Anexa nr. 4 la Regulamentul serviciului public de salubrizare

Procedură privind asigurarea trasabilității deșeurilor colectate separat de pe raza
U.A.T.-urilor

Preambul:
În vederea conformării la cadrul legal în vigoare și pentru a putea aplica corespunzător
prevederile O.U.G. nr. 196/2005 cu modificările și completările ulterioare, A.D.I Deșeuri BistrițaNăsăud instituie următoarea procedură privind asigurarea trasabilității deșeurilor colectate separat
de pe raza U.A.T.-urilor.

Art. 1. Prezenta procedură intră în vigoare de la data adoptării ei de către A.G.A. a A.D.I. Deșeuri
Bistrița-Năsăud și poate fi modificată prin revizii ulterioare, care vor avea același regim de
adoptare.
Art. 2. Procedura este declarată conformă dacă Precesul Verbal de Trasabilitate (PVT) este semnat
cel puțin de reprezentantul delegat al operatorului și de minim reprezentantul U.A.T.-ului/U.A.T.urilor implicate sau, în lipsa acestora, de reprezentantul A.D.I Deșeuri Bistrița-Năsăud.
Art. 3. (1) Prevederile acestei Proceduri sunt aplicabile exclusiv pentru cazurile în care, din rațiuni
de eficiență și de optimizare a tarifului, în același autocompactor, în acelasi program/cursa de pe
ruta de colectare se încarca fracții de deșeuri provenind de la doua sau mai multe UAT-uri,
înainte de a fi descarcat.
(2) Pentru U.A.T.-urile la care utilajele deservente ajung în Stațiile de transfer, iar de acolo, mai
departe la C.M.I.D. Tărpiu, fără a fi amestecate cu deșeuri provenind de la alte U.A.T.-uri,
trasabilitatea este considerată a fi realizată, iar determinarea cantităților de deșeuri generate de
respectivul U.A.T. va fi realizată prin însumarea pe o perioadă a bonurilor de cântar de la
C.M.I.D. Tărpiu aferente acelui U.A.T.
Art.4. Pentru cazurile mentionate la 3 (1) vor fi încheiate PVT -uri pentru fiecare U.A.T. cu o
frecvența de o dată /3 luni și vor cuprinde măsurători/determinări pentru fiecare fracție de deșeuri
colectate, așa cum sunt prezentate mai jos, după cum se aplică ele pentru fiecare U.A.T.:
•
•
•

Deșeuri reziduale colectate în pubele în sistem din poartă în poartă;
Deșeuri reciclabile din plastic/metal colectate separat în sistem din poartă în poartă;
Alte fracții de deșeuri reciclabile (hărtie/carton, plastic/metal, sticlă) colectate din
containere semi-îngropate de pe platforme publice.

Art. 5. (1) Cântărirea recipienților ale căror cantități vor fi înscrise în PVT, se va face prin sondaj,
în fiecare U.A.T. de pe ruta de colectare comuna a unui autocompactor, astfel:

- se identifică în prealabil toate UAT-urile de pe rută;
- în ziua programată de colectare, se identifică prin sondaj, câte 10 pubele de 120l, 10 pubele de
240 l si câte 3 containere semi-îngropate de 3 mc, al căror conținut va fi cântărit separat pentru
fiecare U.A.T.; căntărirea se va face cu ajutorul unui cântar mobil asigurat de operator. Cântarul
mobil va avea toate verificările metrologice la zi.
- golirea recipienților în vederea cântăririi lor se va face în recipienți temporari puși la dispoziție
de operator.
(2) Prevederile menționate la alin. (1) au caracter minimal.
Art. 6. In PVT încheiat în fiecare UAT de pe ruta de colectare se va inscrie rezultatul cântăririlor
individuale pe tip de deșeu, precum și media aritmetică rezultată a greutății pe tip de recipieint de
colectare (pubelă sau container) de înmulțit cu numărul de recipiente analizate.
Art. 7. Calculul deșeurilor colectate separat într-o luna din fiecare U.A.T. de pe ruta de colectare
a autocompactorului se face astfel:
- pentru pubelele de 120l rezidual și pentru pubelele de 240l de deșeuri de plastic/metal, se va
înmulți cantitatea medie determinată de PVT pentru respectiva fracție de deșeuri cu numarul de
ridicari ale pubelei de 120 l, respectiv cu numărul de ridicări ale pubelei galbene de 240 l,
monitorizate digital, din U.A.T-ul în cauză.
- pentru deșerile reciclabile din containerele semi-îngropate, se va înmulti greutatea din PVT cu
numărul de containere de același tip de pe raza U.A.T.-ului și cu numarul de colectări din luna.
- la finele lunii, se va face ajustarea greutății din fiecare U.A.T. prin ponderarea determinarilor de
mai sus cu bonurile de cântar de la C.M.I.D. Tărpiu, conform descrierii din Anexa.
Art. 8. Determinarea cantităților de la fiecare UAT prin aplicarea formulei de ponderare,
exemplificată în Tabel 1, va fi realizată de către aparatul tehnic al A.D.I Deșeuri Bistrița-Năsăud,
care va comunica fiecărui U.A.T. și operatorului de colectare aceste rezultate în termen de maxim
5 zile de la transmiterea PVT și a bonurilor de cântar aferente lunii de către operator.
Art. 9. Rezultatele astfel determinate vor fi comunicate UAT-urilor si Operatorului și vor fi
utilizate în relația cu APM, AFM, Garda de Mediu și pentru facturarea cantitătilor colectate
de către operator.
Art. 10. În intervalul de timp dintre determinările greutății conform metodologiei descrise la art. 5,
determinarea cantităților pe fiecare U.A.T. se va face prin repartizarea proporțională a cantității
cântărite la C.M.I.D. Tărpiu, de înmulțit cu ponderea respectivului U.A.T. din ruta de colectare.

Tabel 1
U
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Formula de ponderare a cantitatilor

UAT

Gr medie
(kg)PVT

RUTA 1

UAT 1
UAT 2
UAT 3

11
12.3
10.6

RUTA 2

UAT 4
UAT 5
UAT 6

11.8
11.2
10.7

nr ridicari
pubele
Greutate
BONURI
galbena (min
cumulata (tone) CÂNTAR
1 data in
luna)
245
2.70
8.4
322
3.96
141
1.49
113
254
310

1.33
2.84
3.32

7

Factor de
ajustare

Cantit.
Ponderea
pondarată
din ruta
(tone)

1.03

2.78
4.08
1.54

33.1%
48.6%
18.3%

0.93

1.25
2.66
3.10

17.8%
38.0%
44.3%
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