
Clarificare nr.1.  

Va rugam sa aveti amabilitatea de a ne raspunde la urmatoarea solicitare de clarificare : 
„În Solicitarea de Ofertă privind contractarea serviciului de ”Elaborare Plan județean de gestionare a 
deșeurilor pentru județul Harghita 2019 - 2040”, se solicită elaborarea planului pentru perioada 2019 
– 2040. 
Conform Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea planurilor județene 
de gestionare a deșeurilor și a planului de gestionare a deșeurilor pentru Municipiul București 
aprobată prin Ordinul 140/2019, se prevede:  
In cadrul Capitolului 1 Introducere,  punctul 1.3, Orizontul de timp al PJGD/PMGD: 
”Perioada pentru care se realizeaza proiectia generarii deseurilor este perioada "x+1" – 2040, iar 
perioada de planificare (perioada pentru care sa propun masuri de implementare a PJGD/PMGD) este 
"n+1" - 2025. 
De exemplu, pentru PJGD/PMGD elaborate pe parcursul anului 2019 coordonatele sunt următoarele: 

- anul elaborării ("n"): 2019; 
- anul de referinţă ("x"): 2017 (de verificat cu APM daca exista date disponibile); 
- datele utilizate pentru descrierea situaţiei actuale: 
- date privind cantităţile de deşeuri pentru perioada de analiza (notata "x-4" - "x"): 2013 - 2017 
- date privind instalaţiile de tratare a deşeurilor ("n"): 2019 
- perioada pentru proiecţiile de generare (notata cu "x+1" - 2040): 2018 - 2040; 
- perioada de planificare (notata "n+1" - 2025): 2020 - 2025.” 

In consecință, vă rugăm sa adaptaţi solicitările conţinute în documentaţia de licitaţie în vederea 
armonizării acesteia cu prevederile Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea și 
revizuirea planurilor județene de gestionare a deșeurilor și a planului de gestionare a deșeurilor 
pentru Municipiul București aprobată prin Ordinul 140/2019 aşa cum este prevăzut la punctul 
Capitolului 1 Introducere,  punctul 1.3, ultimul alineat, respectiv modificarea perioadei de referinţă a 
planului județean de gestionare a deșeurilor pentru județul Harghita pentru perioada 2019-2015. 
cerința: Elaborare Plan județean de gestionare a deșeurilor pentru județul Harghita 2019 - 2025”. 
Va multumim, 
 

 

Răspuns: 

Referitor la orizontul de timp pentru PJGD se va respecta prescripțiile Metodologiei pentru 
elaborarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea Planurilor județene de gestionarea a deșeurilor și 
a Planului de gestionarea a deșeurilor pentru municipiul București, aprobată prin Ordinul MM nr. 
140/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea şi revizuirea 
planurilor judeţene de gestionare a deşeurilor şi a planului de gestionare a deşeurilor pentru 
municipiul Bucureşti. 
    

 


