Mare, 

Luncani, Rusor, Serel, Galbena, Silvasu), Cerna (L=67 km) și Dobra (L=42 km). Printre 

afluenții dinspre nord, mai importanți sunt Geoagiul (L=34 km) și Calanul (L=20 km). 

Jiul, rezultat al confluentei Jiului de Vest cu Jiul de Est, ocupa o suprafața a bazinului 

hidrografic de 1050 km2. Volumul maxim scurs pe anotimpuri, pentru bazinul Jiului 

hunedorean este primavara, debitul mediu multianual la ieșirea din județ fiind de 20 m3/s. 

Afluenții cei mai importanți sunt: Taia (L=20 km), Jieț (L=22 km) și Banița (L=16 km), în timp 

ce debitul mediu multianual la ieșirea râului din județ fiind de circa 20 m3/s. 

Crișul Alb strabate teritoriul județului Hunedoara pe o lungime de 66 km. 

Lacurile naturale ale județului Hunedoara, sunt in marea lor majoritate de origine glaciara, și 

se concentreaza în Munții Retezat, Godeanu, S¢arcu și Parâng, cea mai mare densitate 

regasindu-se în Munții Retezat (peste 80 de lacuri), demne de menționat fiind lacurile 

Bucura, Zănoaga, Custuri etc. Recordul de altitudine il deține Taul Mare sau al Custurii (2270 

m altitudine) din Munții Retezat, iar lacul Bucura ocupă întinderea cea mai mare dintre 

lacurile alpine (peste 10,5 ha). 

Apele de adâncime  

Apele subterane constituie o sursă pentru alimentarea cu apă a populaţiei, în mod 

special în zonele rurale.  

http://arheologie.ulbsibiu.ro/publicatii/bibliotheca/chunedoara/cadru%20geografic.htm#_ftn36
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Evidenţa resurselor de ape subterane la nivelul unităţilor teritoriale de gospodărirea 

apelor a fost impusă de necesitatea realizării gestiunii acestora, de gospodărirea lor integrată 

cu cele de suprafaţă precum şi de adoptarea unei politici de alocare preferenţială. Conform 

Directivei 60/2000/EC, privind stabilirea unui cadru de acţiune comunitar în domeniul politicii 

apei, s-a realizat zonarea sistemelor acvifere cu nivel liber şi a celor cu nivel sub presiune. În 

accepţia acestei directive, corpul de apă subterană este un volum distinct de apă subterană 

dintr-un acvifer sau mai multe acvifere. Acviferul este denumit ca un strat sau mai multe 

straturi geologice de roci cu o porozitate suficientă şi o permeabilitate astfel încât să permită 

fie o curgere semnificativă a apelor subterane, fie o captare a unor cantităţi importante de 

ape subterane. 

În bazinul hidrografic Jiu, corpul de ape subterane Câmpu lui Neag-Petrila este de tip 

fisural, de vârsta burdigaliană, dezvoltat în bazinul superior al Jiului. Acest corp de apă 

subterană are o suprafaţă de 151 kmp şi este constituit din mai multe acvifere cantonate în 

formaţiuni de vârste diferite. 

Evaluarea stării chimice a corpului de apă din zona montană Câmpu lui Neag-Petrila: 

în anul 2012 s-au realizat analize chimice la un izvor (Izvor Sipot) şi un dren. Indicatorii care 

determină starea corpului de apă sunt: azotaţi (NO3
-), cloruri (Cl-), sulfaţi (SO4

2-) şi pesticide. 

În urma comparării rezultatelor obţinute la indicatori analizaţi cu valorile prag specifice 

corpului nu s-a înregistrat nici o depăşire a acestora din urmă, corpul de apă aflându-se în 

stare chimica bună. 

Ecologie și zone sensibile. Arii protejate 

In judetul Hunedoara s-au creat rezervatii naturale, cuprinzand teritorii in care sunt ocrotite 

formatiuni vegetale, fenomene geologice si monumente ale naturii. 

 

Pe teritoriul judetului Hunedoara exista 2 parcuri nationale, un parc natural, 42 de rezervatii 

naturale si monumente ale naturii de interes national, 20 de situri de interes comunitar. 

 

Parcuri Naționale și Naturale: 
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■ Parcul Național Retezat, in suprafata de 38.138 ha, cel mai mare din tara; 

■ Parcul Național Defileul Jiului, în suprafața de 11.127 ha; 

■ Parcul Natural Gradistea Muncelului Cioclovina în suprafața de 38.194 ha. 

Rezervații Naturale, Stiințifice și Monumente ale Naturii: 

Nr. 
crt. 

Denumirea ariei naturale protejate Tipul ariei 
protejate 

Suprafata 

(ha) " 

15. Vârful Poienii inclusa in Geoparcul 

Dinozaurilor Tara Hategului 

Botanică 0,80 

16. Pădurea Chizid Botanică 50,00 

17. Pădurea Bejan Forestieră 70,00 

18. Pădurea Slivuţ inclusa in Geoparcul 
Dinozaurilor Tara Hategului 

Botanică 40,00 

19. Muntele Vulcan Mixtă 5,00 

20. Podul Natural de la Grohot Monument al 
naturii 

1,00 

21. Dealul Cetăţii Deva Mixtă 30,00 

22. Calcarele din Dealul Măgura Mixtă 120,00 

Nr. 

crt. 

Denumirea ariei naturale protejate Tipul ariei 
protejate 

Suprafaţa 

(ha) " 

1. Geoparcul Dinozaurilor Tara Haţegului Geologica, 
ecologica, 
arheologica, 
istorica si culturala, 

23.940 

2. Rezervaţia ştiinţifică Gemenele situata in 
Parcul National Retezat 

Ştiinţifică 1630,0 

3. Complexul carstic Ponorâci -Ciclovina situata 

pe raza   Parcului   Natural   Gradistea   

Muncelului Cioclovina 

Mixtă 1,50 

4. Peştera Tecuri situata pe raza Parcului 

Natural Gradistea Muncelului Cioclovina 

Speologică 2,00 

5. Peştera Şura Mare situata pe raza Parcului 

Natural Gradistea Muncelului Cioclovina 

Speologică 5,00 

6. Punctul fosilifer Ohaba-Ponor situata pe raza 

Parcului Natural Gradistea Muncelului 

Cioclovina 

Paleontologică 10,00 

7. Cheile Crivadiei situata pe raza Parcului 

Natural Gradistea Muncelului Cioclovina 

Mixtă 10,00 

8. Dealul şi Peştera Bolii situata pe raza 

Parcului Natural Gradistea Muncelului 

Cioclovina 

Mixta 10,00 

9. Peştera  Zeicului   apartinand   Parcului   

National Retezat 

Speologica 1,00 

10. Peştera cu Corali inclusa in situl de interes 

comunitar Nordul Gorjului de Vest 

Speologică 0,50 

11. Peştera Cizmei Monument al 
naturii 

1,00 

12. Dealul Colţ şi Dealul Zănoaga Botanică 78,40 

13. Mlaştina Peşteana inclusa in Geoparcul 

Dinozaurilor Tara Hategului 

Botanică 2,00 

14. Calcarele de la Faţa Fetii inclusa in 
Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului 

Botanică 3,00 
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23. Cheile Madei Mixtă 10,00 

24. Fâneţele cu narcise Nucşoara inclusa in 
Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului 

Botanică 20,00 

25. Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna Geologică 12,50 

26. Pădurea Pojoga Botanică 20,00 

27. Calcarele de la Godineşti Mixtă 6,00 

28. Cheile Jieţului Mixtă 10,00 

29. Cheile Ribicioarei şi Uibăreştilor Mixtă 20,00 

30. Cheile Cernei Mixtă 2,00 

31. Cheile Taia Mixtă 2,00 

32. Rezervaţia Boholt Mixtă 1,00 

33. Apele mezotermale Geoagiu-Băi Mixtă 8,00 

34. Calcarele de la Boiu de Sus Mixtă 50,00 

35. Codrii seculari de pe Valea Dobrişoarei şi 
Prisloapei 

Forestieră 139,30 

36. Paleofauna reptiliana Tuştea inclusa in 
Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului 

Paleontologică 0,50 

37. Arboretumul Simeria Peisagistică si 
dendrologica 

70,00 

38. Locul fosilifer Lăpugiu de Sus Paleontologică 5,00 

39. Locul fosilifer cu dinozauri de la Sânpetru 

inclusa in Geoparcul Dinozaurilor Tara 

Hategului 

Paleontologică 5,00 

40. Fanatele Pui inclusa in Geoparcul 

Dinozaurilor Tara Hategului 

Botanca 13,00 

41. Piatra Crinului Botanică 0,50 

42. Măgurile Săcărâmbului Mixtă 13,00 

43. Măgura Uroiului Geologică 10,00 

 

Proiectul propus nu este amplasat și nu afectează ariile protejate, Natura 2000 și 

zonele protejate UNESCO. 

 

2.3.2. Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat; 

1. Bârcea Mare, 1,5 ha,  

Platforma principală, unde va staționa concasorul este situată la Bârcea Mare, în 

imediata vecinătate a CMID, domeniu public, fiind proprietatea Consiliului Judeţean 

Hunedoara. 

2. Brad,  400 mp, proprietatea Consiliului Local al municipiului Brad 

3. Petroșani, 900 mp, proprietatea Consiliului Local al municipiului Petroșani 

4. Călan, 2.000 mp, proprietatea Consiliului Local al orașului Călan 

5. Orăștie, 2.000 mp, proprietatea Consiliului Local al municipiului Oraștie 

6. Petrila, 1.850 mp, proprietatea Consiliului Local al orașului Petrila 
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7. Lupeni, 400 mp, proprietatea Consiliului Local al municipiului Lupeni 

8. Uricani, 3300 mp, proprietatea Consiliului Local al orașului Uricani  

9. Aninoasa, 900 mp , proprietatea Consiliului Local al orașului Aninoasa 

 

2.3.3. Situaţia ocupărilor de teren: suprafaţa totală, reprezentând terenuri din 

intravilan/extravilan; 

1. Bârcea Mare, suprafața de 1,5 ha, situată în extravilan,  

2. Brad,  suprafața de 400 mp, situată în intravilanul municipiului Brad 

3. Petroșani, suprafața de 900 mp, situată în intravilanul municipiului Petroșani 

4. Călan, suprafața de 2.000 mp, situată în intravilanul orașului Călan 

5. Orăștie, suprafața de 2.000 mp, situată în intravilanul municipiului Oraștie 

6. Petrila, suprafața de 1.850 mp, situată în intravilanul orașului Petrila 

7. Lupeni, suprafața de 400 mp, situată în intravilanul municipiului Lupeni 

8. Uricani, suprafața de 3300 mp, situată în intravilanul orașului Uricani 

9. Aninoasa, suprafața de 900 mp, situată în intravilanul orașului Aninoasa 

2.3.4 Studii de teren:  

Studiu topografic 

 S-a efectuat un studii topografice al amplasamentelor celor 9 platforme, care au stat la 

baza întocmirii planșelor, precum și a evaluarilor lucrărilor. 

Zona  platformei principale, de la Bârcea Mare se găseşte în extravilan, având o 

suprafață totală de 15.000 mp, din care platforma amenajată DCD va ocupa o suprafaţă de 

2.500 mp. 

Pe acest amplasament a existat fosta unitate militară 5159 Pestișu Mare, existând și în prezent 

buncăre din beton, dezafectate. Platforma DCD se va amenaja în afara acestora. 

Studiu geotehnic 

Forajele au interceptat următoarea stratificație : 

a ) În suprafață s-a interceptat stratul de sol vegetal argilos, negru vârtos pe grosimea de 

0,50-0,70 m. 

b) sub stratul de sol vegetal s-a interceptat pachetul deluvial argilos, format din: 

-argilă prăfoasă, cafenie, plastic vârtoasă 

-argilă galbenă - cafenie, plastic vârtoasă 
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-argilă nisipoasă cenușie, vârtoasă. Partea inferioara a pachetului deluvial a fost  pusă 

în evidență la adâncimea de 17,60 m. 

c) sub pachetul deluvial se dezvoltă pachetul aluvionar, ce prezintă grosimea de 4,40 m (de 

la 17,60-22,00 m) 

d) Sub pachetul aluvionar se dezvoltă stratul de baza format din: 

-argilă cafenie cu intercalații ruginii și lentile calcaroase (strat bază alterat) pe 

grosimea de 3,00 m (de la 22,00-25,00 m). 

-marnă cenușie, tare (de la 25,00-31,00 m) 

 
In conformitate cu STAS 6054-93: „Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. 

Zonarea teritoriului Romaniei", zona studiată are adancimea de ingheţ de 0,8 – 0,9 m. 

Seismicitate 

Conform reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea 1 - Prevederi de 

proiectare pentru clădiri" indicativ P 100-1/2013, zonarea valorii de varf a acceleraţiei 

terenului pentru proiectare, în zona studiată, pentru evenimente seismice având intervalul 

mediu de recurenţă IMR = 100 ani, are o valoare ag = 0,10 g. 

Perioada de control (colţ) Tc a spectrului de răspuns reprezinta graniţa dintre zona de 

valori maxime în spectrul de acceleraţii absolute şi zona de valori maxime în spectrul de 

viteze relative. Pentru zona studiata perioada de colţ are valoarea Tc= 0,7 sec. 

Gradul 6 de intensităti seismice conform STAS 11100/93 "ZONAREA SEISMICĂ A 

TERITORIULUI ROMÂNIEI" 

 

CONDIȚII DE FUNDARE 

a) Stratul și adâncimea de fundare: 

Construcțiile  proiectate se vor funda   la adâncimea de: Df=-1,50 m față de CTn pe stratul de 

argilă neagră, vârtoasă. Se respectă prevederile STAS 6054/93 privind adâncimea minimă 

de înghet și încastrarea în stratul de fundare. 

 

b) presiunea convențională ce se va lua in calcul la dimensionarea fundaţiilor conform 

STAS 3300/2-85 este de : 

pconv.= 300 kPa 

fundațile continui se vor arma la partea lor superioara, respectiv centura de b.a. 
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2.3.5. Caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, 

specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a 

investiţiei,  cu recomandarea variantei optime pentru aprobare; 

Managementul DCD se va face astfel: 

 Platfoma de staționare a concasorului  

 Platfome pentru localitățile urbane, cuprinse în valoarea de investiție din prezentul 

proiect 

 Platfome pentru localitățile rurale, pentru care autoritățile locale vor prevedea o zonă 

de cca 20m x 20m, pe care o vor împrejmui  

 Concasorul va fi mobil și se va deplasa la platformele din localitățile urbane, în funcție 

de cerere 

   DCD depozitate pe platfomele din localitățile rurale vor fi transportate de către 

Operatorul DCD periodic la cea mai apropiată platformă din proiect 

 

Platfomele pentru localitățile urbane sunt prevăzute a fi împrejmuite, iar platfomele din 

localitățile rurale sunt niște zone de depozitare, identificate de autoritățile locale respective, 

care se vor împrejmui pentru a împiedica și depozitarea altor tipuri de deșeuri. 

Pentru comunele care doresc să iși construiască platforme de colectare a deșeurilor 

generate de populație prin lucrari de construcții și demolari, este de preferat să le realizeze 

din fonduri proprii și in zonele stabilite ca optime prin experiența locala. 

Aceste platforme vor fi echipate cu containere primite de la viitorul operator județean. 

Suprafața necesara este de 400 mp (20m x20m) si costurile de 52.000 RON,fără TVA 

(compactare, strat de pietris, imprejmuire). 

 

Prezentul proiect propune  Instalație mobila de concasare și sortare deșeuri din 

construcții și demolari care se va deplasa periodic in celelalte zone ale județului, cu punct fix 

de staționare in zona Centru (lânga Centrul județean de management intergat al deșeurilor 

din Bârcea Mare). 

Periodic instalația va fi mutata in celelalte  9  platforme DCD, din  zonele (Brad, 

Hațeg/Călan și Valea Jiului) unde vor fi depozitate deșeurile pe platforme amenajate și 

împrejmuite pentru a asigura securitatea. 

Operatorul serviciului colectează deșeurile de la populație și le depoziteaza până la 

venirea și operarea instalației pe fiecare din celelalte zone de depozitare și procesare. 
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1. Bârcea Mare, 1,5 ha     

2. Brad,  400 mp 

3. Petroșani, 900 mp 

4. Călan, 2.000 mp 

5. Orăștie, 2.000 mp 

6. Petrila, 1.850 mp 

7. Lupeni, 400 mp 

8. Uricani, 3300 mp 

9. Aninoasa, 900 mp  

 

 

 Proiectul propune realizarea unei instalaţii mobile de tratare a deşeurilor din construcţii 

şi demolări ( DCD). Instalaţia mobilă pentru tratarea deşeurilor este considerată soluţia care 

Nr.crt Platforma 
Distanta 

Bârcea Mare  
tur-retur(km) 

1 Bârcea Mare 0 

2 Brad 92 

3 Petrosani 176 

4 Calan  43 

5 Orastie 46 

6 Petrila 180 

7 Lupeni 210 

8 Uricani 220 

9 Aninoasa 198 
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răspunde cel mai bine necesităţilor locale, deoarece garantează aceleaşi performanţe ca  şi o 

instalaţie fixă, dar este mult mai flexibilă. 

Platformele de tratare DCD  sunt prevăzute a se realiza pentru  a se introduce un 

sistem de gestionare a DCD în judeţul Hunedoara. 

La stabilirea amplasamentului precum şi la proiectarea platformelor DCD s-a ţinut cont 

de  Ghidul privind managementul deșeurilor municipale, precum și de Ghidul privind stocarea 

temporară a deşeurilor nepericuloase din construcţii şi demolări. 

Realizarea celor 9 platforme DCD, precum și achiziționarea concasorului și a utilajului 

multifuncțional nu poate rezolva în totalitate problema DCD din întreg judeţul Hunedoara, 

ramânând sa se realizeze și în comune platforme de stocare temporară a DCD. 

Materialele inerte reciclabile vor putea valorificate în construcţia de drumuri, fracțiile 

sortate de metale, sticla, plastic, lemn vor fi revalorificate, iar refuzurile de DCD vor vor putea 

valorificate la umpluturi sau la straturile inerte de acoperire a straturilor de deșeuri menajere 

depozitate în depozitl ecologic Bârcea Mare. 

 

Clasa de importanţă a obiectivului conf. STAS 10001-75, STAS 4273/87, STAS  4068-87. 

Lucrările au fost încadrate ca lucrări de construcţii de importanţă secundară, 

construcţii a căror avariere are o influenţă redusă asupra altor obiective social – economice şi 

care conform Anexa II tabel 1 din STAS 4273/87, are clasa de importanţă 4. 

Platfomele DCD din orașe și municipii 

1. Bârcea Mare 

2. Brad 

3. Petroșani 

4. Călan 

5. Oraștie 

6. Petrila 

7. Lupeni 

8. Uricani 

9. Aninoasa  
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Suprafaţa ocupată, capacitatea Concasorului 

Terenul pe care este amplasată  platforma DCD principală de la Bârcea Mare aparţine  

Consiliului Judeţean Hunedoara. 

Platforma principală, de la Bârcea Mare se găseşte în extravilan, având o suprafață totală 

de 15.000 mp, din care platforma amenajată DCD va ocupa o suprafaţă de2.500 mp. 

 Pe acest amplasament a existat fosta unitate militară 5159 Pestișu Mare, existând și in prezent 

buncare din beton, dezafectate. Platforma DCD se va amenaja în afara acestora. 

Accesul se va face din DC Bârcea Mare, pe un drum agricol De 118 și De 122, care 

urmează a se reabilita.  

S-au mai prevăzut încă 8 platforme DCD, în principalele municipii și orașe, unde 

concasorul mobil se va deplasa periodic, și anume: 

10. Brad,  400 mp 

11. Petroșani, 900 mp 

12. Călan, 2.000 mp 

13. Oraștie, 2.000 mp 

14. Petrila, 1.850 mp 

15. Lupeni, 400 mp 

16. Uricani, 3300 mp 

17. Aninoasa, 900 mp  

 

Platfomele DCD din comune 

Aceste platfome pentru localitățile rurale constau într-o zonă de cca 20m x 20m, 

indicată de autoritățile locale, pe care acestea o vor împrejmui pentru a nu permite și 

depozitarea altor tipuri de deșeuri. 

TABEL CU NUMAR DE CONTAINERE DE COLECTARE A DESEURILOR REZULTATE 
DIN ACTIVITATI DE CONSTRUCTII SI DEMOLARI (GENERATE DE POPULATIE) 

 
In cazul deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari nu se poate face o 

prognoza lunara exacta/reala de generare a cantitatilor rezultate din aceste activitati pentru 

zone urbane si zone rurale (t/luna) si ca urmare nu se poate stabili un grafic exact de 

generare si colectare pentru transport si procesare. 

Ex. Lucrari de reparatii in interiorul locuintelor se pot face si in perioada de iarna si in zonele 

urbane si in zonele rurale. 
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Dupa intrarea in operare a sistemului judetean propus prin proiect, acesta se va “calibra” intr-

o perioada de minim 2 ani si viitorul operator va putea creste/micsora numarul de containere, 

le va putea redistribui pe zone sau intre zone, etc. 

 

Criteriile folosite, in elaborarea Studiului de fezabilitate, pentru la stabilirea numarului de 

containere necesare pentru colectarea deseurilor sunt urmatoarele: 

1. Cantitatile de deseuri prognozate a fi generate la nivel anual in zone urbane si zone 

rurale; 

2. Repartizarea de containere de 7 mc pentru orase (cantitati mai mari de deseuri 

generate); 

3. Repartizarea de containere de 7 mc pentru comune (1 container pentru fiecare 

comuna); 

4. Repartizarea de containere de 1,1 mc pentru fiecare sat (aceste containere vor putea 

fi amplasate langa o platforma de colectare a deseurilor de ambalaje); 

5. Reglarea diferentelor dintre cantitatile prognozate a fi generate si cele care vor fi 

generate si transportate la cele 9 platforme de procesare cu programul viitorului 

operator de colectare-transport-procesare. 

 

In tabele urmatoare se prezinta numarul de containere care sunt propuse a fi repartizate pe 

zone. 

 
Zona 1 
 
 

ZONA 
1 

Nr. 
Crt. 

U.A.T.  7 mc  1,1 mc 

1 1    MUNICIPIUL BRAD 10   

          BRAD  10   

          MESTEACAN     

          RUDA-BRAD     

          TARATEL     

          POTIGANI     

          VALEA BRADULUI     

1 2    BAIA DE CRIS 1  8 

          BAIA DE CRIS  1   

          BALDOVIN   1 

          CARACI   1 
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          CARASTAU   1 

          LUNCA   1 

          RISCA   1 

          RISCULITA   1 

          TEBEA   1 

          VALENI   1 

1 3    BAITA 1  10 

          BAITA  1   

          BARBURA   1 

          CAINELU DE SUS   1 

          CRACIUNESTI   1 

          FIZES   1 

          HARTAGANI   1 

          LUNCA   1 

          ORMINDEA   1 

          PESTERA   1 

          SALISTE   1 

          TRESTIA   1 

1 4    BLAJENI 1  7 

          BLAJENI  1   

          BLAJENI-VULCAN   1 

          CRIS   1 

          DRAGU-BRAD   1 

          GROSURI   1 

          PLAI   1 

          RET   1 

          SALATRUC   1 

1 5    BUCES 1  6 

          BUCES  1 
 

          BUCES-VULCAN   1 

          DUPAPIATRA   1 

          GROHOTELE   1 

          MIHAILENI   1 

          STANIJA   1 

          TARNITA   1 

1 6    BUCURESCI 1 4  

          BUCURESCI  1   

          CURECHIU   1 

          MERISOR   1 

          ROVINA   1 

          SESURI   1 

1 7    BULZESTII DE SUS 1  8 

          BULZESTII DE SUS  1 
 

          BULZESTII DE JOS   1 

          GIURGESTI   1 

          GROHOT   1 

          PAULESTI   1 

          RUSESTI   1 

          STANCULESTI   1 

          TICERA   1 

          TOMNATEC   1 

1 8    CRISCIOR 1  3 
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          CRISCIOR  1 
 

          BARZA   1 

          VALEA ARSULUI   1 

          ZDRAPTI   1 

1 9    LUNCOIU DE JOS 1  4 

          LUNCOIU DE JOS     

          DUDESTI   1 

          LUNCOIU DE SUS   1 

          PODELE   1 

          STEJAREL   1 

1 10    RIBITA 1 5  

          RIBITA  1   

          CRISAN   1 

          DUMBRAVA DE JOS   1 

          DUMBRAVA DE SUS   1 

          RIBICIOARA   1 

          UIBARESTI   1 

1 11    TOMESTI 1  7 

          TOMESTI  1   

          DOBROT   1 

          LEAUT   1 

          LIVADA   1 

          OBARSA   1 

          STEIA   1 

          TIULESTI   1 

    
      VALEA MARE DE 
CRIS   

1 

1 12    VALISOARA 1 3  

          VALISOARA  1   

          DEALU MARE   1 

          SALISTIOARA   1 

          STOIENEASA   1 

1 13    VATA DE JOS 1  12 

          VATA DE JOS  1   

          BASARABASA   1 

          BIRTIN   1 

          BROTUNA   1 

          CAZANESTI   1 

          CIUNGANI   1 

          OCISOR   1 

          OCIU   1 

          PRAVALENI   1 

          PRIHODISTE   1 

          TARNAVA DE CRIS   1 

          TATARASTII DE CRIS   1 

          VATA DE SUS   1 

  22 77  

  
orase 10 

 

TOTAL ZONA 1: 
- Containere de 7 mc – 22 bucati (10 la orase si 12 la comune) 
- Containere de 1,1 mc (metalice) la comune – 77 bucati 
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Zona 2 
 

ZONA 
2 

Nr. 
Crt. 

U.A.T. 7 mc  1,1 mc  

2 1    ORAS HATEG 8 
           HATEG     

          NALATVAD     

          SILVASU DE JOS     

          SILVASU DE SUS     

2 2    BRETEA ROMANA 1 12 

          BRETEA ROMANA  1   

          BATALAR   1 

          BERCU   1 

          BRETEA STREIULUI   1 

          COVRAGIU   1 

          GANTAGA   1 

          MACEU   1 

          OCOLISU MARE   1 

          PLOPI   1 

          RUSI   1 

          VALCELE   1 

          VALCELELE BUNE   1 

          VALCELUTA   1 

2 3    DENSUS 1 6 

          DENSUS  1   

          CRIVA   1 

          HATAGEL   1 

          PESTEANA   1 

          PESTENITA   1 

          POIENI   1 

          STEI   1 

2 4    GENERAL BERTHELOT 1 4 

    
      GENERAL 
BERTHELOT 

 1   

          CRAGUIS   1 

          FARCADIN   1 

          LIVEZI   1 

          TUSTEA   1 

2 5    PUI 1  11 

          PUI  1   

          BAIESTI   1 

          FEDERI   1 

          FIZESTI   1 

          GALATI   1 

          HOBITA   1 

          OHABA-PONOR   1 

          PONOR   1 
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          RAU BARBAT   1 

          RUSOR   1 

          SEREL   1 

          URIC   1 

2 6    RACHITOVA 1  6 

          RACHITOVA  1   

          BOITA   1 

          CIULA MARE   1 

          CIULA MICA   1 

          GOTESTI   1 

          MESTEACAN   1 

          VALIOARA   1 

2 7    RAU DE MORI 1 10 

          RAU DE MORI  1   

          BRAZI   1 

          CLOPOTIVA   1 

          OHABA-SIBISEL   1 

          OSTROV   1 

          OSTROVEL   1 

          OSTROVU MIC   1 

          SIBISEL   1 

          SUSENI   1 

          UNCIUC   1 

          VALEA DALJII   1 

2 8    SALASU DE SUS 1 10 

          SALASU DE SUS  1   

          COROIESTI   1 

          MALAIESTI   1 

          NUCSOARA   1 

    
      OHABA DE SUB 
PIATRA 

  1 

          PAROS   1 

          PESTERA   1 

          RAU ALB   1 

          RAU MIC   1 

          SALASU DE JOS   1 

          ZAVOI   1 

2 9    SANTAMARIA-ORLEA 1 8 

          SANTAMARIA-ORLEA  1   

          BALOMIR   1 

          BARASTII HATEGULUI   1 

          BUCIUM-ORLEA   1 

          CIOPEIA   1 

          SACEL   1 

          SANPETRU   1 

          SUBCETATE   1 

          VADU   1 

2 10    SARMIZEGETUSA 1  4 

          SARMIZEGETUSA 1    

          BREAZOVA   1 

          HOBITA-GRADISTE   1 

          PAUCINESTI   1 

          ZEICANI   1 
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2 11    TOTESTI 1  3 

          TOTESTI 1    

          CARNESTI   1 

          PACLISA   1 

          REEA   1 

TOTAL 18  76 

 
TOTAL ZONA 2: 

- Containere de 7 mc – 18 bucati (8 la orase si 10 la comune) 
- Containere de 1,1 mc (metalice) la comune– 76 bucati 

 
Zona 3 
 

ZONA 
3 

Nr. 
Crt. 

U.A.T.  7 mc  1,1 mc 

3 1    MUNICIPIUL DEVA 
20  - 

          DEVA     

          SANTUHALM     

          ARCHIA     

          BARCEA MICA     

          CRISTUR     

3 2 
   MUNICIPIUL 
HUNEDOARA 

21  - 

          HUNEDOARA     

          RACASTIA     

          BOS     

          GROS     

          HASDAT     

          PESTISU MARE     

3 3    MUNICIPIUL ORASTIE 8  - 

          ORASTIE     

3 4    ORAS CALAN 8  - 

          CALAN     

          STREISANGEORGIU     

          BATIZ     

          CALANU MIC     

          GRID     

          NADASTIA DE JOS     

          NADASTIA DE SUS     

          OHABA STRAIULUI     

          SANCRAI     

    
      SANTAMARIA DE 
PIATRA 

    

          STREI     

          STREI-SACEL     

    
      VALEA 
SANGEORGIULUI 

    

3 5    ORAS GEOAGIU 2  10 

          GEOAGIU  2   
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          AUREL VLAICU   1 

          BACIIA   1 

          BOZES   1 

          CIGMAU   1 

          GELMAR   1 

          GEOAGIU-BAI   1 

          HOMOROD   1 

          MERMEZEU-VALENI   1 

          RENGHET   1 

          VALENI   1 

3 6    ORAS SIMERIA 3  6 

          SIMERIA  3   

          BIRCEA MARE   1 

          CARPINIS   1 

          SANTANDREI   1 

          SAULESTI   1 

          SIMERIA VECHE   1 

          UROI   1 

3 7    BACIA 1  3 

          BACIA  1   

          PETRENI   1 

          TAMPA   1 

          TOTIA   1 

3 8    BALSA 1  13 

          BALSA  1   

    
      ALMASU MIC DE 
MUNTE 

   1 

          ARDEU    1 

          BUNESTI    1 

          GALBINA    1 

          MADA    1 

          OPRISESTI    1 

          POIANA    1 

          POIENITA    1 

          ROSIA    1 

          STAUINI    1 

          TECHEREU    1 

          VALISOARA    1 

          VOIA   1 

3 9    BATRANA 1  3 

          BATRANA  1   

          FATA ROSIE   1 

          PIATRA   1 

          RACHITAUA   1 

3 10    BERIU 1  7 

          BERIU  1   

          CASTAU   1 

          CUCUIS   1 

          MAGURENI   1 

          ORASTIOARA DE JOS   1 

          POIENI   1 

          SERECA   1 

          SIBISEL   1 
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3 11    BOSOROD 1  8 

          BOSOROD  1   

          ALUN   1 

          BOBAIA   1 

          CHITID   1 

          CIOCLOVINA   1 

          LUNCANI   1 

          PRIHODISTE   1 

          TARSA   1 

          URSICI   1 

3 12    BRANISCA 1  8 

          BRANISCA  1   

          BARASTII ILIEI   1 

          BOZ   1 

          CABESTI   1 

          FURCSOARA   1 

          GIALACUTA   1 

          ROVINA   1 

          TARNAVA   1 

          TARNAVITA   1 

3 13    BUNILA 1  4 

          BUNILA  1   

          ALUN   1 

    
      CERNISOARA 
FLORESE 

  1 

          POIENITA VOINII   1 

          VADU DOBRII   1 

3 14    BURJUC 1  5 

          BURJUC  1   

          BRADATEL   1 

          GLODGHILESTI   1 

          PETRESTI   1 

          TATARASTI   1 

          TISA   1 

3 15    CARJITI 1 4  

          CARJITI  1   

          ALMASU SEC   1 

          CHERGHES   1 

          COZIA   1 

          POPESTI   1 

3 16    CERBAL 1 7  

          CERBAL  1   

          ARANIES   1 

          FEREGI   1 

          MERISORU DE MUNTE   1 

          POIANA RACHITELII   1 

          POIENITA TOMII   1 

          SOCET   1 

          ULM   1 

3 17    CERTEJU DE SUS 1  8 

          CERTEJU DE SUS 1    

          BOCSA MARE   1 
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          BOCSA MICA   1 

          HONDOL   1 

          MAGURA-TOPLITA   1 

          NOJAG   1 

          SACARAMB   1 

          TOPLITA MURESULUI   1 

          VARMAGA   1 

3 18    DOBRA 1  12 

          DOBRA  1   

          ABUCEA   1 

          BUJORU   1 

          FAGETEL   1 

          LAPUSNIC   1 

          MIHAIESTI   1 

          PANC   1 

          PANC-SALISTE   1 

          RADULESTI   1 

          ROSCANI   1 

          STANCESTI   1 

          STANCESTI-OHABA   1 

          STRETEA   1 

3 19    GHELARI 1  3 

          GHELARI  1   

          GOVAJDIA   1 

          PLOP   1 

          RUDA   1 

3 20    GURASADA 1 10  

          GURASADA 1    

          BOIU DE JOS   1 

          BOIU DE SUS   1 

          CAMPURI DE SUS   1 

          CAMPURI-SURDUC   1 

          CARMAZANESTI   1 

          DANULESTI   1 

          GOTHATEA   1 

          RUNCSOR   1 

          ULIES   1 

          VICA    1 

3 21    HARAU 1  3 

          HARAU  1   

          BANPOTOC   1 

          BARSAU   1 

          CHIMINDIA   1 

3 22    ILIA 1 8  

          ILIA  1   

          BACEA   1 

          BRAZNIC   1 

          BRETEA MURESANA   1 

          CUIES   1 

          DUMBRAVITA   1 

          SACAMAS   1 

          SARBI   1 
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          VALEA LUNGA   1 

3 23    LAPUGIU DE JOS 1 8  

          LAPUGIU DE JOS  1   

          COSESTI   1 

          FINTOAG   1 

          GRIND   1 

          HOLDEA   1 

          LAPUGIU DE SUS   1 

          LASAU   1 

          OHABA   1 

          TEIU   1 

3 24    LELESE 1  3 

          LELESE  1   

          CERISOR   1 

          RUNCU MARE   1 

          SOHODOL   1 

3 25    LUNCA CERNII DE JOS 1  6 

          LUNCA CERNII DE JOS  1   

          FANTANA   1 

          GURA BORDULUI   1 

          LUNCA CERNII DE SUS   1 

          MERIA   1 

          NEGOIU   1 

          VALEA BABII   1 

3 26    MARTINESTI 1  6 

          MARTINESTI  1   

          DANCU MARE   1 

          DANCU MIC   1 

          JELEDINTI   1 

          MAGURA   1 

          TAMASASA   1 

          TURMAS   1 

3 27    ORASTIOARA DE SUS 1  7 

          ORASTIOARA DE SUS 1    

          BUCIUM   1 

          COSTESTI   1 

          COSTESTI-DEAL   1 

          GRADISTEA DE MUNTE   1 

          LUDESTII DE JOS   1 

          LUDESTII DE SUS   1 

          OCOLISU MIC   1 

3 28    PESTISU MIC 1 8  

          PESTISU MIC  1   

          ALMASU MIC   1 

          CIULPAZ   1 

          CUTIN   1 

          DUMBRAVA   1 

          JOSANI   1 

          MANERAU   1 

          NANDRU   1 

          VALEA NANDRULUI   1 

3 29    RAPOLTU MARE 1  4 
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          RAPOLTU MARE  1   

          BOBALNA   1 

          BOIU   1 

          FOLT   1 

          RAPOLTEL   1 

3 30    ROMOS 1  4 

          ROMOS  1   

          CIUNGU MARE   1 

          PISCHINTI   1 

          ROMOSEL   1 

          VAIDEI   1 

3 31    SOIMUS 1  9 

          SOIMUS  1   

          BALATA   1 

          BEJAN   1 

          BEJAN-TARNAVITA   1 

          BOHOLT   1 

          CAINELU DE JOS   1 

          CHISCADAGA   1 

          FORNADIA   1 

          PAULIS   1 

          SULIGHETE   1 

3 32    TELIUCU INFERIOR 1  3 

          TELIUCU INFERIOR  1   

          CINCIS-CERNA   1 

          IZVOARELE   1 

          TELIUCU SUPERIOR   1 

3 33    TOPLITA 1  5 

    Sat1  1   

    Sat2   1 

    Sat3   1 

    Sat4   1 

    Sat5   1 

    Sat6   1 

3 34    TURDAS 1  3 

          TURDAS  1   

          PRICAZ   1 

          RAPAS   1 

          SPINI   1 

3 35    VETEL 1  9 

          VETEL  1   

          BOIA BARZII   1 

          BRETELIN   1 

          CAOI   1 

          HEREPEIA   1 

          LESNIC   1 

          MINTIA   1 

          MUNCELU MARE   1 

          MUNCELU MIC   1 

          RUNCU MIC   1 

3 36    VORTA 1  6 

          VORTA  1   
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          CERTEJU DE JOS   1 

          COAJA   1 

          DUMESTI   1 

          LUNCSOARA   1 

          VALEA POIENII   1 

          VISCA   1 

3 37    ZAM 1  12 

          ZAM  1   

          ALMASEL   1 

          ALMAS-SALISTE   1 

          BRASEU   1 

          CERBIA   1 

          DELENI   1 

          GODINESTI   1 

          MICANESTI   1 

          POGANESTI   1 

          POJOGA   1 

          SALCIVA   1 

          TAMASESTI   1 

          VALEA   1 

TOTAL 93  215 

 
TOTAL ZONA 3: 

- Containere de 7 mc – 93 bucati (62 la orase si 31 la comune) 
- Containere de 1,1 mc (metalice) – 215 bucati 

 
Zona 4 
 

ZONA 
4 

Nr. 
Crt. 

U.A.T.  7  mc 1,1 mc  

4 1    MUNICIPIUL  VULCAN 5  2 

          VULCAN  5   

          DEALU BABII   1 

          JIU-PAROSENI   1 

4 2    MUNICIPIUL LUPENI 6   

          LUPENI  6   

4 3 
   MUNICIPIUL 
PETROSANI 

10  5 

          PETROSANI  10   

          DALJA MARE   1 

          DALJA MICA   1 

          PESTERA   1 

    COASTA   1 

          SLATINIOARA   1 

4 4    ORAS ANINOASA 2  2 

          ANINOASA  1   
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          ISCRONI   2 

4 5    ORAS PETRILA 10  4 

          PETRILA  10   

          CAMPA   1 

          JIET   1 

          RASCOALA   1 

          TIRICI   1 

4 6    ORAS URICANI 2  2 

          URICANI  2   

          CAMPU LUI NEAG   1 

          VALEA DE BRAZI   1 

4 7    BARU 1  3 

          BARU  1   

          LIVADIA   1 

          PETROS   1 

          VALEA LUPULUI   1 

4 8    BANITA 1  2 

          BANITA  1   

          CRIVADIA   1 

          MERISOR   1 

TOTAL 37  20 

 
TOTAL ZONA 4: 

- Containere de 7 mc – 37 bucati (35 la orase si 2  la comune) 
- Containere de 1,1 mc (metalice) – 20 bucati 

 

 
TOTAL GENERAL 
TOTAL ZONA 1: 

- Containere de 7 mc – 22 bucati (10 la orase si 12 la comune) 
- Containere de 1,1 mc (metalice) la comune – 77 bucati 

TOTAL ZONA 2: 

- Containere de 7 mc – 18 bucati (8 la orase si 10 la comune) 
- Containere de 1,1 mc (metalice) la comune– 76 bucati 

TOTAL ZONA 3: 

- Containere de 7 mc – 93 bucati (62 la orase si 31 la comune) 
- Containere de 1,1 mc (metalice) – 215 bucati 

TOTAL ZONA 4: 

- Containere de 7 mc – 37 bucati (35 la orase si 2  la comune) 
- Containere de 1,1 mc (metalice) – 20 bucati 

 

Zona Containere de 7 
mc 

Containere de 1,1 mc 

Zona 1 22 77 

Zona 2 18 76 

Zona 3 93 215 

Zona 4 37 20 

TOTAL JUDET 170 388 
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Container Metalic - volum  de  7 m³  
Caracteristici: 
 Container metalic cu un  volum  de  7 m³; 
 Peretii- grosime tabla: 4 mm 
 Podea- grosime tabla: 5 mm 
 Greutatea proprie  800 kg ; (L x l x i ) 3.700 x 1950 x 1250 mm; 
 Incarcare maxima admisa: 10 to;  
 Tabla neagra vopsita 
 Prevazute cu clema in partea frontala, 4 butoni pe lateral si carlige pentru prelata.  

 

 

 

Container Metalic - volum  de  1100 litri; 1.1 m³  
Caracteristici: 
 Container metalic cu un  volum  de  1100 litri, 1.1m³; 
 Grosime tabla: 1.30 mm 
 Greutatea proprie  110 kg ; (L x l x i ) 1370 x 1115 x 1470 mm; 
 Incarcare maxima admisa: 440 kg;  
 Tabla galvanizata in baie  de  zinc, ingrijit nervurata si formata, decapata, sudata si 

galvanizata la cald; 
 Rotile imbracate cu bandaj de cauciuc, fiecare roata se misca individual, echipate cu 

frane individuale de picior pentru operarea mecanismului de blocare central; 
 Prevazute cu manere laterale pentru o mai buna manipulare a containerului si pe capac; 
 Inchidere capacului prin  puterea  arcului prevazut cu sistem de blocare in pozitiile de 

deschidere minima si maxima,  etansare  cu  membrana  de  cauciuc; 
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Staţia de concasare de pe platforma DCD de la Bârcea Mare este compusă atât din 

utilaje specifice şi dotări: 

1. STATIE MOBILA DE CONCASARE, sort max 31 mm 

2. Utilaj multifuncțional  

3. separator electromagnetic  

4. Împrejmuiri şi porţi 

5. Rezervor apă pentru concasor 

6. Platforma (betonată) de stocare a materialelor intrate;  

7. Containere materiale reciclabile 

8. Platforme stocare materiale concasate 

9. Toaletă ecologică 

10. Perdea arbori şi arbuşti 

 
 

Capacitatea  concasorului mobil este  de 20 t/h.  

Prezentul proiect este conform Scenariului nr.1: cu staţie mobilă de concasare, 

care a fost dimensionată pentru următoarele date: 

Aria de implementare a proiectului 

– județul Hunedoara - suprafaţa de  7.063 km2. 

  Cantitatea de  DCD procesată: 

- DCD produse anual pentru o rată de generare de respectiv 34 kg/loc/an, respectiv 12.545 to 

in mediul urban și 3.559 to în mediul rural. 

 Transportul deşeurilor 

- transportul DCD la  cele 9 platforme DCD se va face cu autobasculante de 20 to, 
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- transportul DCD generate de acum înainte se va face la cerere, prin container dedicat, 

contar unei taxe.  

Deşeuri  DCD admise pe Platformele DCD 

DCD subclasele 17.01, 17.02, 17.04, 17.06, 17.08 (vezi pag. 24) 

 

DCD nepericuloase admise la stocare sunt reprezentate de: 

• materiale inerte (beton, cărămizi, ţigle, materiale ceramice, sticlă); 

• pietrişuri, pământuri, nămoluri, resturi vegetale; 

• lemn care nu a fost tratat chimic; 

• metale şi amestecuri metalice; 

• asfalturi fără conţinut de gudroane; 

• alte materiale ce nu conţin substanţe chimice periculoase. 

 

Categoriile de deşeuri nepericuloase care sunt interzise la stocare pe platformele DCD sunt: 

• deşeurile asimilabile deşeurilor menajere, rezultate din activităţile desfăşurate pe 

amplasamentele de stocare, acestea putând fi stocate pe amplasament în locuri special 

amenajate; 

• deşeurile lichide; 

• deşeuri industriale nepericuloase provenite din instalaţii dezafectate 

Interzicerea la stocare pe amplasament a unor categorii de deşeuri este înţeleasă ca 

interzicerea stocării unei cantităţi semnificative în raport cu cantitatea de deşeuri 

nepericuloase stocată. În cazul în care lotul de deşeuri nepericuloase stocate conţine 

cantităţi marginale de deşeuri periculoase care nu pot fi separate, acestea pot fi admise la 

stocare împreună cu deşeurile nepericuloase. În acest caz provenienţa deşeurilor trebuie 

neapărat cunoscută. 

S-a ales un Concasor  care poate preoduce sort concasat  de 0-31 mm, astfel încat să 

corespundă cu standardele de drumuri și să poată fi utilizat la reabilitarea drumurilor, având o 

capacitate maximă de  20 to/h. 

Concasorul și multifuncționalul  pot funcţiona atat timp cât este necesar, cu 

condiţia să se întreţină şi înlocuiască pisele uzate sau defecte şi să se reînnoiască parcul de 

utilaje. 

În cazul deplasării concasorului la celelalte platforme de stocare DCD,  viteza maximă 

de deplasare este : faţă (39 km/h), spate (25 km/h). 
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Concasorul va procesa în cele 9 platforme deşeurile generate de populaţia din zona 

urbană, cât şi din zona rurală, conform estimărilor, şi anume la o rata de generare de 34 

kg/loc/an; în total cca 16.104 tone, şi vor fi concasate cca 7.295 to/an. 

Cantitatea de DCD generate: 

mediu urban : 368.972 loc urban x 34 kg/an= 12.545 to/an 

mediu rural : 104.663 loc in zona rurală  x 34 kg/an= 3.559 to/an 

       Total= 16.104 to/an 

Din acestea, o parte se separă şi conform structurei indicative  DCD din judeţul 

Hunedoara , s-au selectat deşeurile concasabile şi rezultă pentru populaţia din aria de 

implementare o cantitate de 7.295 to/an. 

 

DCD reciclabile care vin la platforma 2.206 to/an 

DCD valorificabile concasabile 7.295 to/an 

DCD Inerte umpluturi 3.559 to/an 

DCD ce merg la depozit periculoase 1.192 to/an 

DCD reciclabile care nu vin la 
platforma 

1.852 to/an 

 

S-a considerat că: 

- DCD valorificabile constau in DCD concasate, DCD reciclabile (sticla, plastic, metale) și 

DCD nepericuloase valorificabile (moloz, paiantă). 

- DCD reciclabile (lemn curat, sticlă, plastic, metal) vin in procent mic la platforme, fiind 

reciclate in majoritate direct de generator. 

- DCD periculoase sunt : azbociment, DCD infestate cu substanțe chimice, etc, și se vor 

sorta la intrarea în platformă în containerul etichetat ”DCD periculoase” și apoi vor fi 

transportate de către Operator la un depozit de deșeuri periculoase (de ex. Aricești 

Rahtivani, jud. Prahova). 

- După sortarea la intrare, DCD ce nu sunt concasabile se vor separa la platformă în DCD 

valorificabile  (moloz, paiantă, etc), DCD reciclabile și refuzuri inerte (refuzurile de la 

concasor precum și alte refuzuri inerte neutilizabile). 

 În consecinţă, concasorul va procesa cca 7.295 to/an. 
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 FLUXUL TEHNOLOGIC DCD 

 Generatorii DCD din orașe si  municipii - gospodării private sau operatori economici aduc 

DCD la platformele DCD din orașe și municipii, realizate prin prezentul proiect fie 

personal, fie cer de la Operator un container pentru preluare DCD , pe care Operatorul îl 

transportă la cerere la cea mai apropiată platformă 

 Generatorii DCD din comune- gospodării private sau operatori economici aduc DCD la 

platformele DCD din comune personal, fie cer de la Operator un container pentru preluare 

DCD , pe care Operatorul îl transportă la cerere la cea mai apropiată platformă din proiect 

 Operatorul DCD transportă DCD de la platformele comunale la platformele sale, cele 

realizate prin prezentul proiect 

 La platformele DCD se face recepţia DCD la intrarea în incintă, când se înregistrează şi 

verifică următoarele: 

a ) Calitatea deşeurilor recepţionate  

b ) Dacǎ codul deşeului este în lista codurilor de deşeuri acceptate la concasare; 

La recepţie se va verifica cel puţin vizual dacă există DCD periculoase; în acest caz 

vehicolul va fi dirijat mai întâi spre containerul de deşeuri periculoase, apoi se vor 

descărca și celelalte DCD la rampa de descărcare. In timp, se vor introduce taxe separate 

pentru deşeurile periculoase, spre a încuraja separarea lor la sursa de generare. 

 

 După controlul la intrare, autovehicolul cu DCD va fi îndrumat spre locul de descărcare 

unde angajatul de la staţia mobilă de concasare va arăta locaţia exactă de descărcare şi 

va inspecta din nou deşeul. 

În cazul în care deşeul nu respectă condiţiile impuse pentru concasare: 

- nu se admite concasarea deşeului şi se transferă la depozitul de deşeuri corespunzător   

codului său 

Fluxul de procesare a DCD presupune in principal următoarele faze: 

 DCD acceptate şi descarcate pe platforma sunt separate manual/ cu lopata de  pământ şi 

nisip 

 Sortarea pe cât posibil a materialelor reciclabile, care sunt detaşabile (lemn, hârtii, 

cartoane, metale, sticlă, plastice, ţigle, etc) . Fracţiile reciclabile, precum și deşeurile 

periculoase se vor depozita in containere metalice  prevăzute în acest scop. Metalele se 

vor separa în feroase (oțel, fontă) și neferoase (țevi plumb, cabluri cupru, aluminiu, etc)  
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 spargerea primară cu piconul  a grinzilor şi altor elemente din beton armat de dimensiuni 

mari și separarea armăturilor  

 Pentru protecţia atmosferei împotriva prafului, concasorul este prevăzut cu o pompă 

mobilă, care se alimentează din rezervorul de apă de 5 mc prevazut pe platformă, care 

pulverizează apa în zona de sfărâmare cu piconul şi de concasare, pentru umectarea 

deşeurilor concasate. 

 Sfărâmarea grinzilor şi altor elemente din beton armat de dimensiuni mari cu piconul 

  Separarea și tăierea armaturilor cu foarfeca specială, care vor fi depozitate la metale 

feroase. 

  DCD sunt încărcate in bena staţiei mobile de concasare 

 Sfărâmare primară cu concasorul, obţinându-se material concasat cu sortul 0-31 mm.  

 separarea magnetică a metalelor 

 DCD concasate sort 0-31 mm vor fi valorificate la reabilitarea drumurilor, 

  Refuzuri DCD de la concasor (pământ, fracții f. fine)  vor fi valorificate ca umpluturi 

 DCD reciclabile (lemn curat, sticlă, plastic, metal) vor fi valorificate,  

 DCD potențial periculoase vor fi stocate într-un container special și transportate la un 

depozit de deșeuri periculoase,  

 DCD nepericuloase valorificabile, refuzurile DCD inerte vor putea fi utilizate la 

ameliorarea/umplerea terenurilor, la stratul inert la depozitul ecologic de deșeuri, etc,  

Mai jos este prezentat schematic fluxul DCD : 
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Fluxul de deșeuri pentru orașul Hațeg, cuprins în arii protejate (Natura 2000, UNESCO) 

DCD din zona orașului Hațeg vor fi transportate la platforma DCD Călan, care este la 

cca 25 km pe DJ 687 A. Nu se va alege rută de transport pe DN 66/ E79. 

In cazul special al orașului Hațeg, care este cuprins în ariile protejate sus menționate  

atât Operatorul cât și generatorii DCD care vor transporta direct DCD la platforma Călan vor 

utiliza autovehicole acoperite, astfel încât să nu fie emisii poluante pentru aer, peisaj. 

Se vor utiliza autovehicule, utilaje cu tehnologii care nu produc  zgomot și nu generează 

emisii poluante pentru arii protejate. 

Operatorul va obține autorizația de mediu pentru traseul utilizat, precum și acordul Custozilor 

Natura 2000 și UNESCO. 

Generatorii DCD vor  lua măsuri speciale în vederea demolării și anume vor împrejmui 

organizarea de șantier cu un gard de 2 m înălțime, acoperit cu plasă densă de plastic sau 

folie, se va stropi/uda construcția în timpul demolării.  

DCD reciclabile se vor colecta separat la sursa de generare. 

Autoritățile Locale vor indica in Autorizația de demolare locația unde se vor transporta DCD, 

precum și Operatorul (inclusiv date de contact) și măsurile de protecție a ariilor protejate 

pentru faza de demolare, cât și pentru faza de transport. 

 

La fiecare din cele 9 platforme vor fi aduse DCD, astfel: 

1. Platforma Bârcea Mare- populația aferentă 197.250 locuitori 

Platforma Barcea Mare   

localitate  
populatie             
(nr locuitori) 

Deva 70.789 

Hunedoara 74.683 

Simeria 14.062 

Bacia 1.833 

Batrana 131 

Branisca 1.574 

Bunila 323 

Burjuc 834 

Cirjiti 661 

Cerbal 472 

Certeju de sus 3.050 

Dobra 3.395 

Ghelari 2.114 

Gurasada 1.454 

Harau 2.116 
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Ilia 3.692 

Lapugiu de jos 1.430 

Lelese 402 

Lunca Cernii de Jos 909 

Pestisu Mic 1.141 

Soimus 3.504 

Teliucu Inferior 2.561 

Toplita 776 

Vetel 2.844 

Vorta 800 

Zam 1.700 

Total 197.250 

 

             Cantitățile de DCD procesate (to/an) pe platforma Bârcea Mare 

DCD reciclabile care vin la 
platforma 

919 

DCD valorificabile concasabile 3,038 

DCD Inerte umpluturi 1,482 

DCD ce merg la depozit 
periculoase 

496 

DCD reciclabile care nu vin la 
platforma 

771 

 

2. Platforma Brad- populația aferentă 40.125 locuitori 

Platforma Brad   
localitate  populatie   (nr locuitori) 

Brad 16.100 

Baia de Cris 2.606 

Bucuresci 1.599 

Buces 1.915 

Blajeni  1.108 

Baita 3.547 

Bulzesti 281 

Criscior 3.953 

Luncoiu de Jos 1.788 

Ribita 1.289 

Tomesti 1.035 

Valisoara 1.234 

Vata de jos 3.670 

Urban 16.100 

Rural 24.025 

Total 40.125 
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               Cantitățile de DCD procesate (to/an) pe platforma Brad 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Platforma Petroșani - populația aferentă 47.619 locuitori 

 

   

             

 

            

 

 

 

 

 

Cantitățile de DCD procesate (to/an) pe platforma Petroșani 

DCD reciclabile care vin la 
platforma 

222 

DCD valorificabile concasabile 733 

DCD Inerte umpluturi 358 

DCD ce merg la depozit 
periculoase 

120 

DCD reciclabile care nu vin la 
platforma 

186 

 

4. Platforma Călan- populația aferentă 49.112 locuitori 

 localitate  
populatie             
(nr locuitori) 

Calan 13.401 

Hateg 10.993 

Bosorod 1.992 

Bretea Romana 2.854 

DCD reciclabile care vin la 
platforma 

187 

DCD valorificabile concasabile 618 

DCD Inerte umpluturi 301 

DCD ce merg la depozit 
periculoase 

101 

DCD reciclabile care nu vin la 
platforma 

157 

localitate  
populatie             
(nr locuitori) 

Petrosani 43.674 

Banita 1.150 

Baru 2.795 

Urban 43.674 

Rural 3.945 

Total 47.619 
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Densus 1.505 

General Berthelot 911 

Pui 4.313 

Rachitova 1.335 

Rau de Mori 3.224 

Salasu de sus 2.321 

Santamaria Orlea 3.176 

Sarmizegetusa 1.191 

Totesti 1.896 

Urban 24.394 

Rural 24.718 

Total 49.112 

 

Cantitățile de DCD procesate (to/an) pe platforma Călan 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Platforma Orăștie - populația aferentă 42.695 locuitori 

Platforma Orastie 
 

localitate  
populatie             (nr 
locuitori) 

Orastie 22.740 

Geoagiu 5.696 

Romos  2.764 

Orastioara de sus 2.178 

Balsa 855 

Beriu 3.382 

Rapoltu Mare 1.986 

Turdas 2.104 

Martinesti 990 

Urban 28.436 

Rural 14.259 

Total 42.695 

 

 

DCD reciclabile care vin la 
platforma 

229 

DCD valorificabile concasabile 756 

DCD Inerte umpluturi 369 

DCD ce merg la depozit 
periculoase 

124 

DCD reciclabile care nu vin la 
platforma 

192 
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Cantitățile de DCD procesate (to/an) pe platforma Oraștie 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Platforma Petrila - populația aferentă 25.349 locuitori 

 

Platforma Petrila   

localitate  
populatie             
(nr locuitori) 

Petrila 25.349 

Urban 25.349 

Rural 0 

  

 

Cantitățile de DCD procesate (to/an) pe platforma Petrila 

DCD reciclabile care vin la 
platforma 

118 

DCD valorificabile concasabile 390 

DCD Inerte umpluturi 190 

DCD ce merg la depozit 
periculoase 

64 

DCD reciclabile care nu vin la 
platforma 

99 

 

7. Platforma Lupeni - populația aferentă 56.765 locuitori 

Platforma Lupeni   

localitate  populatie (nr locuitori) 

Lupeni  27.501 

Vulcan 29.264 

Urban 56.765 

 
 

Cantitățile de DCD procesate (to/an) pe 

platforma Lupeni 

 

DCD reciclabile care vin la 
platforma 

199 

DCD valorificabile concasabile 658 

DCD Inerte umpluturi 321 

DCD ce merg la depozit 
periculoase 

107 

DCD reciclabile care nu vin la 
platforma 

167 
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DCD reciclabile care vin la 
platforma 

264 

DCD valorificabile concasabile 874 

DCD Inerte umpluturi 427 

DCD ce merg la depozit 
periculoase 

143 

DCD reciclabile care nu vin la 
platforma 

222 

 
 

8. Platforma Uricani - populația 

aferentă 9.915 locuitori 

 
 
 
 
 
 
  
 

Cantitățile de DCD procesate (to/an) pe 

platforma Uricani 

DCD reciclabile care vin la 
platforma 

46 

DCD valorificabile concasabile 153 

DCD Inerte umpluturi 75 

DCD ce merg la depozit 
periculoase 

25 

DCD reciclabile care nu vin la 
platforma 

39 
 

 
Platforma Uricani   

localitate  
populatie             
(nr locuitori) 

Uricani 9.915 

Urban 9.915 

 

9. Platforma Aninoasa - populația aferentă 4.805 locuitori 

 
 Platforma Aninoasa   

localitate  
populatie             
(nr locuitori) 

Aninoasa 4.805 

Urban 4.805 

Rural 0 
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Cantitățile de DCD procesate (to/an) pe platforma Aninoasa 

 

               

           

DCD reciclabile care vin la 
platforma 

22 

DCD valorificabile concasabile 74 

DCD Inerte umpluturi 36 

DCD ce merg la depozit 
periculoase 

12 

DCD reciclabile care nu vin la 
platforma 

19 
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SORTARE 

În incintele celor 9  platforme DCD se vor sorta preliminar manual în principal: 

- Metale  feroase (fierul din armături, fonta, etc) 

-  Metale neferoase (țevi plumb, cabluri cupru, aluminiu, etc)  

- plastic, sticlă, hartie şi cartoane, alte materiale utilizabile, după caz 

Aceste fracţii recuperabile se vor stoca in containere metalice, etichetate. 

 

1. STATIE MOBILĂ DE CONCASARE  

Productivitatea ...................................20 to/ora 

Dimensiuni de transport:  

Lungime: 8000mm 

Lățime: 2500mm 

Înălțime: 3030mm 

Greutate: 15600kg 

Dimensiuni de lucru:  

Lungime: 9550mm 

Lățime: 2500mm 

Înălțime: 3650mm 

Caracteristici tehnice: 

Buncăr de alimentare:  

Deschidere alimentare buncăr: 3500x2000mm 

Placă și grilă vibrantă în buncăr: 3000x650mm 

Camera de concasare 

Gură alimentare 700X500 mm 

Dimensiuni material alimentat: 550x400x400mm 

Setare minimă falci: 30mm 

Setare maximă falci: 70mm 

Bandă evacuare material procesat 

Lățime: 800mm 

Înălțime de descărcare sub bandă: 2800mm 

Bandă steril 

Lățime: 700mm 

Separator magnetic 
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Sistem antipraf 

Posibilitatea antrenarii electric/diesel 

Motor diesel: 110kVA/90Kw 

Transport: 

Șasiu pe sanie pentru încărcarea pe camion cu ABROLL 

 

2. UTILAJ  MULTIFUNCȚIONAL 

Caracteristici tehnice: 

Dimensiuni de gabarit  

Greutate operaționala (fără atașamente): 9400kg 

Lungime : 3.274 mm  

Lățime (șenile 450mm): 2.300 mm 

Înălțime : 2.970 mm 

Diametru minim de lucru: 3.237 mm 

Motor 

Deutz turbo-diesel, Tier IV 

Putere: 74 kW/100CP 

Sistemul de transmisie 

Hidrostatica cu circuit închis, Senso Drive operații simultane, viteză în operare, confort și 

eficiență). 

Debit / presiune maximă 2 x 105 l/min / 360 bar 

Șenile de cauciuc 450 mm 

Viteză mximă de deplasare 9 km/h 

Forță de tracțiune 6800 daN 

2 viteze de deplasare cu frână automată 

Lamă stabilizatoare 2300 x 420 mm 

Sistemul de rotire 

Rotație completă 360 grade 

Viteză de rotație 10 rpm 

Sistemul hidraulic 

Cu sesizare a sarcinii de tip LOAD SENSING 

Debit / presiune maximă 160 l/min / 300 bar 

Moduri de operare 

Modul Excavator - posibilitatea operării ca a unui excavator mediu 
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* Rotație și balasierul de adâncime sunt mavrate cu ajutorul joystick-ul din partea stângă 

* Cupa și brațul intermendiar sau întreg brațul sunt manevrate cu ajutorul joystick-ului din 

partea dreaptă 

* Deplasarea se face cu ajutorul pedalei de la picior 

Modul Încărcător - posibilitatea operării ca a unui încărcător compact rigid 

* Deplasarea și rotația sunt manevrate cu ajutorul joystick-ul din partea stângă 

* Încărcarea (brațul intermediar) și cupa sunt manevrate cu ajutorul joystick-ului din partea 

dreapta 

Brațul mecalac 

Cinematica brațului MECALAC constă din patru parți: 

* braț 

* braț intermediar 

* braț offset (deplsare lateral stânga/dreapta) 1630 mm / 2030 mm 

* balansier de adâncime 

Sistemul de cuplare cu ACTIVE LOCK care cuplează atașamentele atât mecanic, cât și 

hidraulic 

Posibilitatea cuplării cilindrilor hidraulici de pe brațul intermediar și balansier astfel încât 

operatorul poate utiliza utilajul ca pe un excavator cu braț monobloc 

Indicatori de performanță 

În modul Excavator 

* Forța de penetrare 3420 daN 

* Forța de săpare 6000 daN 

În modul Încărcător 

* Forța de săpare 4200 daN 

Cabina 

FOPS / ROPS 

Parbriz complet retractabil 

Scaunul poate fi ajustat în funcție de înălțimea și greutatea operatorului 

Posibilittea setării consolelor de sprijin pentru joystock-uri 

Display central color 

Nivel de zgomot în cabină 78db(A) 

Capacități de stocare în spate 

Lumina de lucru în față 

ATAȘAMENTE 
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Cupă skid generală  

Picon hidraulic DAEMO B140 cu gresare hidrulică automată 

Foarfecă pentru metale MF05 

VALOARE OPTIONALE INCLUSE 

1. Împrejmuiri şi porţi 

Platforma de la Bârcea Mare este deja împrejmuită, urmând doar a se schimba poarta de 

acces. 

Toate celelalte 8  platforme DCD s-au prevăzut a fi împrejmuite. 

Imprejmuirea s-a prevazut a se realiza din plasa sudată, cu înălțimea de 2 m 

pe stâlpi din țeava pe fundaţii de beton avand 0,5 m x 0,4 x 0,6 m.  

S-a prevazut la fiecare platformă câte o poartă pentru accesul autovehicolelor, 

executate din plasa sudata pe stâlpi din ţeavă oțel, având: 

- lațime=  6 m,  înăltime = 2 m ,  

2. Lungimea totală a împrejmuirilor şi porţilor la cele 9 platforme este 1.305 ml, 

 ( Imprejmuiri –1.251 ml+ 9 buc x 6 m= 1251+54=1.305 ml) 

 

3. Platforme tehnologice 

 La Bârcea Mare, unde concasorul va staționa permanent, s-a prevăzut a se realiza o 

platformă betonată pentru concasor, având dimensiunile in plan de 30m x 20m, cu 

următoarea structură rutieră : 

19 cm beton Bcr 4,0 
40 cm piatră spartă 0-63 compactată 

 

Suprafața platformei betonate  este de  600 mp. 

La celealte platforme DCD, la care concasorul va veni periodic, s-a prevăzut a se realiza o 

platformă pietruită, având dimensiunile in plan de 25m x 15m, cu următoarea structură rutieră 

: 

15 cm piatră spartă 0-31, compactată 
20 cm piatră spartă 0-63, compactată  

 

Singura excepție este la Brad, platforma propusă fiind în imediata vecinătate a stației 

de sortare, există deja o platformă betonată. 

Aceste platforme vor fi realizate din material concasat inert in prima fază, urmând ca ulterior 

să se betoneze, în măsura fondurilor disponibile. 

Suprafața totală a tuturor platformelor pietruite  este de  7 x 25m x15m= 2.625 mp 
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4. Drumuri interioare incintei 

In interiorul fiecărei incinte, s-a prevăzut câte un drum pietruit pentru accesul concasorului 

până la platformele tehnologice, descrise mai sus. 

Drumurile interioare vor avea lățimea de 4 m, și vor avea următoarea structură rutieră: 

15 cm piatră spartă 0-31, compactată 
20 cm piatră spartă 0-63, compactată  
 

5. Perete din beton 

In zona unde se depozitează materialul concasat, s-a prevăzut un perete de beton, sub 

formă de L, pentru a se putea manevra mai ușor cu utilajul multifuncțional, precum și pentru a 

se proteja împrejmuirea din acea zonă. 

Peretele se va realiza din  beton armat C35/45, fiind format din elemente de 1 m lățime, 

1,3 m înălțime și baza fundației de 1,75m.  

Elementele de beton vor fi conform planșei R03, iar greutatea unui element va fi de cca 

1,9to, respectiv 1,7 to beton și max. 0,2 to (200 kg) armătură. 

 

6. Rezervor apă 

Pentru toate cele 9 platforme s-a prevazut câte un rezervor cilindric orizontal, din polistif, 

cu un volum de 5.000 litri. Rezervorul din polistif vine gata confecţionat, urmând a se monta 

pe o fundație de beton. 

Apa potabilă se va asigura prin sistemul cumpana. 

Pe platformele unde nu există adiacent o stație de sortare, s-a prevâzut câte o toaletă 

ecologică. 

7. Containere materiale  

Fiecare platformă DCD va fi dotată prin proiect cu câte : 

- 4 containere materiale reciclabile, avand 7 mc, etichetate, respectiv pentru: metal, 

plastic, sticlă, lemn. 

- 1 container 7 mc, etichetat, pentru eventualele deşeuri periculoase. 

-  containere 7 mc pentru transportul la cerere de catre generator a DCD, în funcție de 

numărul de locuitori, precum și de alte condiții (ex: zone protejate) 

- La  comune este posibil sa se achizitioneze 2 containere de 4 mc, in loc de 1 container 

7mc, la cererea Autorităților Locale respective, în funcție de decizia lor 
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8. Dotări PSI 

Fiecare platformă va fi dotată cu un set PSI, compus din: 

  
  Dotare             Nr buc        
 

1. chei racord A,B,C    2 buc         

2. topor tarnacop    2 buc           

3. rangi fier     2 buc           

4. galeti de tabla    2 buc           

5. cangi tip PSI     3 buc            

6. stingator portativ cu spuma chimica C9 6 buc            

7. stingator cu pulbere tip C6                        4 buc         

8. lopeti PSI                2 buc          

9. Panou incendiu PSI              1 buc         

 

Perdea arbori şi arbuşti 

Pe conturul imprejmuirii se va realiza o perdea de 2-3 rânduri de arbori din specii din 

zonă, pe o lăţime de 3 m, în vederea protecţiei mediului ambiant împotriva răspândirii prafului, 

zgomotului, etc, în zonele adiacente. 

2.3.6 Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum:  

 Curent electric: există rețele electrice in vecinătatea platformelor 

 Apa: nu există reţea de apă în vecinătate 

 Gaz: nu există in zonă.   

Consumurile din proiect: 

a) energie electrică – nu sunt consumuri tehnologice 

b) apă tehnologică pentru sistemul de desparfuire al concasorului- din rezervorul de 

5.000l, din care aspiră pompa concasorului 

c) apă potabilă – se va utiliza sistem tip Cumpăna 

   2.3.7  Concluziile evaluării impactului asupra mediului; 

1. Pentru protecția apei 

 Amplasamentele nu se afla sub influența directă a unei ape de suprafața și nu sunt 

într-o zona inundabilă.  

 Nu se vor genera ape uzate menajere. Se vor utiliza toalete ecologice 
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2. Pentru protectia aerului 

 Surse şi poluanţi generaţi 

 Ca principale surse de emisii pe amplasamentul platformelor deşeurilor din construcţii 

şi demolării,  s-au identificat: 

 lucrările de amenajare, 

 mijloace de transport a deşeurilor din construcții și demolari, 

 utilaje folosite pentru concasare-macinare-selectare-tratare, 

 concasarea, măcinarea, selectarea şi tratarea deşeurilor provenite din construcţii şi 

demolări. 

 Este greu de apreciat rata de emisie a acestor surse de emisie, cuantificarea acestora 

fiind practic imposibilă şi dependentă de mai mulţi factori: 

- se produc în principal emisii semnificative de particule minerale şi gaze de eşapament, 

care sunt considerate ca provenind din surse liniare sau nedirijate, fugitive; 

- tipul utilajelor folosite în exploatare, combustibil utilizat; 

- tipul deșeurilor depozitate si prelucrate pentru valorificare; 

- starea tehnică a utilajelor şi mijloacelor de transport; 

- timp şi perioade de funcţionare; 

- factori climatici ca: precipitaţii, temperatură, umiditate atmosferică, direcţia şi viteza 

vântului, inversiuni termice; 

- starea terenului: caracteristici, grad de umiditate, afânare. 

 Emisiile principale în faza de exploatare sunt:  

 particulele minerale în suspensie, dar care sedimentează rapid chiar şi într-o atmosferă 

imobilă, 

 gazele de eşapament: SOx, NOx, CO, particule, COV, PAH, SOx. 

 Principalii poluanţi evacuaţi prin gazele de eşapament au următoarele caracteristici: 

- oxidul de carbon – cantitatea mai mare evacuată este la mersul în relanti al motorului şi în 

momentul demarajelor; 

- oxizi de azot – respectiv mono şi dioxidul de azot; 

- hidrocarburi aromatice – acestea contribuie la formarea poluării fotochimice oxidante; 

- suspensiile – formate în special din particule de carbon care absorb o serie din gazele 

eliminate; 

- dioxidul de sulf – apare la motoarele DIESEL, determinat fiind de conţinutul de sulf al 

motorinei. 
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 Emisiile în faza de exploatare prezintă următoarele particularităţi:  

- eliminarea se face aproape de sol, fapt care duce la realizarea unor concentraţii ridicate 

la înălţimi mici, emisiile pot fi considerate de suprafaţă, cu o arie de extindere ce nu va 

depăşi semnificativ perimetrul amplasamentului şi sunt limitate în timp, pe perioada 

exploatării şi sortării. 

Emisii de gaze de eşapament: 

Concentratiile poluantilor in imisie, conform STAS 12574-87 se vor incadra in 

următoarele limite: NO2 – 0,3/ 0,1 mg/mc; SO2 – 0,75/ 0,25 mg/mc; CO – 6/ 2 mg/mc; 

funingine 0,15/ 0,05 mg/mc pulberi de suspensie – 0,5/ 0,15 mg/mc, sedimentabile – 17 

g/mp/luna. 

Emisii de particule în suspensie şi sedimentabile: 

 Emisiile sunt specifice şi caracterizate de următoarele: 

- particulele minerale nu sunt agresive din punct de vedere chimic, pot afecta însă 

persoanele angajate prin apariţia unui sindrom de iritare a căilor respiratorii superioare 

(SICAS); 

- au o stabilitate mică în timp şi în aerul atmosferic datorită greutăţii specifice mari a 

particulelor; 

- sedimentează repede chiar şi într-o atmosferă puternic stabilă; 

- nu produc fenomene de poluare semnificativă asupra terenului pe care se depun; 

- pot constitui nuclee favorizând producerea ceţii; 

- duc la o vizibilitate scăzută. 

 

În concluzie: 

 Prin realizarea platformelor de stocare temporară, și de tratare prin concasare și 

sortare a deşeurilor provenite din construcţii şi demolări, la distanțe mari față de zona de 

locuințe, se reduce semnificativ impactul produs asupra factorilor de mediu, prin eliminarea 

depozitarilor brute in zone mai mult sau mai puțin autorizate și prin crearea posibilității de 

recuperare și respectiv valorificare a acestor deșeuri. 

În vederea diminuării  impactului procesului tehnologic de concasare şi manevrare 

DCD, s-a prevăzut echiparea concasorului mecanic cu un sistem de reducere a pulberilor, o 

perdea de arbori şi arbuşti pe conturul incintei. In consecinţă posibilitatea antrenării 

particulelor minerale de către masele de aer este diminuată, iar lucrările de colectare, 
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depozitare, concasare, macinare, selectare si tratare in vederea valorificarii deșeurilor din 

construcții și demolari nu vor avea efect semnificativ asupra calităţii aerului din zonă.  

Impactul rezidual este unul benefic. 

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor 

Zgomotul de fond constituie principalul factor de stres în comunităţile umane, pe lângă 

poluanţii care se găsesc în mod curent în atmosfera. De asemenea, vibraţiile care se 

propagă în materiale provoacă dezagregări având în primul rând un efect distructiv asupra 

structurii de rezistenţă a clădirilor.       

Ca factori fizici de stres care sunt generaţi ca urmare a desfăşurării activităţii pe 

amplasamentul platformelor DCD, chiar în toate fazele de activitate sunt: 

 zgomotul  

 vibraţiile. 

S-a prognozat o intensificare a traficului în zonă care are drept rezultat creşterea nivelului 

de zgomot şi vibraţii în mediu şi pe arterele rutiere din zonă, insa aceasta crestere nu va 

avea un efect negativ semnificativ asupra receptorilor sensibili, dat fiind faptul ca platformele 

DCD sunt propuse spre amenajare la o distanță semnificativă față de zonele de locuințe. 

Utilajele folosite in perioada de amenajare si respectiv funcționare vor corespunde 

normelor republicane de zgomot. 

Nu se preconizează depăşirea limitei maxime admise de zgomot. Conform STAS 

10009/88 se impun maxim 65 dB la limita amplasamentului depozitului, limita pentru zonele 

industriale. 

 Nu se prognozeaza cresterea nivelului de zgomot si vibraţii in zona localitătii, dat fiind 

faptul ca investitia este propusa spre amenajare la o distanta semnificativa fata de zonele de 

locuinţe, intensitatea zgomotului scăzând semnificativ, direct proporțional cu distanța fața de 

receptor. Perdeaua de arbori şi arbuşti prevazută a se realiza pe conturul incintei , are rol de 

atenuare a zgomotelor şi vibraţiilor. 

4. Protecţia impotriva radiaţiilor 

 Nu vor exista surse de radiații pe amplasamentul obiectivului. 

5. Protecţia solului şi a subsolului 

 Solul ca factor de mediu ar putea fi afectat: 

 în timpul lucrărilor de amenajare a platformelor DCD, 

 in timpul perioadei de funcţionare; 
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 Sursele de poluarea a solului pe amplasamentul obiectivului, in perioada de execuție, 

pot fi reprezentate de: 

- platformele de depozitare DCD şi platformele de depozitare a materialelor concasate ; 

- intensificarea circulației autovehiculelor care conduce la poluarea solului cu NOX, și 

SO2 și metale grele; 

- activitățile desfașurate pentru amenajarea obiectivului investitiei; 

 Principalii poluanți ai solului proveniți din activitățile de construcție specifice Staţiei 

pentru deșeurile provenite din construcții și demolari sunt: 

- produse pertoliere, care ajung in sol ca urmarea unor pierderi in timpul alimentarii cu 

carburați și a reparatiilor; 

- pulberi rezultate din procesele de excavare, incarcare, transport și descarcarea a 

pământului pentru terasamente; 

- emisii de NOx, SO2 și metale grele; 

 

 Impactul produs asupra solului în timpul amenajării platformelor DCD,va fi reprezentat 

de schimbarea gradului de ocupare a terenului și creșterea emisiilor de NOx, SO2 şi metale 

grele cat și a suspenstiilor sedimentabile. Insă lucrările nu produc un efect major negativ 

raportat la poluarea remanentă existentă în zona amplasamentului. 

Poluanții care afecteaza calitatea solului in perioada de expolatare sunt cei rezultați ca 

urmare a: 

- traficului auto; 

- lucrarilor de depozitare, concasare, măcinare, selectare și tratare; 

- gestiunea necorespunzătoare a deșeurilor menajere generate de personal; 

Impactul produs asupra solului in faza de funcționare a concasorului va fi semnificativ 

redus prin masurile de diminuare propuse in proiect, și anume: 

 Concasor mecanic cu sistem de reducere a pulberilor;  

 Prin amenajarea acestor platforme DCD se reduce semnificativ impactul generat 

asupra solului pe intreagul teritoriu al judeţului Hunedoara, prin eliminarea depozitarilor brute 

în zone mai  neautorizate, prin recuperarea fracțiilor rezultate din astfel de deșeuri, prin 

crearea unei filiere de valorificare a acestor fracții și prin informarea și conștientizarea 

cetățenilor si agentilor economici cu privire la aceste deșeuri. Considerăm că în perioada de 

exploatare, prin respectarea tehnicilor propuse, impactul produs asupra solului va fi 

nesemnificativ, raportat fiind și la poluarea istorică existentă in zona amplasamentelor 
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platformelor. 

6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice 

 Platformele DCD se află  în afara sitului Natura 2000 sau UNESCO. 

Amplasamentul platformelor DCD va fi imprejmuit cu o perdea de arbori şi arbuşti, astfel incat 

impactul asupra mediului înconjurator să fie pe cat posibil diminuat de arbori şi arbuşti. 

7. Protecția aşezarilor umane şi a altor obiective de interes public 

 Platformele DCD sunt propuse spre amenajare la distanțe semnificative față de 

locațiile sensibile. Prin realizarea investiției propuse nu se va produce impact negativ asupra 

așezărilor umane din zonă. 

 Nu este cazul afectarii obiectivelor de interes public. 

8. Gospodarirea deşeurilor generate pe amplasament 

 Deșeurile care se produc pe amplasament sunt cele menajere (deșeuri de natura 

organica, ambalaje: hartie, carton, folii metalice sau mase plastice). Deșeurile se vor colecta 

in europubele; fiecare spațiu va fi prevazut cu coșuri, care se vor goli conform programarii.  

 Deşeurile provenite din construcţii şi demolări vor fi in intregime prelucrate şi 

valorificate. 

 

2.4. Durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei.  

1. Durata de proiectare – 3 luni; 

2. Durata de realizare a Platformelor DCD – 12 luni; 

3. Durata de funcţionare – nedeterminată 

 

Cap. 3:  COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI 

3.1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general; 

 La capitolul  Devizul General au fost prevazute sumele necesare realizarii acestui 

proiect.  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
      



90 

 

in mii lei /mii euro la cursul 4,4467  lei/euro inforeuro decembrie 2015 

Nr. 
Crt. Denumire capitolelor si subcapitolelor 

de cheltuieli 

Val pe categorii de lucrari 
fara TVA TVA, 20% 

Val pe categorii de lucrari 
cu  TVA 

Mii lei  Mii EURO Mii lei  Mii lei  Mii EURO 

  PARTEA - I -       

  
CAP. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si 
amenajarea terenului     

1.1. Obtinerea 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. Amenajari pentru protectia mediului 228,800 51,454 54,912 283,712 63,803 

  Total capitol 1  228,800 51,454 54,912 283,712 63,803 

              

  
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru 
asigurarea utilitatilor            

  
 Construirea de retele exterioare 
pentru conectarea la utilitati            

2.1. Drum de acces 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

   Total capitol 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

         

  CAP.  3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica     

3.1. Studii de teren 16,000 3,598 3,840 19,840 4,462 

3.2. 
Obtinerea de acorduri, avize si 
autorizatii 22,073 4,964 0,000 22,073 4,964 

3.3. Proiectare si engineering 109,500 24,625 26,280 135,780 30,535 

3.4. 
Organizarea procedurilor de achizitie 
publica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3.5. Consultanta 20,073 4,514 4,817 24,890 5,597 

3.6. Asistenta tehnica 30,109 6,771 7,226 37,335 8,396 

  Total capitol 3 197,755 44,472 47,461 245,216 55,146 

         

  CAP. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza         

4.1. Constructii si instalatii 2.007,284 451,410 481,748 2.489,032 559,748 

4.2. 
Montaj utilaje tehnologice, inclusiv 
retele aferente 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4.3. 

Utilaje si echipamente tehnologice si 
functionale, inclusiv montajul(cantar 
bascula, inst spalare roti) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4.4. Utilaje fără montaj şi echip de transport  1.910,585 429,664 458,540 2.369,126 532,783 

4.5. Dotări (toalete ecologice) 2.465,072 554,360 591,617 3.056,689 687,406 

  Total capitol 4 6.382,941 1.435,433 1.531,906 7.914,847 1.779,937 

 

DEVIZ GENERAL 
    

 

conform H.G.28/222.01.2008 
    

 

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investiții 
   

 

Sistem de management integrat al deşeurilor  din activități de construcții și 
demolări  generate de populația județului Hunedoara 
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  Total(cap. 1...4) 6.809,496 1.531,359 1.634,279 8.443,775 1.898,886 

              

  Capitolul 5 - Alte cheltuieli           

5.1. Organizare de santier           

  
5.1.1 lucrari de constructii (1,5% din 
C+M) 30,109 6,771 7,226 37,335 8,396 

  5.1.2 cheltuieli conexe organiz santier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5.2. 
Comisioane, taxe, cote legale, costuri 
de finantare             

  5.2.1 Comisioane, taxe si cote legale             

  
 -  Inspectia de stat în Constructii (0.1% cap 4) conf 
Legea 50 6,383 1,435 0,000 6,383 1,435 

  
 -  Inspectia de stat în Constructii (0.5 % cap 4) conf 
Legea 10 republicata 31,915 7,177 0,000 31,915 7,177 

   -  UAR (0.05% cap 4) 3,191 0,718 0,000 3,191 0,718 

  5.2.2 Costul creditului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5.3. 
Cheltuieli diverse si neprevazute max 
10% (7%) din Cap.1.2;1.3; 2; 3; 4  540,920 121,645 129,821 670,741 150,840 

  Total capitol 5 612,518 137,747 137,047 749,565 168,567 

              

  
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru darea 
in exploatare           

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,010 0,002 0,002 0,012 0,003 

6.2. 
Probe tehnologice, încercari, rodaje, 
expertize la receptie 0,019 0,004 0,005 0,024 0,005 

  Total capitol 6 0,029 0,006 0,007 0,036 0,008 

  TOTAL 7.422,043 1.669,113 1.781,290 9.203,333 2.069,700 

  din care C+M 2.266,193 509,635 543,886 2.810,080 631,947 

 

 
 
      

TOP EUROPROIECT SRL  

 

Director,  
Ing. TATOMIR MIHAELA 
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3.2. Graficul de realizare a investiţiei. 

Conform graficului de eşalonare al investiţiei, lucrările se vor realiza pe o 

perioadă de 12 luni: 

Nr. 
Crt. 

 
Obiect de constructie 

Anul 1 

Luna 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Amenajare teren- terasamente             

2 Drumuri interioare incintelor             

3 Perete beton              

4 Platforma betonata Barcea Mare             

5 
Platforme pietruite – 8 buc 

            

6 Rezervor apa 5.000 mc             

7 Perdea arbusti 
            

8 Imprejmuire 
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DEVIZUL  OBIECTULUI  NR. 1 

PLATFORMA DCD BARCEA MARE 

In lei/euro la cursul de 4,5296 lei/euro  

Nr. Crt.  Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 
Valoare (fara TVA)  TVA 

Valoare (inclusiv 
TVA) 

mii lei  mii euro    mii lei  mii lei  mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 

I - LUCRARI DE CONSTRUCTII            

1 Terasamente 68,510 15,125 13,702 82,212 18,150 

2 
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura 
(inchideri exterioare, compartimentari, finisaje) 

146,067 32,247 29,213 175,280 38,697 

3 Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, internet 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 Instalatii alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

TOTAL I 214,577 47,372 42,915 257,492 56,847 

II. - MONTAJ           

1 Montaj utilaje si 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           

1 Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 1910,586 421,800 382,117 2292,703 506,160 

3 Dotari 513,981 113,472 102,796 616,777 136,166 

TOTAL III 2424,567 535,272 484,913 2909,480 642,326 

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 2639,144 582,644 527,829 3166,973 699,173 
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DEVIZUL  OBIECTULUI  NR. 2 

PLATFORMA DCD BRAD 

In lei/euro la cursul de 4,5296 lei/euro  

Nr. 
Crt.  

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare (fara TVA)  TVA 
Valoare (inclusiv 

TVA) 

mii lei 
 mii 
euro 

   mii 
lei 

 mii lei  mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 

I - LUCRARI DE CONSTRUCTII            

1 Terasamente 3,068 0,677 0,614 3,682 0,813 

2 
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura 
(inchideri exterioare, compartimentari, finisaje) 

70,537 15,572 14,107 84,644 18,687 

3 Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, internet 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 Instalatii alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

TOTAL I 73,605 16,250 14,721 88,326 19,500 

II. - MONTAJ           

1 Montaj utilaje si 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           

1 Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 Dotari 240,006 52,986 48,001 288,007 63,583 

TOTAL III 240,006 52,986 48,001 288,007 63,583 

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 313,611 69,236 62,722 376,333 83,083 
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DEVIZUL  OBIECTULUI  NR. 3 

PLATFORMA DCD PETROSANI 

In lei/euro la cursul de 4,5296 lei/euro  

Nr. 
Crt.  

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare (fara TVA)  TVA 
Valoare (inclusiv 

TVA) 

mii lei 
 mii 
euro 

   mii 
lei 

 mii lei  mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 

I - LUCRARI DE CONSTRUCTII            

1 Terasamente 85,379 18,849 17,076 102,455 22,619 

2 
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura 
(inchideri exterioare, compartimentari, finisaje) 

121,963 26,926 24,393 146,356 32,311 

3 Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, internet 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 Instalatii alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

TOTAL I 207,342 45,775 41,468 248,810 54,930 

II. - MONTAJ           

1 Montaj utilaje si 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           

1 Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 Dotari 214,753 47,411 42,951 257,704 56,893 

TOTAL III 214,753 47,411 42,951 257,704 56,893 

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 422,095 93,186 84,419 506,514 111,823 
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DEVIZUL  OBIECTULUI  NR. 4 

PLATFORMA DCD CALAN 

In lei/euro la cursul de 4,5296 lei/euro  

Nr. 
Crt.  

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare (fara TVA)  TVA 
Valoare (inclusiv 

TVA) 

mii lei 
 mii 
euro 

   mii 
lei 

 mii lei  mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 

I - LUCRARI DE CONSTRUCTII            

1 Terasamente 143,338 31,645 28,668 172,006 37,974 

2 
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura 
(inchideri exterioare, compartimentari, finisaje) 

168,191 37,132 33,638 201,829 44,558 

3 Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, internet 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 Instalatii alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

TOTAL I 311,529 68,776 62,306 373,835 82,532 

II. - MONTAJ           

1 Montaj utilaje si 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           

1 Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 Dotari 232,888 51,415 46,578 279,466 61,698 

TOTAL III 232,888 51,415 46,578 279,466 61,698 

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 544,417 120,191 108,883 653,300 144,229 
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DEVIZUL  OBIECTULUI  NR. 5 

PLATFORMA DCD ORASTIE 

In lei/euro la cursul de 4,5296 lei/euro  

Nr. 
Crt.  

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare (fara TVA)  TVA 
Valoare (inclusiv 

TVA) 

mii lei 
 mii 
euro 

   mii 
lei 

 mii lei  mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 

I - LUCRARI DE CONSTRUCTII            

1 Terasamente 245,578 54,216 49,116 294,694 65,060 

2 
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura 
(inchideri exterioare, compartimentari, finisaje) 

155,802 34,396 31,160 186,962 41,276 

3 Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, internet 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 Instalatii alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

TOTAL I 401,380 88,613 80,276 481,656 106,335 

II. - MONTAJ           

1 Montaj utilaje si 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           

1 Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 Dotari 230,939 50,984 46,188 277,127 61,181 

TOTAL III 230,939 50,984 46,188 277,127 61,181 

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 632,319 139,597 126,464 758,783 167,517 
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DEVIZUL  OBIECTULUI  NR. 6 

PLATFORMA DCD PETRILA 

In lei/euro la cursul de 4,5296 lei/euro  

Nr. 
Crt.  

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare (fara TVA)  TVA 
Valoare (inclusiv 

TVA) 

mii lei 
 mii 
euro 

   mii 
lei 

 mii lei  mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 

I - LUCRARI DE CONSTRUCTII            

1 Terasamente 97,579 21,543 19,516 117,095 25,851 

2 
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura 
(inchideri exterioare, compartimentari, finisaje) 

203,420 44,909 40,684 244,104 53,891 

3 Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, internet 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 Instalatii alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

TOTAL I 300,999 66,452 60,200 361,199 79,742 

II. - MONTAJ           

1 Montaj utilaje si 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           

1 Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 Dotari 232,888 51,415 46,578 279,466 61,698 

TOTAL III 232,888 51,415 46,578 279,466 61,698 

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 533,887 117,866 106,777 640,664 141,440 
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DEVIZUL  OBIECTULUI  NR. 7 

PLATFORMA DCD LUPENI 

In lei/euro la cursul de 4,5296 lei/euro  

Nr. 
Crt.  

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare (fara TVA)  TVA 
Valoare (inclusiv 

TVA) 

mii lei 
 mii 
euro 

   mii 
lei 

 mii lei  mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 

I - LUCRARI DE CONSTRUCTII            

1 Terasamente 11,523 2,544 2,305 13,828 3,053 

2 
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura 
(inchideri exterioare, compartimentari, finisaje) 

110,665 24,432 22,133 132,798 29,318 

3 Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, internet 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 Instalatii alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

TOTAL I 122,188 26,975 24,438 146,626 32,371 

II. - MONTAJ           

1 Montaj utilaje si 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           

1 Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 Dotari 140,263 30,966 28,053 168,316 37,159 

TOTAL III 140,263 30,966 28,053 168,316 37,159 

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 262,451 57,941 52,490 314,941 69,530 
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DEVIZUL  OBIECTULUI  NR. 8 

PLATFORMA DCD URICANI 

In lei/euro la cursul de 4,5296 lei/euro  

Nr. 
Crt.  

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare (fara TVA)  TVA 
Valoare (inclusiv 

TVA) 

mii lei 
 mii 
euro 

   mii 
lei 

 mii lei  mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 

I - LUCRARI DE CONSTRUCTII            

1 Terasamente 43,032 9,500 8,606 51,638 11,400 

2 
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura 
(inchideri exterioare, compartimentari, finisaje) 

179,362 39,598 35,872 215,234 47,517 

3 Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, internet 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 Instalatii alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

TOTAL I 222,394 49,098 44,479 266,873 58,918 

II. - MONTAJ           

1 Montaj utilaje si 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           

1 Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 Dotari 124,078 27,393 24,816 148,894 32,871 

TOTAL III 124,078 27,393 24,816 148,894 32,871 

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 346,472 76,491 69,294 415,766 91,789 
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DEVIZUL  OBIECTULUI  NR. 9 

PLATFORMA DCD ANINOASA 

In lei/euro la cursul de 4,5296 lei/euro  

Nr. 
Crt.  

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare (fara TVA)  TVA 
Valoare (inclusiv 

TVA) 

mii lei 
 mii 
euro 

   mii 
lei 

 mii lei  mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 

I - LUCRARI DE CONSTRUCTII            

1 Terasamente 27,550 6,082 5,510 33,060 7,299 

2 
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura 
(inchideri exterioare, compartimentari, finisaje) 

125,721 27,755 25,144 150,865 33,307 

3 Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, internet 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 Instalatii alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

TOTAL I 153,271 33,838 30,654 183,925 40,605 

II. - MONTAJ           

1 Montaj utilaje si 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           

1 Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 Dotari 69,673 15,382 13,935 83,608 18,458 

TOTAL III 69,673 15,382 13,935 83,608 18,458 

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 222,944 49,219 44,589 267,533 59,063 
 

 



102 

 

EVALUĂRI  

Platforma DCD Barcea Mare 
    LEI, fara TVA 
    

Obiect  UM  Cant  PU  P total 

Amenajari pentru protectia mediului         

perdea arbori  ml 1000 80 104.000 

Total Amenajari protectia  mediului       104.000 

          

imprejmuire         

dezafectare poarta existenta   buc 1 1.300 2.200 

realizare gard nou   ml 6 390 2.340 

poarta noua buc 1 12.000 12.000 

          

platforma betonata         

19 cm beton Bcr 4,0 mc 114 364 41.496 

40 cm piatra sparta 0-63 mc 240 91 21.840 

          

perete beton, terasamente,beton, 
armatura ml 40 780 31.200 

fundatie rezervor apa ,sapatura, beton mc 3,51 650 2.282 

Transport 30 km to 82,669 26 2.149 

          

Drum interior ml        

15 cm piatra sparta 0-31 mc 54 117 6.318 

20 cm piatra sparta 0-63 mc 72 91 6.552 

Transport to 194,4 91 17.690 

amenajare teren         

defrisari mp 500 0 0 

excavari  100 mc 12,5 195 2.438 

umpluturi  100 mc 12,5 21 260 

nivelari mp 2000 5 10.400 

compactare 100 mc 12,5 793 9.913 

transport mat excavat in situ to 1750 26 45.500 

Total C+M       293.977 

          

Dotari          

rezervor apa ,polistif  5 mc buc 1 2.210 2.210 

Toaleta ecologica buc 1 1.950 1.950 

dotari PSI  global 1 2.041 2.041 

Container DCD periculoase 7 mc buc 2 9.068 18.135 

Container transport DCD  7 mc buc 50 9.068 453.375 

containere materiale reciclabile 7mc buc 4 9.068 36.270 

Total Dotari       513.981 

Utilaje         

concasor mobil  buc 1 1.494.314 1.170.902 
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multifunctional cupa,picon, foarfece buc 1 163.300 739.684 

Total Utilaje       1.910.586 

Total General       2.639.144 

 

Platforma DCD Brad  
    LEI, fara TVA 
    Obiect  UM  Cant  PU  P total 

Amenajari pentru protectia mediului         

perdea arbori  ml 80 104 8320 

Total Amenajari protectia  mediului       8320 

          

imprejmuire ml 80 390 31.200 

poarta  buc 1 12.000 12.000 

          

perete beton, terasamente,beton, 
armatura ml 30 780 23.400 

fundatie rezervor apa ,sapatura, beton mc 3,51 650 2.282 

Transport 30 km to 63,669 26 1.655 

          

amenajare teren       0 

excavari  100 mc 0,8 195 156 

umpluturi  100 mc 0 21 0 

nivelari mp 0 5 0 

compactare 100 mc 0 793 0 

defrisari mp 0 20 0 

transport mat excavat in situ to 112 26 2.912 

          

platforma  exista       

TOTAL   C+M       147.405 

          

Dotari         

rezervor apa ,polistif  5 mc buc 1 2.210 2.210 

Container DCD periculoase 7 mc   2 9.068 18.135 

Container transport DCD  7 mc buc 20 9.068 181.350 

containere materiale reciclabile 7mc buc 4 9.068 36.270 

dotari PSI Global 1 2.041 2.041 

TOTAL  Dotari         240.006 

Total General       313.611 
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Platforma DCD Petrosani 
    LEI, fara TVA 
    

Obiect  UM  Cant  PU  P total 

Amenajari pentru protectia mediului         

perdea arbori  ml 70 104 7280 

Total Amenajari protectia  mediului       7280 

          

imprejmuire ml 115 390 44.850 

poarta  buc 1 12.000 12.000 

          

perete beton, terasamente,beton, 
armatura ml 30 780 23.400 

fundatie rezervor apa ,sapatura, beton mc 3,51 650 2.282 

Transport 30 km to 63,669 26 1.655 

          

amenajare teren       0 

excavari  100 mc 13,5 195 2.633 

umpluturi  100 mc 13,5 21 281 

nivelari mc 1350 5 7.020 

compactare 100 mc 13,5 793 10.705,50 

defrisari mp 800 20 15.600 

transport mat excavat in situ to 1890 26 49.140 

          

platforma          

15 cm piatra sparta 0-31, compactata mc 56,25 117 6.581 

20 cm piatra sparta 0-63, compactata  mc 75 91 6.825 

Transport 30 km to 202,5 91 18.428 

drum interior piatra sparta         

15 cm piatra sparta 0-31, compactata mc 10,5 117 1.229 

20 cm piatra sparta 0-63, compactata  mc 14 91 1.274 

Transport 30 km to 37,8 91 3.440 

TOTAL   C+M       281.142 

          

Dotari         

rezervor apa ,polistif  5 mc buc 1 2.210 2.210 

Toaleta ecologica buc 1 1.950 1.950 

Container DCD periculoase 7 mc   1 9.067 9.067 

Container transport DCD  7 mc buc 18 9.068 163.215 

containere materiale reciclabile 7mc buc 4 9.068 36.270 

dotari PSI Global 1 2.041 2.041 

TOTAL  Dotari         214.753 

Total General       422.095 
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Platforma DCD Calan 
    LEI, fara TVA 
    Obiect  UM  Cant  PU  P total 

Amenajari pentru protectia mediului         

perdea arbori  ml 190 104 19760 

Total Amenajari protectia  mediului       19760 

          

imprejmuire ml 190 390 74.100 

poarta  buc 1 12.000 12.000 

          

perete beton, terasamente,beton, 
armatura ml 30 780 23.400 

fundatie rezervor apa ,sapatura, beton mc 3,51 650 2.282 

Transport 30 km to 63,669 26 1.655 

          

amenajare teren       0 

excavari  100 mc 30 195 5.850 

umpluturi  100 mc 10 21 208 

nivelari mp 2000 5 10.400 

compactare 100 mc 10 793 7.930 

defrisari mp 500 20 9.750 

transport mat excavat in situ to 4200 26 109.200 

          

platforma          

15 cm piatra sparta 0-31, compactata mc 56,25 117 6.581 

20 cm piatra sparta 0-63, compactata  mc 75 91 6.825 

Transport 30 km to 202,5 91 18.428 

drum interior piatra sparta         

15 cm piatra sparta 0-31, compactata mc 40,5 117 4.739 

20 cm piatra sparta 0-63, compactata  mc 54 91 4.914 

Transport 30 km to 145,8 91 13.268 

TOTAL   C+M       385.329 

          

Dotari         

rezervor apa ,polistif  5 mc buc 1 2.210 2.210 

Toaleta ecologica buc 1 1.950 1.950 

Container DCD periculoase 7 mc   1 9.067 9.067 

Container transport DCD  7 mc buc 20 9.068 181.350 

containere materiale reciclabile 7mc buc 4 9.068 36.270 

dotari PSI Global 1 2.041 2.041 

TOTAL  Dotari         232.888 

Total General       544.417 
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Platforma DCD Orastie 
    LEI, fara TVA 
    Obiect  UM  Cant  PU  P total 

Amenajari pentru protectia mediului         

perdea arbori  ml 180 104 18720 

Total Amenajari protectia  mediului       18720 

          

imprejmuire ml 180 390 70.200 

poarta  buc 1 12.000 12.000 

          

perete beton, terasamente,beton, 
armatura ml 30 780 23.400 

fundatie rezervor apa ,sapatura, beton mc 3,51 650 2.282 

Transport 30 km to 63,669 26 1.655 

          

amenajare teren         

excavari  100 mc 49,75 195 9.701 

umpluturi  100 mc 49,75 21 1.035 

nivelari mc 2000 5 10.400 

compactare 100 mc 49,75 793 39.452 

defrisari mp 200 20 3.900 

transport mat excavat in situ to 6965 26 181.090 

          

platforma          

15 cm piatra sparta 0-31, compactata mc 56,25 117 6.581 

20 cm piatra sparta 0-63, compactata  mc 75 91 6.825 

Transport 30 km to 202,5 91 18.428 

drum interior piatra sparta         

15 cm piatra sparta 0-31, compactata mc 25,5 117 2.984 

20 cm piatra sparta 0-63, compactata  mc 34 91 3.094 

Transport 30 km to 91,8 91 8.354 

TOTAL   C+M       475.179 

          

Dotari         

rezervor apa ,polistif  5 mc buc 1 2.210 2.210 

Container DCD periculoase 7 mc   1 9.068 9.068 

Container transport DCD  7 mc buc 20 9.068 181350 

containere materiale reciclabile 7mc buc 4 9.068 36.270 

dotari PSI Global 1 2.041 2.041 

TOTAL  Dotari         230.939 

Total General       632.318 
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Platforma DCD Petrila 

LEI, fara TVA 
    Amenajari pentru protectia mediului         

perdea arbori  ml 210 104 21840 

Total Amenajari protectia  mediului       21840 

          

imprejmuire ml 210 390 81.900 

poarta  buc 1 12.000 12.000 

          

perete beton, terasamente,beton, 
armatura ml 60 780 46.800 

fundatie rezervor apa ,sapatura, beton mc 3,51 650 2.282 

Transport 30 km to 120,669 26 3.137 

          

amenajare teren       0 

excavari  100 mc 18,5 195 3.608 

umpluturi  100 mc 18,5 21 385 

nivelari mp 1800 5 9.360 

compactare 100 mc 9 793 7.137 

defrisari mp 500 20 9.750 

transport mat excavat in situ to 2590 26 67.340 

          

platforma          

15 cm piatra sparta 0-31, compactata mc 56,25 117 6.581 

20 cm piatra sparta 0-63, compactata  mc 75 91 6.825 

Transport 30 km to 202,5 91 18.428 

drum interior piatra sparta         

15 cm piatra sparta 0-31, compactata mc 45 117 5.265 

20 cm piatra sparta 0-63, compactata  mc 60 91 5.460 

Transport 30 km to 162 91 14.742 

TOTAL   C+M       374.799 

          

Dotari         

rezervor apa ,polistif  5 mc buc 1 2.210 2.210 

Toaleta ecologica buc 1 1.950 1.950 

Container DCD periculoase 7 mc   1 9.067 9.067 

Container transport DCD  7 mc buc 20 9.068 181350 

containere materiale reciclabile 7mc buc 4 9.068 36.270 

dotari PSI Global 1 2.041 2.041 

TOTAL  Dotari         232.888 

Total General       533.887 
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Platforma DCD Lupeni 
    LEI, fara TVA 
    Obiect  UM  Cant  PU  P total 

Amenajari pentru protectia mediului         

perdea arbori  ml 80 104 8320 

Total Amenajari protectia  mediului       8320 

          

imprejmuire ml 80 390 31.200 

poarta  buc 1 12.000 12.000 

          

perete beton, terasamente,beton, 
armatura ml 40 780 31.200 

fundatie rezervor apa ,sapatura, beton mc 3,51 650 2.282 

Transport 30 km to 82,669 26 2.149 

          

amenajare teren       0 

excavari  100 mc 1,5 195 293 

umpluturi  100 mc 1,5 21 31 

nivelari mc 500 5 2.600 

compactare 100 mc 1,5 793 1.190 

defrisari mp 100 20 1.950 

transport mat excavat in situ to 210 26 5.460 

          

platforma          

15 cm piatra sparta 0-31, compactata mc 56,25 117 6.581 

20 cm piatra sparta 0-63, compactata  mc 75 91 6.825 

Transport 30 km to 202,5 91 18.428 

TOTAL   C+M       195.988 

          

Dotari         

rezervor apa ,polistif  5 mc buc 1 2.210 2.210 

Container DCD periculoase 7 mc   1 9.067 9.067 

Container transport DCD  7 mc buc 10 9.068 90675 

containere materiale reciclabile 7mc buc 4 9.068 36.270 

dotari PSI Global 1 2.041 2.041 

TOTAL  Dotari         140.263 

Total General       262.451 
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Platforma DCD Uricani 
    LEI, fara TVA 
    Obiect  UM  Cant  PU  P total 

Amenajari pentru protectia mediului         

perdea arbori  ml 260 104 27040 

Total Amenajari protectia  mediului       27040 

          

imprejmuire ml 260 390 101.400 

poarta  buc 1 12.000 12.000 

          

perete beton, terasamente,beton, 
armatura ml 30 780 23.400 

fundatie rezervor apa ,sapatura, beton mc 3,51 650 2.282 

Transport 30 km to 63,669 26 1.655 

          

amenajare teren         

excavari  100 mc 6,6 195 1.287 

umpluturi  100 mc 6,6 21 137 

nivelari mc 2000 5 10.400 

compactare 100 mc 6,6 793 5.234 

defrisari mp 100 20 1.950 

transport mat excavat in situ to 924 26 24.024 

          

platforma          

15 cm piatra sparta 0-31, compactata mc 56,25 117 6.581 

20 cm piatra sparta 0-63, compactata  mc 75 91 6.825 

Transport 30 km to 202,5 91 18.428 

drum interior piatra sparta         

15 cm piatra sparta 0-31, compactata mc 12 117 1.404 

20 cm piatra sparta 0-63, compactata  mc 16 91 1.456 

Transport 30 km to 43,2 91 3.931 

TOTAL   C+M       296.194 

          

Dotari         

rezervor apa ,polistif  5 mc buc 1 2.210 2.210 

Toaleta ecologica buc 1 1.950 1.950 

Container DCD periculoase 7 mc   1 9.068 9.068 

Container transport DCD  7 mc buc 10 9.068 90.675 

containere materiale reciclabile 7mc buc 2 9.068 18.135 

dotari PSI Global 1 2.041 2.041 

TOTAL  Dotari         124.078 

Total General       346.472 
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Platforma DCD Aninoasa 
    LEI, fara TVA 
    Obiect  UM  Cant  PU  P total 

Amenajari pentru protectia mediului         

perdea arbori  ml 130 104 13520 

Total Amenajari protectia  mediului       13520 

          

imprejmuire ml 130 390 50.700 

poarta  buc 1 12.000 12.000 

          

perete beton, terasamente,beton, 
armatura ml 30 780 23.400 

fundatie rezervor apa ,sapatura, beton mc 3,51 650 2.282 

Transport 30 km to 63,669 26 1.655 

          

amenajare teren         

excavari  100 mc 4,5 195 878 

umpluturi  100 mc 4,5 21 94 

nivelari mp 900 5 4.680 

compactare 100 mc 4,5 793 3.569 

defrisari mp 100 20 1.950 

transport mat excavat in situ to 630 26 16.380 

          

platforma          

15 cm piatra sparta 0-31, compactata mc 56,25 117 6.581 

20 cm piatra sparta 0-63, compactata  mc 75 91 6.825 

Transport 30 km to 202,5 91 18.428 

drum interior piatra sparta         

15 cm piatra sparta 0-31, compactata mc 6 117 702 

20 cm piatra sparta 0-63, compactata  mc 10 91 910 

Transport 30 km to 24,6 91 2.239 

TOTAL   C+M       227.071 

          

Dotari         

rezervor apa ,polistif  5 mc buc 1 2.210 2.210 

Toaleta ecologica buc 1 1.950 1.950 

Container DCD periculoase 7 mc   1 9.067 9.067 

Container transport DCD  7 mc buc 2 9.068 18.135 

containere materiale reciclabile 7mc buc 4 9.068 36.270 

dotari PSI Global 1 2.041 2.041 

TOTAL  Dotari         69.673 

Total General       222.944 

 

Comune           

 Containere 1,1mc buc 388   1.200 465.600 
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Cap 4:  ANALIZA COST-BENEFICIU 

 

4.1 IDENTIFICAREA INVESTITIEI SI DEFINIREA OBIECTIVELOR 

Proiectul propus se încadrează în obiectivele generale ale strategiei de dezvoltare a 

judetului  Hunedoara, urmarind politica UE  în domeniul deşeurilor, printr-o serie de planuri 

de acţiune in scopul reducerii efectelor negative asupra mediului şi a sănătăţii. 

 Investitia care face obiectul prezentei analize se refera la “Proiectul pentru 

valorificarea deşeurilor din construcţii și demolări din judeţul Hunedoara” 

In Romania principala modalitate de eliminare a deșeurilor este in continuare 

reprezentată de depozitare, operațiunile de reciclare si valorificare fiind utilizate intr-o 

masura foarte mica. 

Depozitarea deșeurilor trebuie interpretată ca ultima opţiune disponibilă, care 

corespunde celui mai ridicat nivel de pierdere și de alterare a resurselor. 

Abordarea UE in domeniul gestionării deșeurilor se bazeaza pe 4 principii majore: 

 prevenirea generarii deșeurilor – factor considerat a fi extrem de important in 

cadrul oricarei strategii de gestionare a deșeurilor; 

 reciclare și reutilizare –incurajarea unui nivel ridicat de recuperare a 

materialelor componente, preferabil prin reciclare;  

 eliminarea finala a deșeurilor – in cazul in care deșeurile nu pot fi valorificate, 

acestea trebuie eliminate in condiții de siguranță pentru mediu si sanatatea 

umana; 

 valorificare prin alte operațiuni a deșeurilor care nu sunt reciclate; 

In timpul construcţiei, renovării sau dezafectării unor clădiri sunt generate cantităţi 

mari de deşeuri care au un impact considerabil asupra mediului. Gestionarea acestora va 

conduce la imbunătăţirea mediului şi reducerea unor costuri. 

Obiectivul UE este acela de a deveni o societate a reciclării. Acesta include ţinte de 

reciclare a 50% din deşeurile municipale şi 70% din deşeurile din construcţii şi demolări, 

până în 2020 pentru statele membre UE.  
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IDENTIFICAREA INVESTITIEI 

 

Investiţia pentru valorificarea şi gestionarea deşeurilor din construcţii și demolări în 

judeţul Hunedoara are ca scop imbunătăţirea modului de gestionare a deşeurilor produse, 

promovarea unei abordări coerente, integrate a managementului deşeurilor din construcţii şi 

demolări, cu impact pozitiv asupra mediului socio – economic, şi conformării cu cerințele 

legislației in vigoare 

Soluția aleasă constă intr-o  instalaţie mobilă de concasare, cu un utilaj de 

manevrare a deşeurilor şi suprastructura aferentă pentru tratarea DCD. 

 Această instalaţie mobilă va fi amplasată în incinta ce se va amenaja în Bârcea Mare.  

Va exista posibilitatea de a transportata concasorul mobil pe trailer la platformele DCD din 

localitățile urbane. 

 Se prevede ca deşeurile să fie  pre-selectate la locul de generare,  separându-se atât 

fracţiile reciclabile precum hârtie, plastic, lemn, metale, și dacă este posibil și deşeurile 

periculoase identificate. Aceasta va avea ca rezultat obţinerea unor sorturi mai uşor de 

valorificat şi o eficienţă mai mare în cadrul procesului de tratare DCD. 

Principalele probleme pe care le ridică gestionarea deşeurilor din construcții și 

demolari  sunt legate de: 

- diversitatea mare de tipuri de deşeuri rezultate in urma demolarii si construirii de 

cladiri noi, in urma reabilitarii infrastructurii existente, a reconstruirii și extinderii 

rețelei de transport; 

- cantitatea semnificativă produsă anual; 

- depozitarea, in multe situaţii,  in comun cu deşeurile menajere şi stradale, pe 

depozite municipale;  

- lipsa unor sisteme locale sau regionale unitare, coordonate  de tratare a deşeurilor 

din construcții; 

- lipsa unor tehnici de colectare selective; 

- probleme legate de costurile de transport. 

Strategia gestionarii DCD ia in considerare urmatoarele principii esențiale: 

 Principiul prevenirii la sursa; 

 Principiul “poluatorul platește” potrivit caruia costurile legate de gestionarea 

deseurilor sunt suportate de catre generatorii de deșeuri; 

 Principiul precauției, astfel incat masurile și actiunile intreprinse sa anticipeze 

efectele negative asupra mediului; 
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 Principiul proximitatii, conform caruia deșeurile vor fi gestionate aproape de sursa de 

generare.   

Orizontul de analiză 

Perioada de referinţă se referă la numărul maxim de ani pentru care se realizează 

previziuni in cadrul analizei cost-beneficiu. 

Previziunile trebuie realizate pentru o perioadă apropiată de viaţa economică a 

investiţiei, suficient de indelungată pentru a permite manifestarea impactului pe termen 

mediu şi lung al acesteia.  

 Având în vedere atât caracteristicile proiectului de investiţii propus, includerea 

acestuia in dezvoltarea unei strategii pe termen mediu și lung cât şi principiul de 

prudenţialitate care impune alegerea unei perioade rezonabile de analiză, previziunile 

recomandate pentru proiectele de investiții in domeniul mediului sunt de 30 ani. 

 Perioada de analiza de 30 ani pentru proiectele de mediu este reglementata de 

HG 28/2008 și ordinul 863/2008.  

 

DEFINIREA OBIECTIVELOR  

Obiectivul prezentului studiu de fezabilitate consta in evaluarea fezabilitatii investiției 

selectate pe baza solutiei tehnice stabilite pentru îmbunătăţirea gestionării deșeurilor 

provenite din construcții și demolari în judeţul Hunedoara, elaborarea unui plan de finantare 

a acestei investitii si analiza durabilitatii proiectului.  

Obiectivele specifice: 

Opţiunile pentru gestionarea DCD sunt în ordinea descrescătoare a priorităţilor:  

 prevenirea apariţiei -prin aplicarea „tehnologiilor curate” în constructii; 

 minimizare generare deşeuri; 

 reutilizare/reciclare;  

 valorificare materială sau energetică;  

 tratare/ depozitare. 

 

Valorificarea potenţialului util DCD are următoarele obiective subsidiare: 

 dezvoltarea pieţei pentru materiile prime secundare şi susţinerea promovării utilizării 

produselor obţinute din reciclarea DCD; 

 decuplarea generării deşeurilor de creşterea economica şi realizarea unei reduceri 

globale a volumului de DCD; 
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 promovarea prioritară a valorificării materiale în măsura posibilităţilor tehnice şi 

economice în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi mediu; 

 

Asigurarea celor mai bune opţiuni pentru colectarea şi transportul deşeurilor, în vederea 

unei cât mai eficiente  valorificări, prevede: 

 stabilirea unor principii şi cerinte unitare care să stea la baza funcţionării tuturor 

companiilor care se ocupa de eliminarea DCD; 

 separarea fluxurilor de deşeuri periculoase de cele nepericuloase; 

 introducerea şi extinderea colectării selective la sursă a deşeurilor; 

 controlul activităţii de transport deşeuri pe plan intern: întărirea capacităţii 

instituţionale de control; 

Si nu in ultimul rand, generarea de locuri de muncă obiectiv obligatoriu pentru toate 

proiectele finantate de UE. 

 

 

4.2  ANALIZA OPTIUNILOR SI A FEZABILITATII 

In procesul de luare a deciziilor cu privire la investitie, in cadrul elaborarii Studiului de 

fezabilitate, este necesara  o analiza a optiunilor in conformitate cu principiile si regulile 

stabilite de UE. 

In vederea atingerii obiectivului general al proiectului, dar si a obiectivelor specifice a 

fost realizata o analiza a alternativelor atat din punct de vedere al valorilor cantitative 

(monetare) cum ar fi costurile pentru echipamente si de construire, reducerea costurilor de 

exploatare, dar si a valorilor calitative cum ar fi impactul social si asupra mediului,  care pot 

fi cuantificate dar nu pot fi exprimate valoric. 

Scenariul 1 – instalaţia mobilă de concasare va fi amplasată în incinta amenajată din 

Bârcea Mare, adiacent CMID, dar va exista posibilitatea de a fi transportată periodic, ori de 

câte ori este necesar, la toate celelalte  platforme DCD, cuprinse în proiect. 

Scenariul 2 – Acest scenariu propune o instalaţie fixă de concasare, cu utilaje de 

manevrare a deşeurilor şi suprastructura aferentă pentru  tratarea  DCD. 

Instalația fixa de concasare și sortare deșeuri din construcții și demolari se 

amplasează in zona Centru (lânga Centrul județean de management intergat al deșeurilor 

din Bârcea Mare). 
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Operatorul instalației asigura transportul deșeurilor din fiecare zona la instalația fixa 

din zona Centru și operarea instalației.  

Nu se amenajeaza platforme de depozitare in celelalte zone. 

Scenariul 3 – Un operator pentru zonele Brad, Centru si Hateg și un operator pentru 

zona Valea Jiului, cu 2 instalații. O instalație amplasata în zona Centru (lânga Centrul 

județean de management integrat al deșeurilor din Bârcea Mare) și o instalație amplasata în 

Valea Jiului. Acest scenariu este prevăzut pentru reducerea distanțelor de transport și 

pentru a da posibilitatea ca să se trateze separat DCD din Valea Jiului,  având în vedere 

specificul minier al zonei. 

 

 Făcând o analiză tehnico-economică între cele trei scenarii propuse mai sus, alegem 

Scenariul 1, care asigură gestionarea optimă a DCD în judeţul Hunedoara. 

Având în vedere că în Scenariul 1 se realizează  9 platforme de stocare temporară, 

unde concasorul mobil va veni periodic, colectarea / transportul / stocarea temporară / 

tratarea / valorificarea / eliminarea controlată, se va face în mod optim din punct de vedere 

al managementului DCD. 

Valoarea de investiţie din cadrul acestei variante este de. 1.693 mii euro fara TVA,iar 

costurile de operare anuale de 105.839 euro. 

Scenariul 2 – Valoarea de investiţie din cadrul acestei variante este de 720 mii euro 

fara TVA, fiind mai mică decât în scenariul 1, în schimb costurile anuale de transport și de 

operare sunt mult mai mari, respectiv de 120.875  euro; în plus, este mai ineficientă din 

punct de vedere al cantității DCD procesate, deoarece nefiind platforme de stocare 

temporară, DCD vor fi mai greu de identificat. 

Scenariul 3 – Valoarea de investiţie a scenariului 3 este de 1.513 mii euro fara TVA, iar 

costurile anuale de transport și de operare sunt respectiv de 216.300  euro, fiind cele mai 

mari dintre toate cele trei scenarii. 

 

ANALIZA MULTICRITERIALA 

Analiza Multi –Criteriala (AMC) este utilizata pentru realizarea unei evaluari 

comparative a optiunilor (alternativelor alese). 

Aceasta metoda este utilizata atunci cand impacturilor semnificative sociale si de 

mediu nu le pot fi desemnate valori monetare.  

Fiecare criteriu ales, masoara un aspect relevant in functie de care se alege 

alternativa care indeplineste cel mai bine obiectivele proiectului. 
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Criteriile sunt: 

C1 – Costurile operare 

C2 – Valorificarea /reciclarea DCD prin comercializarea produselor rezultate 

C3 – Protectia populatiei si mediului inconjurator 

C4 – Contributia la o economie eficienta si crestere economica durabila in  

judetul Hunedoara 

C5 – Conformitatea cu politica UE si legislatia nationala privind gestionarea 

deseurilor DCD. 

Matricea de performanta – fiecare rand din cadrul acestei matrici descrie o optiune 

si fiecare coloana descrie performanta optiunii in functie de criteriul ales. 

                            Criterii C1 C2 C3 C4 C5 

Alternative Costuri  Posibilitatea  Protectia  Contributie Conformitate  

    operare valorificarii populatie economie cu politica UE 

 
Sc1 1 inst mobila si 9 platforme 7 7 7 5 7 

 Costuri operare minime      

Sc2 1 inst fixa, fara alte platfor 3 5 5 3 5 

 Costuri operare medii      

Sc3  2 instalatii mobile, 2 Op 1 3 5 3 5 

 Costuri operare maxime      

        

  Ponderi 40 20 20 10 10 

 

Exceptand primul criteriu (costuri operare) celelalte criterii sunt criterii calitative. 

Exemplu criteriul legat de protectia populatiei si a mediului,ar putea sa nu aiba nici un 

impact, un impact minimal (pozitiv sau negativ) un impact limitat, un impact moderat sau un 

impact semnificativ raportat la fiecare alternativa. 

Pentru indeplinirea cerinţelor procedurale se parcurg următoarele etape practice: 

 etapa 1: Fiecare optiune (alternativa) primeste un punctaj numeric (de la 1-10) pe o 

scala a nivelului de performanta pentru fiecare criteriu. 

 etapa 2: fiecărui optiune ii este atribuită o pondere (care să reflecte importanta 

relativă pe care le-o acordă cadrul programmatic naţional); 

 etapa 3: analiza de impact (analizarea, pentru fiecare criteriu ales, a efectelor  

cantitative sau calitative pe care acesta le produce); 

 etapa 4: estimarea efectelor proiectului in termenii criteriilor selectate ; 

 etapa 5: standardizarea matricei de performanta prin metoda liniara;  

 etapa 6: ponderarea rezultatelor obţinute; 

 etapa 7: agregarea scorurilor diferitelor criterii prin metoda insumarii ponderilor. 
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                              Criterii C1 C2 C3 C4 C5 Insumarea  

Alternative Costul  Posibilitatea  Protectia  Contributie Conformitate  ponderilor 

    investitiei valorificarii 
populatie-
mediu economie 

cu politica 
UE   

S1 1 inst mobila si 9 platf 0,64 0,47 0,41 0,45 0,41 0,52 

S2 1 inst fixa, fara alte platf 0,27 0,33 0,29 0,27 0,29 0,29 

S3  2 instalatii mobile, 2 Op 0,09 0,20 0,29 0,27 0,29 0,19 

          

  Ponderi 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1   

 

Concluzia este ca cea mai buna alternativa este Scenariul 1– scenariul cu investitie 

medie care are cel mai mare punctaj 0,52 puncte. 

Evaluarea optiunilor prin analiza multicriteriala pune in evidenta faptul ca Scenarul 1  

(cu costuri operare minime) răspunde cel mai bine necesităţilor locale in ceea ce priveste 

gestionarea deseurilor C&D. 

  

4.3 ANALIZA FINANCIARĂ, 

 Inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea  

actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul beneficiu/cost 

 

Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanţa şi sustenabilitatea 

financiară a investiţiei propuse pe parcursul perioadei de referinţă. 

Această analiză se referă la susţinerea financiară şi sustenabilitatea pe termen lung, 

indicatorii de performanţă financiară, precum şi justificarea pentru volumul asistenţei UE 

necesare. 

Durata de analiza a acestui tip de proiecte este de 30 de ani, conform HG 28/2008 si 

Ordinului 863/2008. 

Indicatorii de performanţă financiară care vor fi calculaţi pentru determinarea 

performanţei şi sustenabilităţii financiare sunt: 

-           valoarea actuală netă financiară (VANF); 

-           rata internă de rentabilitate financiară (RIRF); 

-           raportul beneficiu-cost (B/C); 

-           fluxul de numerar cumulat. 

Analiza cheltuielilor aferente exploatarii 

Cantitatile de deseuri C&D ce se vor trata anual este de  16.104 tone/an. La o 

populaţie de 473.635 locuitori, rata de generare DCD este  de 34 kg/locuitor/an. 
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 Pe perioada exploatarii avem urmatoarele cheltuieli de operare si intretinere (O&I):  

- cheltuieli cu forta de munca; 

- cheltuieli de intretinere si reparatii; 

- cheltuieli cu combustibilul; 

- cheltuieli cu energia. 

Costurile de operare si intretinere prezentate in tabelul urmator sunt estimate pentru 

cantitatea de deseuri generate si reciclate intr-un an, fara influenta DCD existente.  

 

Costuri de operare si Intretinere anuale 

Felul costurilor [€ / an] [lei/an] 

Salarii personal 71.529 324.000 

Taxe pentru salarii 22.174 100.440 

Total cheltuieli cu forta de munca 93.704 424.440 

Intretinere si reparatii curente(filtre, piese schimb, etc ) 5.000 22.648 

Combustibil 5.200 23.554 

Transport concasor 598 2.709 

Apa 137 621 

Echipament de lucru şi protecţia muncii 1.200 5.436 

TOTAL COSTURI  O&I  105.839 479.408 

 

Costurile de operare şi intreţinere sunt de 105.839 € /an, respectiv  de 6,57 € / 

to DCD reciclat,  la o capacitate anuala de tratare de 16.104 to/an,. 

 Cheltuielile cu forta de munca sunt reprezentate de cheltuielile cu salariile 

personalului ce deserveste operarea statiei pilot si cheltuielile cu taxele pe salarii. 

Prin implementarea proiectului, se vor crea un numar de 28 noi locuri de muncă în 

timpul execuţiei lucrărilor şi 14 noi locuri de muncă pentru perioada de exploatare; 

astfel încât se ia in considerare un salariu mediu anual de : 

-          3 deservenți staţia concasare mobilă (2 schimburi și unul de rezervă) cu un salariu 

de  2.400 lei/luna, (3 x2.400 lei/luna=7.200 lei/luna); 

-          3 deservenți utilaj multifuncțional =2.400 lei/luna (3 x 2.400 lei/luna=7.200 lei/luna) 

-          6 sortatori materiale reciclabile=1.500 lei/luna (6x1.500 lei/luna=9.000 lei/luna) 

-          2 paznici, care fac și controlul DCD la recepție 1.800 lei/luna (2x1.800 

lei/luna=3.600 lei/luna) (Bârcea Mare) 
 

Suma totala a remuneraţiei acestora, inclusiv contribuţiile aferente angajaţilor, este 

de 27.000 lei/luna, adica 324.000 lei/an. 

Cheltuielile angajatorului cu salariile sunt estimate la 100.440 lei/an 



119 

 

Cheltuielile cu salariile au fost calculate ca medie anuala, cunoscut fiind faptul ca se 

va lucra mai intens in unele perioade ale anului, iar pe perioada iernii pilotul nu va functiona.  

 Pentru perioada de analiza financiara s-a considerat o crestere medie a salariilor de 

5%/an. 

 Restul cheltuielilor au fost estimate in functie de consumurile medii specificate in 

caracteristicile tehnice ale echipamentelor. 

Consum combustibil : motorina aproximativ 16 l/h 

Consum apa :  aproximativ 7   l/min 

Energie electrică : aproximativ   60kW 

 

 Pentru aceste cheltuieli s-au prevat crestiri anuale datorate inflatiei estimate la 2.5%. 

 Pentru primii doi ani de functionare a statiei, perioada in care vor fi tratate si 

deseurile existente, abandonate, am prevazut cheltuieli suplimentare de 30% din cheltuielile 

anuale de operare si intretinere. 

  

Cheltuielile de depozitare a deşeurilor periculoase care merg la depozit sunt de 7€ 

/ to, pentru cantitatea de 1191,7 t/an costurile sunt de 8341€ / an echivalent a 37786 lei/an. 

 

 Costurile de intreţinere si reparatii capitale după 2000 ore de funcţionare a 

concasorului sunt de 2219 euro, conform graficului reviziilor tehnice periodice 

recomandate de furnizorul compresorului.  
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Analiza veniturile obtinute din valorificarea deseurilor reciclate. 

 

In tabelul urmator sunt estimate cantitatile anuale de deseuri reciclabile care se pot 

valorifica repreyentând 59% din total DCD, preturile la care acestea se pot vinde confor 

informatiilor din piata specifica si veniturile anuale ce se pot obtine. 

 In analiza financiara la aceste sume s-a aplicat o rata de crestere de 2,5%/an 

datorată inflaţiei. 

Venituri din valorificarea reciclabilelor Cantitate 
Pret 

unitar Venituri anuale 

 
[to/an] [€ / to] [€ / an] [lei/an] 

     Venituri din valorificare materiale concasate  7.295,11 15 109.427 495.659 

Venituri din valorificare materiale reciclabile         

    -   metal 193,25 220 42.515 192.574 

    -  plastic 837,41 289 242.011 1.096.213 

    -  lemn 966,24 24 23.190 105.040 

    -  sticla 209,35 45 9.421 42.672 

Total reciclabile 2.206,25   317.136 1.436.499 

          

TOTAL VENITURI /AN 9.501,36   426.563 1.932.158 

 

Din totalul cantităţii de deşeuri de 16.104 tone/an nu se pot valorifica următoarele: 

  % din total tone/an 

1.Deseuri ce nu ajung la Platformă     

                - lemn curat 4,40 708,58 

                - hartie si carton 4,30 692,47 

                - metale 2,80 450,91 

total  11,5 1851,96 

2.Deseuri periculoase  7,4 1.191,70 

3.Deseuri inerte pentru umpluturi 22,1 3.558,98 

TOTAL 41 6.602,64 

 

Din total deseuri DCD de 16.104 tone/an : 

 59% reprezentând  9.501,36 tone /an se pot valorifica; 

 41% repreyentând 6.602,64 tone/an nu aduc venituri. 
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VENITURILE SI CHELTUIELILE AFERENTE INVESTITIEI  
 
                   
                  lei 
 

an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8 an 9 an 10 an 11 an 12 an 13 an 14 an 15 an 16 an 17 an 18 an 19 an 20 an 21 an 22 an 23 an 24 an 25 an 26 an 27 an 28 an 29 an 30

VENITURI DIN EXPLOATARE

 - venituri materiale concasate 495.659 508.050 520.752 533.770 547.115 560.793 574.812 589.183 603.912 619.010 634.485 650.348 666.606 683.271 700.353 717.862 735.809 754.204 773.059 792.385 812.195 832.500 853.312 874.645 896.511 918.924 941.897 965.445 989.581 1.014.320

 - venituri valorif icare reciclabile 1.436.499 1.472.412 1.509.222 1.546.952 1.585.626 1.625.267 1.665.899 1.707.546 1.750.235 1.793.991 1.838.840 1.884.811 1.931.932 1.980.230 2.029.736 2.080.479 2.132.491 2.185.803 2.240.448 2.296.460 2.353.871 2.412.718 2.473.036 2.534.862 2.598.233 2.663.189 2.729.769 2.798.013 2.867.963 2.939.662

TOTAL VENITURI 1.932.158 1.980.462 2.029.974 2.080.723 2.132.741 2.186.060 2.240.711 2.296.729 2.354.147 2.413.001 2.473.326 2.535.159 2.598.538 2.663.501 2.730.089 2.798.341 2.868.300 2.940.007 3.013.507 3.088.845 3.166.066 3.245.218 3.326.348 3.409.507 3.494.744 3.582.113 3.671.666 3.763.458 3.857.544 3.953.983

  CHELTUIELI DIN EXPLOATARE

  1. Cheltuieli materiale, din care: 54.964 56.338 57.747 59.190 60.670 62.187 63.742 65.335 66.969 68.643 70.359 72.118 73.921 75.769 77.663 79.605 81.595 83.635 85.725 87.869 90.065 92.317 94.625 96.991 99.415 101.901 104.448 107.059 109.736 112.479

Combustibil şi lubrif ianţi 23.554 24.143 24.746 25.365 25.999 26.649 27.315 27.998 28.698 29.416 30.151 30.905 31.677 32.469 33.281 34.113 34.966 35.840 36.736 37.654 38.596 39.561 40.550 41.563 42.603 43.668 44.759 45.878 47.025 48.201

Apa 618 634 650 666 682 700 717 735 753 772 791 811 832 852 874 895 918 941 964 988 1.013 1.038 1.064 1.091 1.118 1.146 1.175 1.204 1.234 1.265

Transport concasor 2.709 2.776 2.846 2.917 2.990 3.064 3.141 3.220 3.300 3.383 3.467 3.554 3.643 3.734 3.827 3.923 4.021 4.121 4.224 4.330 4.438 4.549 4.663 4.779 4.899 5.021 5.147 5.276 5.408 5.543

Intretinere si reparatii curente 22.648 23.214 23.795 24.389 24.999 25.624 26.265 26.921 27.594 28.284 28.991 29.716 30.459 31.221 32.001 32.801 33.621 34.462 35.323 36.206 37.111 38.039 38.990 39.965 40.964 41.988 43.038 44.114 45.217 46.347

Echipament de lucru şi protecţia 

muncii
5.436 5.571 5.711 5.853 6.000 6.150 6.304 6.461 6.623 6.788 6.958 7.132 7.310 7.493 7.680 7.872 8.069 8.271 8.478 8.689 8.907 9.129 9.358 9.592 9.831 10.077 10.329 10.587 10.852 11.123

  2. Cheltuieli cu munca vie: 424.440 445.662 467.945 491.342 515.909 541.705 568.790 597.230 627.091 658.446 691.368 725.936 762.233 800.345 840.362 882.380 926.499 972.824 1.021.465 1.072.539 1.126.166 1.182.474 1.241.598 1.303.678 1.368.861 1.437.304 1.509.170 1.584.628 1.663.860 1.747.053

- salarii 324.000 340.200 357.210 375.071 393.824 413.515 434.191 455.901 478.696 502.630 527.762 554.150 581.857 610.950 641.498 673.573 707.251 742.614 779.745 818.732 859.668 902.652 947.784 995.174 1.044.932 1.097.179 1.152.038 1.209.640 1.270.122 1.333.628

- cheltuieli angajator cu salariile 100.440 105.462 110.735 116.272 122.085 128.190 134.599 141.329 148.396 155.815 163.606 171.786 180.376 189.395 198.864 208.808 219.248 230.210 241.721 253.807 266.497 279.822 293.813 308.504 323.929 340.125 357.132 374.988 393.738 413.425

  3. Costuri revizii si reparaţii capitale 10.051 10.051 10.051 10.051 10.051 10.051

 4. Cheltuieli depozit  deseuri periculoase 37.785 38.730 39.698 40.691 41.708 42.751 43.820 44.915 46.038 47.189 48.369 49.578 50.817 52.088 53.390 54.725 56.093 57.495 58.932 60.406 61.916 63.464 65.050 66.677 68.344 70.052 71.803 73.599 75.439 77.324

 5. Alte cheltuieli neprevazute 13.589 13.929 14.277 14.634 14.999 15.374 15.759 16.153 16.557 16.971 17.395 17.830 18.275 18.732 19.201 19.681 20.173 20.677 21.194 21.724 22.267 22.824 23.394 23.979 24.578 25.193 25.823 26.468 27.130 27.808

TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE 530.779 554.659 579.667 605.857 643.338 662.017 692.110 723.633 756.654 801.299 827.490 865.462 905.247 946.934 1.000.667 1.036.390 1.084.359 1.134.631 1.187.317 1.252.588 1.300.414 1.361.078 1.424.667 1.491.324 1.571.250 1.634.450 1.711.244 1.791.754 1.876.164 1.974.716

PERIOADA DE EXPLOATARE 
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Analiza sustenabilitatii financiare 

 

SUSTENABILITATEA FINANCIARA – reflecta capacitatea investitiei de a 

genera fluxuri de numerar din activitatea de exploatare.  

Proiectul este considerat viabil /sustenabil /durabil din punct de vedere 

financiar, dacă nu comportă riscul de a intra in incetare de plăţi in viitor (adică să aibă 

suficiente lichidităţi pentru a acoperi obligaţiile exigibile). 

Analiza constă in urmărirea imperativului ca fluxul de numerar net să fie pozitiv 

in fiecare an din perioada de referinţă. 

Fluxul de numerar calculat ca difereta intre intrarile de numerar si iesirile de 

numerar trebuie sa fie pazitiv in fiecare an pe toata perioada de viata a proiectului. 

Aceasta inseamnă că veniturile trebuie să fie suficient de mari să acopere 

costurile aferente. 

Din tabelul urmator se observa ca fluxul de numerar este pozitiv in fiecare an, 

ceea ce denota sustenabilitatea financiara a proiectului.   

De asemenea s-a calcult si suma cumulativă, de la an la an, a fluxurilor 

financiare nete neactualizate generate de proiect 

Fluxul de numerar folosit in sustenabilitate nu se actualizează. 

Dupa cum se observa în tabelul umător, proiectul este financiar fezabil, 

fluxul de numerar neactualizat cumulat fiind pozitiv in fiecare an al perioadei de 

analiza. 
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SUSTENABILITATEA FINANCIARA  

 

lei 

Realizare

Investitie an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8 an 9 an 10 an 11 an 12 an 13 an 14 an 15 an 16 an 17 an 18 an 19 an 20 an 21 an 22 an 23 an 24 an 25 an 26 an 27 an 28 an 29 an 30

SURSE DE FINANTARE

Surse de f inantare ale investiei 9.203.333

Venituri materiale concasate 495.659 508.050 520.752 533.770 547.115 560.793 574.812 589.183 603.912 619.010 634.485 650.348 666.606 683.271 700.353 717.862 735.809 754.204 773.059 792.385 812.195 832.500 853.312 874.645 896.511 918.924 941.897 965.445 989.581 1.014.320

Venituri vanzare metal 1.436.499 1.472.412 1.509.222 1.546.952 1.585.626 1.625.267 1.665.899 1.707.546 1.750.235 1.793.991 1.838.840 1.884.811 1.931.932 1.980.230 2.029.736 2.080.479 2.132.491 2.185.803 2.240.448 2.296.460 2.353.871 2.412.718 2.473.036 2.534.862 2.598.233 2.663.189 2.729.769 2.798.013 2.867.963 2.939.662

TOTAL INTRARI 9.203.333 1.932.158 1.980.462 2.029.974 2.080.723 2.132.741 2.186.060 2.240.711 2.296.729 2.354.147 2.413.001 2.473.326 2.535.159 2.598.538 2.663.501 2.730.089 2.798.341 2.868.300 2.940.007 3.013.507 3.088.845 3.166.066 3.245.218 3.326.348 3.409.507 3.494.744 3.582.113 3.671.666 3.763.458 3.857.544 3.953.983

1. Cheltuieli materiale: 54.964 56.338 57.747 59.190 60.670 62.187 63.742 65.335 66.969 68.643 70.359 72.118 73.921 75.769 77.663 79.605 81.595 83.635 85.725 87.869 90.065 92.317 94.625 96.991 99.415 101.901 104.448 107.059 109.736 112.479

2. Cheltuieli cu munca vie: 424.440 445.662 467.945 491.342 515.909 541.705 568.790 597.230 627.091 658.446 691.368 725.936 762.233 800.345 840.362 882.380 926.499 972.824 1.021.465 1.072.539 1.126.166 1.182.474 1.241.598 1.303.678 1.368.861 1.437.304 1.509.170 1.584.628 1.663.860 1.747.053

  3. Costuri revizii si reparaţii capitale 10.051 10.051 10.051 10.051 10.051 10.051

 4. Cheltuieli depozit  deseuri periculoase 37.785 38.730 39.698 40.691 41.708 42.751 43.820 44.915 46.038 47.189 48.369 49.578 50.817 52.088 53.390 54.725 56.093 57.495 58.932 60.406 61.916 63.464 65.050 66.677 68.344 70.052 71.803 73.599 75.439 77.324

3 Alte cheltuieli 13.589 13.929 14.277 14.634 14.999 15.374 15.759 16.153 16.557 16.971 17.395 17.830 18.275 18.732 19.201 19.681 20.173 20.677 21.194 21.724 22.267 22.824 23.394 23.979 24.578 25.193 25.823 26.468 27.130 27.808

Costul investitiei 9.203.333

TOTAL IESIRI 9.203.333 530.779 554.659 579.667 605.857 643.338 662.017 692.110 723.633 756.654 801.299 827.490 865.462 905.247 946.934 1.000.667 1.036.390 1.084.359 1.134.631 1.187.317 1.252.588 1.300.414 1.361.078 1.424.667 1.491.324 1.571.250 1.634.450 1.711.244 1.791.754 1.876.164 1.974.716

Flux de numerar 0 1.401.380 1.425.803 1.450.307 1.474.866 1.489.403 1.524.042 1.548.601 1.573.096 1.597.493 1.611.702 1.645.835 1.669.697 1.693.291 1.716.568 1.729.422 1.761.951 1.783.940 1.805.376 1.826.190 1.836.257 1.865.652 1.884.139 1.901.681 1.918.183 1.923.495 1.947.663 1.960.422 1.971.703 1.981.380 1.979.267

Flux de numerar cumulat 1.401.380 2.827.183 4.277.489 5.752.355 7.241.758 8.765.800 10.314.401 11.887.497 13.484.990 15.096.691 16.742.527 18.412.224 20.105.515 21.822.082 23.551.505 25.313.455 27.097.396 28.902.772 30.728.962 32.565.219 34.430.871 36.315.010 38.216.692 40.134.875 42.058.370 44.006.033 45.966.454 47.938.158 49.919.538 51.898.805

PERIOADA DE EXPLOATARE 
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Determinarea indicatorilor de performanta financiara  

 

Evaluarea financiară are scopul de a de a evalua oportunitatea finanţării investitiei. 

Analiza financiara ţine seama de factorul timp, prin actualizarea veniturile obţinute 

şi cheltuielilor făcute pe parcursul perioadei de realizare a investiţiei, de  punere în 

funcţiune şi de exploatare a instalaţiei, cu un factor de actualizare. 

Factorul de actualizare este de 8% pentru proiectele cu finantare publica si  

reprezintă costul corect pentru fondurilor publice utilizate in acest scop. 

 

Indicatorii de performanta calculati cu un factor de actualizare de 8 % sunt: 

Rata internă de rentabilitate financiara a investiţiei (RIRF) – exprimă rentabilitatea 

investiţiei.  

RIRF = 17,14 %  

Valoarea actuala neta financiara (VANF) – caracterizează în valoare absolută, surplusul 

total de cash-flow actualizat.  

  VANF = 8.997.188 lei 

Se observa ca Rata Interna de Rentabilitate este mai mare decat factorul de 

actualizare, iar Valoarea actuala neta este pozitivă. Aceste rezultate ale analizei 

financiare  demonstreaza ca proiectul are capacitatea de a recupera investitia făcută şi 

investitia este fezabilă. 

 Termenul de recuperare a investitiei este de 6,2 ani. 

Indicatorii de rentabilitate financiară recomandă realizarea investiţiei. 
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TABELUL DE ANALIZA FINANCIARA  

 

 

LEI 

 

Realizare

Investitie an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8 an 9 an 10 an 11 an 12 an 13 an 14 an 15 an 16 an 17 an 18 an 19 an 20 an 21 an 22 an 23 an 24 an 25 an 26 an 27 an 28 an 29 an 30

SURSE DE FINANTARE

Venituri materiale concasate 495.659 508.050 520.752 533.770 547.115 560.793 574.812 589.183 603.912 619.010 634.485 650.348 666.606 683.271 700.353 717.862 735.809 754.204 773.059 792.385 812.195 832.500 853.312 874.645 896.511 918.924 941.897 965.445 989.581 1.014.320

Venituri vanzare metal 1.436.499 1.472.412 1.509.222 1.546.952 1.585.626 1.625.267 1.665.899 1.707.546 1.750.235 1.793.991 1.838.840 1.884.811 1.931.932 1.980.230 2.029.736 2.080.479 2.132.491 2.185.803 2.240.448 2.296.460 2.353.871 2.412.718 2.473.036 2.534.862 2.598.233 2.663.189 2.729.769 2.798.013 2.867.963 2.939.662

TOTAL INTRARI 0 1.932.158 1.980.462 2.029.974 2.080.723 2.132.741 2.186.060 2.240.711 2.296.729 2.354.147 2.413.001 2.473.326 2.535.159 2.598.538 2.663.501 2.730.089 2.798.341 2.868.300 2.940.007 3.013.507 3.088.845 3.166.066 3.245.218 3.326.348 3.409.507 3.494.744 3.582.113 3.671.666 3.763.458 3.857.544 3.953.983

1. Cheltuieli materiale: 54.964 56.338 57.747 59.190 60.670 62.187 63.742 65.335 66.969 68.643 70.359 72.118 73.921 75.769 77.663 79.605 81.595 83.635 85.725 87.869 90.065 92.317 94.625 96.991 99.415 101.901 104.448 107.059 109.736 112.479

2. Cheltuieli cu salariile: 424.440 445.662 467.945 491.342 515.909 541.705 568.790 597.230 627.091 658.446 691.368 725.936 762.233 800.345 840.362 882.380 926.499 972.824 1.021.465 1.072.539 1.126.166 1.182.474 1.241.598 1.303.678 1.368.861 1.437.304 1.509.170 1.584.628 1.663.860 1.747.053

3 Alte cheltuieli 13.589 13.929 14.277 14.634 14.999 15.374 15.759 16.153 16.557 16.971 17.395 17.830 18.275 18.732 19.201 19.681 20.173 20.677 21.194 21.724 22.267 22.824 23.394 23.979 24.578 25.193 25.823 26.468 27.130 27.808

Costul investitiei 9.203.333

TOTAL IESIRI 9.203.333 492.993 515.929 525.692 550.533 576.580 603.892 632.532 662.565 694.060 727.089 761.727 798.054 836.154 876.114 918.025 961.985 1.008.094 1.056.459 1.107.191 1.160.407 1.216.231 1.274.791 1.336.223 1.400.668 1.468.277 1.539.205 1.613.618 1.691.688 1.773.595 1.859.532

Flux de numerar -9.203.333 1.439.165 1.464.533 1.504.282 1.530.190 1.556.161 1.582.168 1.608.179 1.634.164 1.660.087 1.685.912 1.711.599 1.737.105 1.762.384 1.787.388 1.812.064 1.836.356 1.860.206 1.883.548 1.906.316 1.928.438 1.949.835 1.970.427 1.990.126 2.008.839 2.026.468 2.042.908 2.058.048 2.071.770 2.083.949 2.094.451

Flux de numerar cumulat 1.439.165 2.903.698 4.407.980 5.938.170 7.494.331 9.076.499 10.684.678 12.318.842 13.978.929 15.664.841 17.376.440 19.113.545 20.875.928 22.663.316 24.475.380 26.311.736 28.171.941 30.055.489 31.961.806 33.890.243 35.840.078 37.810.505 39.800.631 41.809.469 43.835.937 45.878.845 47.936.893 50.008.663 52.092.612 54.187.063

Rata de actualizare 5%

Coeficienti de actualizare 1 0,9524 0,9070 0,8638 0,8227 0,7835 0,7462 0,7107 0,6768 0,6446 0,6139 0,5847 0,5568 0,5303 0,5051 0,4810 0,4581 0,4363 0,4155 0,3957 0,3769 0,3589 0,3418 0,3256 0,3101 0,2953 0,2812 0,2678 0,2551 0,2429 0,2314

Flux de numerar actualizat -9.203.333 1.370.633 1.328.375 1.299.455 1.258.891 1.219.293 1.180.638 1.142.903 1.106.066 1.070.107 1.035.004 1.000.736 967.285 934.630 902.752 871.634 841.256 811.602 782.653 754.394 726.808 699.878 673.590 647.928 622.876 598.422 574.549 551.245 528.495 506.288 484.609

Rata internă a Rentabilităţii 

Financiare a Investiţiei (RIRF) 17,14%
Valoarea actuală netă a investiţiei 

(VANF)

PERIOADA DE EXPLOATARE 

8.997.188 lei  
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Cap. 5:  SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI 

 Sursele de finațare ale investiției se vor stabili în cadrul ședințelor ADI Hunedoara. 

Cap.6: ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN 

REALIZAREA INVESTIŢIEI  

 Prin implementarea proiectului, se vor crea un numar de 28 noi locuri de muncă în 

timpul execuţiei lucrărilor şi 14 noi locuri de muncă pentru perioada de exploatare; 

astfel încât se ia in considerare un salariu mediu anual de : 

- 3 deservenți staţia concasare mobilă =2.400 lei/luna (2 schimburi și unul de rezervă), 

(3 x2.400 lei/luna=7.200 lei/luna) 

- 3 deservenți utilaj multifuncțional=2.400 lei/luna(3 x 2.400 lei/luna=7.200 lei/luna) 

- 6 sortatori materiale reciclabile=1.500 lei/luna (6x1.500 lei/luna=9.000 lei/luna) 

- 2 paznici, care fac și controlul DCD la recepție 1.800 lei/luna (2x1.800 lei/luna=3.600 

lei/luna) (Bârcea Mare) 

Suma totala a remuneraţiei acestora, inclusiv contribuţiile aferente angajaţilor, este de 27.000 

lei/luna, adica 324.000 lei/an.  

Cap. 7: PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI 

INVESTIŢIEI  

  TOTAL 7.422,043 1.669,113 1.781,290 9.203,333 2.069,700 

  din care C+M 2.266,193 509,635 543,886 2.810,080 631,947 

 
1. Valoare investitie : 2.069,700 mii Euro (inclusiv TVA) 
    din care, 
    C+M :                631,947 mii Euro (inclusiv TVA) 
 
Valoare investitie : 9.203,333 mii LEI (inclusiv TVA) 
    din care, 
    C+M :    2.810,080 mii LEI (inclusiv TVA) 
 
2. Lucrări de construcţii 

- Platforma betonată – 600 mp 

- Platforme piatră spartă  (7 buc) – 2.625 mp 

- Perete beton – 320 ml 

- Imprejmuiri și Porți –1.305 ml 



127 

 

3. Echipamente, Utilaje 

- Staţie mobilă de concasare, 20 to/ora – 1 buc 

- Utilaj multifuncțional, 100 CP – 1 buc 

- Rezervor apă 5.000 l– 9 buc 

- Toaletă ecologică – 6 buc 

 
4. Dotari  

 
- Containere de 7 mc    – 170 buc 

- Containere de 1,1 mc    – 388 buc 

- Dotări PSI  - 9 seturi 

 
5. Capacităţi 

 9 Platforme DCD 

 1  Concasor mobil 

 1 utilaj multifuncțional 

 DCD concasate= 7.295 to/an  

 Durata de realizare a investiţiei= 12 luni 

 Numar locuri de muncă nou create=14 locuri de muncă 

Cap. 8: AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU 

 Potrivit legislaţiei in vigoare, pe baza documentaţiei depuse de proiectant, se vor 

obţine următoarele  avize şi acorduri: 

 Certificat Urbanism 

 Avize si acorduri cuprinse in certificatul de urbanism, la faza SF  

 Acordul de mediu  

 

TOP EUROPROIECT  

Director,  

Mihaela Tatomir    

 


