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Către, 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 

 

În atenţia: Domnului Dan VÎLCEANU, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 

 

Referitor la: proiectul de optimizare a SMID-ului cu instalație de tratare mecano-

biologică a deșeurilor din finanțare POIM 2014-2020, apel de proiecte POIM/870/3.1 

Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru 

reciclare a deșeurilor în România 

 

Stimate domnule Ministru, 

 

Având în vedere prevederile Art. 8 alin (6) al Ordonanței nr. 2/2021 privind regimul 

deșeurilor, depozitarea deşeurilor este permisă numai dacă deşeurile sunt supuse în 

prealabil unor operaţii de tratare, fezabile tehnic. De asemenea, Raportul de țară din 

2019 subliniază că România va trebui să depună eforturi considerabile pentru reducerea 

depozitării deșeurilor și să investească masiv în acest sens.  

O problemă importantă de neconformare a sistemului actual de gestionare a deșeurilor 

este reprezentată de capacitățile scăzute de tratare a deșeurilor reziduale în vederea 

îndeplinirii obiectivului de tratare a deșeurilor înainte de depozitare. În prezent, în 

România doar 16 dintre cele 32 proiecte SMID au instalații de tratare mecano-biologică, 

cea mai mare parte a acestora necesitând îmbunătățire atât a părții de tratare mecanică 

(în vederea sortării unei părți din deșeurile reciclabile), cât și a părții de tratare biologică, 

în vederea asigurării conformării cu regulile Malagrotta. 

Știind că de această finanțare pot beneficia numai SMID-urile funcționale, ca și o 

optimizare, prezentăm situația de derulare al Sistemul de management integrat al 

deșeurilor în județul Harghita.  
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Suntem în stadiul de lansare al procedurii de achiziție publică pentru contractarea 

operatorului pentru Centrul management integrat al deșeurilor de la Remetea, județul 

Harghita. 

Documentațiile de atribuire sunt pregătite pentru publicarea pe SEAP. Sistemul de 

colectare, transfer și transport este în procesul de consultare cu UAT-urile din județul 

Harghita. După această consultare, va fi finalizat documentația de atribuire, începe 

procedura de aprobare din partea UAT-uri, și se poate derula procedura de achiziție 

publică.   

Din Sistemul de management integrat al deșeurilor din județul Harghita lipsește un 

sistem pentru tratarea mecano-biologică (TMB), din această cauză venim cu cererea 

noastră.     

În județul Harghita, instalația de tratare mecano-biologică, parte din investițiile noi 

propuse, care vizează dezvoltarea SMID-ului a fost inclusă în Planul Județean de 

Gestionare a Deșeurilor (PJGD 2020-2025). Este în derulare lansarea procedurii de 

achiziție publică pentru realizarea Studiului de fezabilitate și achiziția consultantului 

pentru TMB. Pentru finalizarea în condiții optime al acestui contract de servicii am dori să 

cerem prelungirea cu cel puțin un an, termenul prevăzut pentru depunerea aplicațiilor de 

finanțare, care actual este 01.07.2022. 

În speranța unei colaborări fructuoase pe viitor, 

 

Cu stimă, 

 

Borboly Csaba 

Președinte 

 

 

 

Miercurea Ciuc, 25.01.2022. 
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