ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITU IA PREFECTULUI - JUDE UL PRAHOVA

NESECRET

Ploiesti,
Nr. 19179/0-1/D.L./V.B.
Data: 05.01.2018
MINUT DE ŞEDIN
COMISIA DE DIALOG SOCIAL
18 decembrie 2017
A. Deschiderea şedintei:
Şedin a de lucru a Comisiei de Dialog Social s-a convocat pentru ora 14.00, pe data de 18
decembrie, în Sala “200” a Palatului Administrativ, de c tre Institu ia Prefectului - Jude ul Prahova.
B. Aprobarea ordinii de zi:
 Informare cu privire la stadiul implement rii Proiectului “Sistem de Management Integrat al
Deșeurilor” în județul Prahova.
A prezentat: Doamna Geanina B dicu – Director adjunct în cadrul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitar “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”
Au fost invitați: Agenția pentru Protecția Mediului Prahova; Garda Național de Mediu –
Comisariatul Județean Prahova.
La începutul şedin ei, doamna Ioana M d lina Lupea, Prefectul județului Prahova, a supus la
vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobat în unanimitate.
C. Desf şurarea şedintei:
Au r spuns invita iei de participare la şedin : Domnul Director Florin Diaconu - Agenția
pentru Protecția Mediului Prahova, reprezentantul G rzii Naționale de Mediu – Comisariatul
Județean Prahova, doamna Director adjunct Geanina B dicu - Asociația de Dezvoltare
Intercomunitar
“Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, reprezentanții
sindicatelor B.N.S., C.N.S. Cartel Alfa și C.S.D.R., reprezentan ii patronatelor UGIR – Filiala Prahova,
C.N.I.P.M.M.R. și CONPIROM, invitați cu statut permanent (U.A.P.-Uniunea Asociațiilor de
Proprietari), ai institu iilor deconcentrate, ai administra iei publice locale, membrii în cadrul Comisiei
de Dialog Social organizat la nivelul jude ului Prahova.
Reprezentantul Asociației de Dezvoltare Intercomunitar
“Parteneriatul pentru
Managementul Deșeurilor Prahova”, doamna Director adjunct Geanina B dicu, a prezentat
informarea cu privire la stadiul implement rii Proiectului “Sistem de Management Integrat al
Deșeurilor” în județul Prahova, precizând urm toarele:
În cadrul proiectului Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor in jude ul Prahova, au
fost identificate investi iile prioritare finan ate prin POS Mediu si achizi ionate prin Proiect:
o echipamente pentru colectarea separata a deşeurilor menajere si a fluxurilor speciale de
deşeuri, acestea au fost achizi ionate integral;
o sta ia de trasfer a deşeurilor Buşteni - obiectiv realizat si aflat in exploatare;
o sta ia de trasfer a deşeurilor Urla i - obiectiv finalizat nu are inca operator desmnat;
o sta ia de sortare Boldesti-Scaeni -obiectiv finalizat si aflat in expoatare;
_______________________________________________________________________________________________________________
Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2 – 4; tel: 0244.596.321; fax: 0244.596.320, 0244.546.067
e-mail: valeriu.botez@prefecturaprahova.ro Website : www.prefecturaprahova.ro

1

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITU IA PREFECTULUI - JUDE UL PRAHOVA

NESECRET

instala ie de tratare mecano-biologica-45% finalizat obiectiv in curs de executie,termen de
execu ie septembrie 2018;
o inchiderea depozitului neconform de la Ploieşti -obiectiv finalizat.
o Conform fluxurilor de deşeuri din jude ul Prahova sunt utilizate urm toarele facilita i
existente:
o sta ia de sortare si depozitul V lenii de Munte -obiectiv realizat din fonduri proprii;
o sta ia de transfer si sta ia de sortare Draganesti -obiectiv realizat prin proiect Phare;
o sta ia de compost Balta Doamei -obiectiv realizat prin proiect Phare;
o sta ia de transfer Valea Doftanei - obiectiv realizat din bugetul local;
o sta ia de trasnfer Campina - obiectiv realizat din fonduri proprii;
o depozit existent Boldeşti -Scaeni.
Odat cu implementarea Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor, jude ul Prahova a
fost împ r it in şapte zone de colectare, acestea fiind grupate în urm toarele categorii de contracte
pentru colectarea şi transportul deşeurilor, inclusiv operarea sta iilor de transfer pe zone de
colectare, dupa cum urmeaz :
■ zona 1 (Buşteni) - un contract pentru colectare si transport, operarea sta iei de transfer de
la Buşteni, inclusiv transferul la depozit/facilit ile de deşeuri;
■ zona 2 (Boldesti-Scaeni) + zona 6 (Valea Doftanei) - un contract de colectare si transport,
inclusiv operarea sta iei de transfer de la Valea Doftanei, construita din fonduri locale,
inclusiv transferul la depozit/facilitatile de deşeuri;
■ zona 3 (Draganesti)+ zona 4 (Urlati)+ zona 5 (V lenii de Munte) - un contract pentru
colectarea si transportul deşeurilor, operarea sta iei de transfer si sortare de la Draganesti, a
sta iei de compostare de la Balta Doamnei,si operarea sta iei de transfer Urla i; inclusiv
transferul la depozit/facilitatile de deşeuri;
■ zona 7 (Campina) - un contract pentru colectarea si transportul deşeurilor la sta ia de
transfer Campina.
Contractul pentru „DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII ACTIVIT II DE COLECTARE,
TRANSPORT Si TRANSFER A DEŞEURILOR MUNCIPALE ÎN ZONA 1 - BUŞTENI " a fost atribuit în
luna Noiembrie 2016. Potrivit fluxului, operatorul acestei zone utilizeaz urm toarele facilit i:
o sta ia de trasfer a deşeurilor Buşteni (15.831 t/an) care deserveşte partea nordic a
jude ului şi este în operare din Aprilie 2017.
o sta ia de sortare V lenii de Munte;
o depozit existent Boldeşti Sc ieni.
•
instala ie de tratare mecano-biologic (in curs de finalizare);
Operatorul desemnat câştig tor in urma licita iei este S.C. Comprest S.A. Braşov ,care a
intrat In operare incepand cu data de 01.04.2017.ln zona 1 Buşteni se colecteaz deşeuri din
oraşele Azuga si Sinaia ,Buşteni intrând in operare din octombrie 2020.
De pe raza oraşului Sinaia in opt luni de operare au fost colectate 3432,7 to dup cum urmeaz :
■ 2754,44 to deşeuri municipale
■ 279,34 to deşeuri stradale
■ 181,24 to alte deşeuri (voluminoase)
■ 52,54 to deşeuri din construc ii
■ 165,14 to deşeuri reciclabile din 91 de puncte de colectare amenajate (reprezentând 4,81%
din total deşeuri colectate).
o
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De pe raza oraşului Azuga, în opt luni de operare, au fost colectate 1114,72 to dupa cum
urmeaz :
o 932,98 to deşeuri municipale
o 121,36 to deşeuri stradale
o 14,28 to alte deşeuri
o 9,08 to deşeuri din construc ii
o 37,02 to deşeuri reciclabile din 38 de puncte de colectare amenajate (reprezentând 3,32 %
din total deşeuri colectate).
Contractul pentru „DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII ACTIVIT II DE
COLECTARE, TRANSPORT Si TRANSFER A DEŞEURILOR MUNCIPALE ÎN ZONA 2 - Boldeşti Sc eni şi
6 - Valea Doftanei " a fost atribuit în luna Septembrie 2016. Potrivit fluxului, operatorul acestei zone
utilizeaz urm toarele facilit i:
o instala ie de sortare Boldeşti Sc eni;
o depozit existent Boldeşti Sc ieni;
o sta ia de sortare V lenii de Munte;
o instala ie de tratare mecano-biologic (in curs de finalizare);
Operatorul desemnat câştig tor in urma licita iei este Rosal Grup S.A. care a intrat in
operare incepand cu data de 01.01.2017.Aceasta zona cuprinde 4 oraşe si 30 de localit i, in
care au fost amenajate in mediul urban 527 amplasamente de colectare selectiva si 694 de
amplasamente in mediul rural. In Municipiul Ploieşti s-au colectat in 10 luni 837,59 to
deşeuri reciclabile.Din celelalte 3 oraşe respectiv Boldesti-Scaeni,Plopeni si Slanic s-a
colectat 69,32 to in 10 luni.
Contractul pentru „DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII ACTIVIT II DE
COLECTARE, TRANSPORT Şl TRANSFERA DEŞEURILOR MUNCIPALE ÎN ZONELE: 3 - Dr g neşti, 4 Urla i şi 5 - V leni de Munte " se afl în perioada de evaluare a ofertelor.Pentru acest contract s-a
ref cut documenta ia de atribuire,a fost validata de ANAP ,ulterior postata in SEAP timp de 30 de
zile.In data de 05.12.2017 ,data limita de depunere a ofertelor, si tot in aceeaşi zi s-au si deschis
ofertele.La aceasta licita ie s-au prezentat doua asocieri .In momentul actual,comisia de evaluare
constituita prin decizie a Preşedintelui A.D.I. Prahova ,evalueaz ofertele urmând ca in 25 de zile sa
fie declarat un câştig tor. Potrivit fluxului, operatorul desemnat câştig tor va utiliza urm toarele
facilit i:
■ sta ia de compost Balta Doamnei;
■ sta ia de transfer şi sta ia de sortare Dr g neşti;
■ depozit existent Boldeşti Sc ieni;
■ sta ia de sortare si depozit (zona 5) V lenii de Munte;
■ instala ie de tratare mecano-biologic (in curs de finalizare);
Contractul „DELEGAREA GESTIUNII ACTIVIT II DE COLECTARE SI TRANSPORT A
DEŞEURILOR MUNCIPALE ÎN ZONA 7 - CAMPINA" se afl în perioada de evaluare a ofertelor.
Pentru acest contract s-a ref cut documenta ia de atribuire,a fost validata de ANAP ,ulterior postata
in SEAP timp de 30 de zile.In data de 04.12.2017 ,data limita de depunere a ofertelor, si tot in
aceeaşi zi s-au si deschis ofertele.La aceasta licita ie s-au prezentat trei oferte. In momentul
actual,comisia de evaluare constituita prin decizie a Preşedintelui A.D.I. Prahova ,evalueaza ofertele
urmând ca in 25 de zile sa fie declarat un câştig tor. Potrivit fluxului, operatorul desemnat
câştig tor va utiliza urm toarele facilit i:
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sta ia de transfer Câmpina;
instala ie de tratare mecano-biologic (in curs de finalizare);
instala ie de sortare Boldeşti Sc eni;
depozit existent Boldeşti Sc ieni.
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Pe parcursul ședinței, membrii Comisiei de Dialog Social, au avut câteva intervenții, dintre
care mențion m:
Reprezentantul U.G.I.R. – Filiala Prahova, membru CDS – Prahova, domnul Adrian Tudor Moroianu
Geam n:
- Cei de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitar trebuie s conving cet țenii și operatorii
economici de importanța unei colect ri selective, la surs , a deșeurilor și s creeze un sistem
care s functioneze;
- Ministrul Mediului trebuie s modifice legislația, astfel încât operatorii economici care
colecteaz deșeurile s fie obligați s raporteze lunar colect rile.
Reprezentantul U.A.P. - Uniunea Asociațiilor de Proprietari Prahova, invitat CDS - Alianța Prahova Orizont 2030, domnul Eugen Costin Cristescu:
- trebuie f cut o solicitare, c tre toate prim riile din județul Prahova, în vederea întocmirii
unei situații care s cuprind toți operatorii economici care colecteaz deșeurile de pe raza
fiec rei localit ți (pe baz de contract) și datele de contact ale acestora.
- Operatorii economici trebuie chemați la o întâlnire pentru a înțelege s raporteze colect rile,
din bun simț, chiar dac legea, în prezent, nu-i oblig .
C. Finalul şedin ei:
Doamna Prefect Ioana M d lina Lupea a mul umit tuturor participan ilor pentru prezen
a încheiat şedin a la ora 14.55.

şi
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