
Serviciul Dezvoltare Locală și Regională, Turism a arhivat în anul 2013 documentele aferente 

anului 2012: corespondența, 4 proiecte finalizate. 

 

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DEŞEURILOR 

 Compartimentul U.I.P. din cadrul Consiliului Județean Cluj, a desfășurat în anul 

2012 activitățile specifice implementării proiectelor cu finanțare externă, specificate și în 

Contractul de finanțare nr. 133140 din 11.07.2011, respectiv: 

1) pe toată durata de implementare a Proiectului, respectiv până la atingerea integrală a 

obiectivelor Proiectului, U.I.P. a transmis  săptămânal la O.I. informațiile cuprinse în „ 

Graficul de Implementare proiect săptămâna ____”. 

2) de asemenea, U.I.P. a transmis lunar/trimestrial la O.I. și A.M. informațiile cuprinse în 

formatul „Raportul de progres lunar/trimestrial” referitoare la stadiul derulării 

Proiectului/Contractelor, asigurării finanțării pe surse de finanțare; 

3)  a obținut toate autorizațiile/acordurile necesare implementării Proiectului în concordanță cu 

legislația națională în vigoare; 

4) a participat la procedurile de atribuire a contractelor conform Planului de achiziții publice 

actualizat; 

5) a participat  la întocmirea cererilor de rambursare; 

6) a  respectat prevederile cuprinse în Cererea de finanțare referitoare la asigurarea 

conformității cu politicile Uniunii Europene și naționale, ajutorul de stat, egalitatea de șanse, 

dezvoltarea durabilă, informarea și publicitatea. 

7) a ținut  evidența contabilă folosind conturi analitice distincte prin efectuarea de înregistrări 

contabile separate, cronologic și sistematic pentru toate sursele de finanțare; 

8)  a îndosariat și păstrat toate documentele originale, inclusiv documentele contabile aferente 

Proiectului, privind activitățile și cheltuielile aferente acestuia în vederea facilitării controlului 

de audit, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale, astfel încat acestea să fie 

ușor accesibile și să permită verificarea lor. 

9)  a  păstrat  confidențialitatea documentelor, materiale, datelor și informațiilor în legătură cu 

Proiectul. 

 

STADIUL  IMPLEMENTĂRII  PROIECTULUI “SISTEM   DE    MANAGEMENT  

INTEGRAT AL DEŞEURILOR  ÎN JUD. CLUJ” 

m
onito

ru
lcj

.ro



Proiectul Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în jud. Cluj, este finanţat 

prin programul POS Mediu - Axa prioritară 2 “Dezvoltarea sistemelor de management integrat 

al deşeurilor şi reabilitarea Siturilor istorice contaminate”, în baza Contractului de Finanţare nr. 

133140 din 11.07.2011, încheiat între Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Consiliul Judeţean 

Cluj. 

 Perioada Contractului de Finanţare : 11.07.2011 - 31.12.2014 

 Valoarea totală a proiectului    iniţială        : 255.354.025 lei fără TVA din care  

 Valoare eligibilă 

(LEI la data semnării contractului de finanţare)                       :  199.851.542 lei fără TVA 

 COD CCI                                          :  2009 RO 161 PR 036 

 Cod SMIS-CSNR                             :   17116 

 Valoarea actualizată a proiectului conform  

Actului Adiţional nr.3/august 2013: 229.898.892 lei fără TVA din care  

 Valoare eligibilă 

(LEI)                       :  171.640.772 lei fără TVA 

 

 Valoarea alta decât cea eligibilă 

(LEI)                       :   58.258.120 lei fără TVA 

         Pentru realizarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în jud. 

Cluj s-a prevăzut  încheierea următoarelor contracte : 

 

CONTRACTE DE LUCRĂRI  

 

1. Construire Centrul de Management Integrat al Deşeurilor  

 Centrul de Management Integrat al Deşeurilor va stoca deşeuri menajere nepericuloase, 

şi va avea o capacitate de depozitare de 247.600 mc/an . Amplasamentul stabilit pentru 

realizarea acestuia este la  sud-estul Municipiului Cluj-Napoca, în zona “Tufele Roşii”. 

Centrul de Management Integrat al Deşeurilor va cuprinde: 

            1. Zona Tehnică compusă din: Staţie de Tratare Mecano-Biologică, Staţie de Sortare, 

instalaţiile şi construcţiile aferente (zona de cântărire intrare/ieşire a autocamioanelor, cabină 

personal de supraveghere, zona de recepţie, sortare şi expediţie deşeu uscat, zona de 

biostabilizare deşeuri, zona de circulaţie a autocamioanelor, zone de spălare a roţilor 

autocamioanelor, clădire administrativă, parcare personal, zona staţiei de combustibili, zonă de 

intervenţie utilaje, canalizare interioară/exterioară ape contaminate, post de transformare, 

generator de curent electric, gospodărie de apă); 
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2. Zona de Depozitare Finală; 

3. Drumuri interioare; 

Valoarea estimată a contractului conform Aplicaţiei de Finanţare este  139.495.442 lei 

fără TVA. 

Contractul de execuţie a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor nr.1/116 din 

05.01.2012 a fost atribuit Asocierii S.C. CONFORT S.A., ATZWANGER SPA, S.C. 

LADURNER IMPIANTI S.R.L., S.C. VEL SERVICE SA, reprezentată prin liderul S.C. 

CONFORT S.A.  

Valoare contract: 107.536.011,54 lei fără TVA  

Durata de execuţie a lucrărilor : 14 luni 

Data demarării execuţiei contractului : 26.03.2012  

Termen de finalizare : 19.10.2014- în urma Actului Adiţional nr.4/20.12.2013. 

Stadiu contract: în derulare  

Asistenţa Tehnică pentru Supervizarea contractului este asigurată de  TAHAL 

CONSULTING ENGINEERS LTD. 

În anul 2013 au fost semnate 3 Acte Adiţionale, şi anume:  

 Actul Adiţional nr.2/25.02.2013- Modificarea Liderului Asocierii şi extinderea duratei 

de execuţie, 

 Actul Adiţional nr.3/10.10.2013-Modalitatea de stornare a avansului acordat 

antreprenorului, 

 Actul Adiţional nr.4/20.12.2013- Extinderea duratei acordului contractual la 977 zile 

calendaristice, respective până la 19.10.2014. 

Valoarea decontată la sfârşitul anului 2013 este de 45.716.935,35 lei. 

Stadiul fizic de realizare este de 60 %. 

 

2. Construirea a 3 Staţii de Transfer în jud. Cluj 

Valoarea estimată a contractului conform Aplicaţiei de Finanţare este  23.076.000,80 lei 

fără TVA. 

Prin proiect se prevede realizarea a trei staţii de transfer a deşeurilor în: Gherla, Huedin 

şi Mihai Viteazu. 

Contractul de execuţie a lucrărilor a fost atribuit S.C. CONFORT S.A. 

Valoare contract: 14.436.478,45 lei fără TVA 
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Durata de execuţie a lucrărilor : 12 luni 

Data demarării execuţiei: 11.05.2012  

Termen de finalizare: 30.06.2014. 

Stadiu contract: în derulare  

Asistenţa Tehnică pentru Supervizarea contractului este asigurată de  TAHAL 

CONSULTING ENGINEERS LTD. 

În anul 2013 au fost semnate următoarele Acte adiţionale, şi anume: 

 Act Adiţional nr.1/09.05.2013 –Extinderea duratei de execuţie a contractului de 

lucrări, 

 Act adiţional nr.2/20.12.2013 – Extinderea duratei de execuţie , respectiv până 

la data de 30.06.2014. 

     Valoarea achitată până la data de 31.12.2013 este de 2.837.875,39 lei fără TVA. 

    Stadiul fizic de realizare este de 26%. 

 

3. Închidere depozit de deşeuri neconform Pata Rât, mun. Cluj-Napoca  

    Valoarea estimată a contractului conform Aplicaţiei de Finanţare este 30.515.220 lei fără 

TVA. 

    Durata de execuţie a lucrărilor: 12 luni. 

    Procedura de atribuire va fi demarată după clarificarea situaţiei juridice a terenului  pe care 

este amplasat depozitul de deşeuri Pata Rât, respectiv după transferul dreptului de administrare 

a terenului de la Consiliul Local Cluj-Napoca  la Consiliul Judeţean Cluj. 

       Menţionăm că există Hotărârea  de Consiliu local prin care se transferă dreptul de 

administrare asupra suprafeţei de 18,208 ha în administrarea consiliului Judeţean Cluj. 

       Se intenţionează ca toate cele şase închideri de depozite urbane neconforme să se realizeze 

printr-un singur contract de lucrări, în acest sens se va solicita aprobarea de la Ministerul 

Mediului şi Schimbărilor Climatice. 

 

     4.   Închiderea depozitelor de deşeuri neconforme: Turda, Câmpia Turzii, Dej, Gherla, 

Huedin 

            Valoarea estimată a contractului conform Aplicaţiei de Finanţare este 20.898.273 lei 

fără TVA. 

Durata de execuţie a lucrărilor 12 luni. 
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  Procedura de atribuire a fost anulată, urmând ca în urma clarificărilor asupra Proiectului 

Tehnic făcute de proiectantul iniţial la solicitarea Consiliului Judeţean Cluj, să se reia în cel 

mai scurt timp posibil ţinând cont de importanţa acestor lucrări de închidere a depozitelor 

neconforme. 

      Consiliul Judeţean cluj a demarat procedura de atribuire pentru contractele de servicii prin 

care se vor realiza ridicările topografice pentru cele 5 depozite urbane neconforme din judeţul 

Cluj, urmând apoi să demarăm procedura pentru atribuirea contractului de lucrări privind 

execuţia închiderilor pentru cele 6 depozite urbane neconforme din judeţul Cluj. Dorim ca 

execuţia de lucrări să se facă sub FIDIC GALBEN care presupune proiectare şi execuţie, ţinând 

cont că există diferenţe între cantităţile de deşeuri estimate prin proiect în 2009 a fi depozitate 

şi cantitatea efectiv depozitată. 

 

5. Construire drumuri de acces la staţiile de transfer 

Valoarea estimată a contractului conform Aplicaţiei de Finanţare este  1.963.885 lei 

fără TVA. 

 Contractul de execuţie are ca obiect realizarea drumurilor de acces la Staţiile de 

Transfer din Mihai Viteazu, Huedin şi Gherla. 

Stadiu actual : elaborare Documentaţie de Atribuire. 

 Achiziţia lucrărilor pentru drumurile de acces se va demara corelat cu data de  finalizare 

a lucrărilor aferente construirii Staţiilor de Transfer, pentru a elimina riscul deteriorării acestora 

pe parcursul execuţiei lucrărilor respective. 

 

     6.    Construire drum de acces la CMID  

Valoarea estimată a contractului conform Aplicaţiei de Finanţare este  2.729.946 lei 

fără TVA. 

 Contractul de execuţie are ca obiect realizarea drumului de acces la CMID. 

Stadiu actual : în derulare . 

Contractul a fost atribuit firmei S.C.C NAPOCA S:A. în urma procedurii de licitarea a 

lucrărilor. 

Valoarea contractului este de 1.784.497,59 lei, a demarat în august 2013 şi se va 

finaliza în august 2014. 

Durata de execuţie este de 12 luni. 

Stadiul fizic de realizare este de 43%, valoarea plăţilor efectuate în 2013 fiind de 

586.692,58 lei fără TVA. 

 

 

CONTRACTE DE SERVICII 
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     7.   Asistenţă Tehnică pentru sprijin managerial în implementarea proiectului ”SMID din 

Judeţul Cluj” 

Valoarea estimată a contractului conform Aplicaţiei de Finanţare este 1.581.860,88 lei 

fără TVA 

Obiectul contractului de servicii constă în asigurarea de servicii de sprijin managerial în 

implementarea proiectului ”SMID” din Judeţul Cluj. 

Contractul a fost  încheiat în data de 06.05.2011 cu Asocierea S.C. EPMC Consulting 

S.R.L. leader şi S.C. BLOM ROMÂNIA S.R.L. – asociat la valoarea de 1.335.449,00 lei fără 

TVA. 

Contractul a demarat la data de 22.06.2011  

Termen de finalizare: 31.12.2014, conform Actului Adiţional nr.5/19.12.2013 . Stadiul 

fizic de realizare este de 93%. 

Valoarea plăţilor efectuate este de 1.201.904,03 lei fără TVA. 

 

   8.   Asistenţă Tehnică pentru Supervizarea contractelor de lucrări aferente ”SMID din 

Judeţul Cluj 

Valoarea estimată a contractului conform Aplicaţiei de Finanţare este 4.033.094,75 lei 

fără TVA. 

Obiectul contractului de servicii constă în achiziţionarea serviciilor de Supervizare a 

contractelor de lucrări aferente ”SMID din Judeţul Cluj” 

Contractul a fost  încheiat în data de 14.06.2011 cu TAHAL CONSULTING 

ENGINEERS LTD. la valoarea de 2.822.550,00 lei fără TVA. 

Contractul a demarat la data de 17.01.2012 

Stadiu contract: în derulare 

Termen de finalizare: 24 luni de la semnarea ultimului contract de lucrări  

Stadiul fizic de realizare este de 70,33%. 

Valoarea plăţilor cumulate este de 1.739.100 lei, fără TVA. 

 

  9.   Servicii de publicitate a proiectului şi conştientizare publică 

Valoarea estimată a contractului conform Aplicaţiei de Finanţare este 1.547.042,36 lei 

fără TVA 

Obiectul contractului de servicii constă în achiziţionarea serviciilor de publicitate a 

proiectului şi conştientizare publică. 
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Contractul a fost încheiat în data de 09.08.2012 cu S.C.VITRINA FELIX MEDIA S.A. 

la valoarea de 697.773,55 lei (fără TVA). 

Contractul a demarat la data de 03.09.2012. 

Durata contractului este de 26 luni de la Ordinul de Începere. 

Stadiul fizic de realizare este de 57,67%. 

Până la această dată s-au efectuat plăţi în valoare de 192.735,85 lei fără TVA: 

 

10.   Auditul proiectului 

Valoarea estimată a contractului conform Aplicaţiei de Finanţare este 176.176,54 lei 

fără TVA. 

Obiectul contractului de servicii constă în achiziţionarea serviciilor audit pentru 

proiect. 

Contractul a fost  încheiat în data de 27.09.2012 cu S.C.EXPERT CONT S.R.L. la 

valoarea de 80.000,00 lei fără TVA. 

Contractul a demarat la data de 27.09.2012 

Stadiu contract: în derulare 

Termen de finalizare:  32 luni de la semnarea contractului de servicii.  

Stadiul fizic de realizare este de 40%. 

Valoarea decontată până în prezent este de 32.000 lei fără TVA. 

 

11.   Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul derulării execuţiei 

Valoarea estimată a contractului conform Aplicaţiei de Finanţare este 403.913,32 lei 

fără TVA. 

Obiectul contractului de servicii constă în achiziţionarea serviciilor asistenţă tehnică pe 

parcursul derulării execuţiei. 

Negocierea s-a făcut cu Proiectantul iniţial, adică consorţiul format din firmele Kocks, 

Romair, Enviroplan, Epem.  

Data semnării contractului este 27.11.2013 

Data finalizării contractului este 26.04.2015 

Valoarea la care s-a semnat contractual este 403.680 lei. 

Stadiul fizic de realizare este de 37,93%. 

 Valoarea decontată este de 153.120 lei fără TVA. 
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12.   Verificarea proiectului 

Valoarea estimată a contractului conform Aplicaţiei de Finanţare este 44.043,10 lei fără 

TVA 

Obiectul contractului de servicii constă în achiziţionarea serviciilor de verificare a 

proiectelor tehnice conform Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii. 

Contractul a fost atribuit către : 

- S.C. Medinstal Proiectare Instalaţii Protecţia Mediului S.R.L. la valoarea de 

40.000lei fără TVA. 

- P.F.A. Pisculidis Gheorghe la valoarea de 2.000 lei fără TVA. 

Stadiu actual: finalizat în proporţie de aprox.70 % 

Termen de finalizare: la încheierea ultimului contract de lucrări. 

 

CONTRACTE DE FURNIZARE 

 

13.   Echipamente pentru colectarea şi transportul deşeurilor între staţiile de transfer şi 

depozitul central 

Valoarea estimată a contractului conform Aplicaţiei de Finanţare este 14.752.514,00 lei 

fără TVA 

 Obiectul contractului de furnizare constă în achiziţionarea următoarelor echipamente 

pentru colectarea deşeurilor: 

- Recipienţi de colectare deşeuri cu capacitatea de 1100 litri – 7820 bucăţi 

- Unităţi de compostare individuală – 21000 bucăţi 

- Containere metalice cu capacitatea 15 mc- 46 bucăţi 

Procedura de atribuire a fost demarată.  

Momentan comisia realizează evaluarea ofertelor depuse. 

 

14.   Echipamente pentru depozitul de deşeuri 

Valoarea estimată a contractului este 4.272.259,39 lei fără TVA 

Obiectul contractului de furnizare constă în achiziţionarea următoarelor echipamente 

necesare funcţionării CMID:  

 Încărcător cu cupă frontală – 1 bucată; 

 Compactor pentru depozite deşeuri– 1 bucată; 

 Autosaşie cu bene basculabile pentru depozitul de deşeuri – 3 bucăţi; 
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Procedura de atribuire va fi reluată după contractarea serviciului de Asistenţă tehnică 

din partea proiectantului pe parcursul derulării execuţie şi corelat cu data finalizării CMID . 

Se preconizează ca data anunţului de participare să fie luna februarie 2014. 

A. Informaţii privind contractele în derulare şi plăţile efectuate de Beneficiar  

                                                                                                                                     lei 

Contract 

Valoare* 

Contract 

fara TVA 

Valoare plătită fără TVA 

Rest 

Stadiul 

implementă

rii 

Cumulat 

la zi 

trimestrul 

precedent 
Trim curent 

Fizic 

% 

Valor

ic 

% 

Asistenţă 

Tehnică pentru 

sprijin 

managerial în 

implementarea 

proiectului 

”SMID din 

Judeţul Cluj” 

1.335.449,00 

 

1.201.904,03 

 

9.064,1 0 
133.544,97 

93% 90 

Asistenţă 

tehnică pentru 

Supervizarea 

contractelor de 

lucrări aferente 

”SMID din 

Judeţul Cluj” 

2.822.550,00 1.739.100 383.625 217.000 1.083.450 
70,3

3 
61,61 

Construcţia 

CMID - depozit, 

staţia de sortare, 

staţia de tratare 

mecano-

biologică 

107.520.112,

98 

45.716.935,3

5 

2.612.253,

49 

 

27.785.966,2

0 

 

61.803.177,

63 
43 42,51 

Verificarea 

proiectului 
40.000,00 37.500 0 0 2.500 70 93,75 

Construire trei 

staţii de transfer 

14.436.478,4

5 
2.837.875,39 302.955,42 855.490,85 11.598603,

06 
26 19,66 

Servicii de 

publicitate 

pentru proiectul 

”SMID din 

Judeţul Cluj” 

697.773,55 
192.735,85 19.641,84 3.040,90 

 

505.037,7 

 

57,6

7 
27,62 

Servicii de audit 

pentru proiectul 

”SMID din 

Judeţul Cluj” 

80.000 
32.000 0 0 

48.000 
40 40 
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Contract 

Valoare* 

Contract 

fara TVA 

Valoare plătită fără TVA Rest 

Stadiul 

implementă

rii 

Servicii de 

proiectare 

pentru proiectul 

”SMID din 

Judeţul Cluj” 

403.680 
153.120 41.760 0 

250.560 
37,9

3 
37,93 

Construcţia 

drumului de 

acces la CMID 

1.784.497,59 
586.692,58  586.692,58 1.197.805,0

1 
43 32,87 

Total 
129.120.541,

57 

52.497.863,2

0 

3.369.299,

85 

29.489.950,5

3 
76.622.678,

37 
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