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Program de investiții 

      S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L. a fost înființată la data de 21.03.2011, în baza 

hotărârii Adunării Generale a A.D.I. Ecoo 2009 ai cărui membrii au devenit 

asociați cu un numar de părți sociale egale cu procentul de cotizare la partea de 

cofinanțare a proiectului european. 

      Activitatea a început efectiv la 01.08.2011, preluînd pe baza de protocol, atât 

activitatea economică cât și tot personalul angajat cu structura de personal 

aprobată de A.D.I. în număr de 59 de persoane, care conținea și posturi precum: 

instalator, mecanic, electrician, magaziner, operator trafic, responsabil cu 

protecția muncii si situații de urgență. Proiectul european prevedea un număr de 

35 de persoane angajate numai la stația de sortare, inclusiv șef de sector, număr 

și funcții ce trebuiau respectate pe perioada de monitorizare. In 2011 societatea 

lucra cu 59 de angajați. In prezent, societatea lucrează cu 40 de angajați. 

       Dotarea pentru colectarea selectivă a deșeurilor este în sarcina asociaților 

S.C. Adi Ecoo 2009 S.R.L.,pentru a face colectare selectivă este nevoie de o 

mașină de colectare, necesar personal 1 șofer, 2 manipulanți. 

      In prezent s-a reusit inchirierea unei prese automate de balotare si 

modificarea fluxului de sortare atfel incat capacitatea de sortare-balotare asigura 

acoperirea intrarilor de gunoi. 

     Societatea S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L. are ca obiect principal de activitate: 

Colectarea deseurilor nepericuloase – Cod CAEN 3811. 

Gestiunea deseurilor se face pe fiecare localitate deservită și pe fiecare categorie 

de client: agenti economici, institutii publice, populatie blocuri de locuinte si 

case individuale. 

      Pre-colectarea se face in eco-pubele cu capacitate de 240 l, 260 l pentru 

clientii de la case individuale si agentii economici mici comercianti si 1100 l, 

pentru restul clientilor in functie de cantitatea de deseuri generata. Locul de pre-

colectare este locuinta individuala, sediul punctului de lucru sau spatiile special 

amenajate de autoritatea publica locala si date in administrare operatorului 

regional SC ADI ECOO 2009 SRL, in conformitate cu prevederile legale in 

vigoare. 

      Colectarea deseurilor menajere nepericuloase se face din poartă în poartă 

conform graficului de colectare stabilit prin Contractul de Prestari servicii 

incheiat, cu ajutorul a 6 autocompactoare, 4 IVECO, 2 VOLVO. Pentru agentii 

economici si institutiile publice arondate, de la sediile punctelor de lucru. 

     Colectarea deseurilor menajere se face in amestec si sunt sortate in statia de 

sortare. 

 

1. SCOPUL GENERAL AL PROGRAMULUI DE INVESTIȚII 

        Scopul programului de investitii este cresterea nivelului tehnic de 

dotare al firmei prin achizitionarea unor active corporale, destinate sa 
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modernizeze si sa dezvolte activitatea curenta de productie, utiland astfel 

compania cu tehnologie mai avansata si eficienta in scopul cresterii 

gradului de colectare selectiva a   deșeurilor pe patru fracții la 75%, in 

contextul tranzitiei spre o economie     circulara. 

       Scopul programului de investiții este de a prezenta intr-o maniera 

simpla, concisa și ușor de implementat, proiectul de investitii pentru 

achiziționarea de utilaje, echipamente, autospeciale de colectare a 

deseurilor nepericuloase necesare dezvoltării activității S.C. ADI ECOO 

2009 S.R.L. 

     Programul de investiții al Serviciului, realizat şi implementat de către 

S.C.ADI  ECOO  2009 S.R.L.  are ca scop principal aplicarea conceptului 

promovat şi legiferat de Uniunea Europeană, cel de “societate a 

reciclării”, ţinta principală fiind reducerea semnificativă a cantităţilor de 

deşeuri eliminate prin depozitare . 

Astfel:  -  se vor analiza cu prioritate măsurile şi acţiunile în domeniul 

managementului deşeurilor pe baza conceptului de ierarhie a deşeurilor; 

      - se vor încuraja şi promova acţiunile de prevenire a generării 

deşeurilor, precum şi a celor de reutilizare a acestora, în vederea utilizării 

mai eficiente a resurselor; 

     - se vor dezvolta şi extinde sistemele de colectare separată a deşeurilor 

în vederea atingerii unui nivel înalt de reciclare, atât cantitativ, dar mai 

ales calitativ; 

     - se vor dezvolta şi implementa tehnologii şi/sau instalaţii de reciclare, 

precum şi a celor de valorificare. 

 

2. OBIECTIVELE   PROGRAMULUI  DE INVESTIȚII 

 

        Serviciul dezvoltat prin implementarea planului formulat de S.C. ADI  

ECOO 2009 S.R.L. include activități de colectare, transport, tratare și depozitare 

a deșeurilor de pe raza localităților membre în cadrul Asociației. 

             Obiectivul general al societatii este de a creste competitivitatea S.C. 

ADI ECOO 2009 S.R.L., de a dezvolta activitatea acesteia si de a deveni unul 

din liderii pietei de colectare selectiva a deseurilor din Judetul Ialomita. Pentru 

aceasta, compania vizeaza implementarea de strategii de crestere a 

competitivitatii, care sa contribuie la cresterea calitatii serviciiilor prestate, la 

imbunatatirea raportului cost/pret, precum si la majorarea cotei de piata pe raza 

Judetului Ialomita, prin marirea gradului de colectare selectiva a deseurilor. 

        Obiectivul general al planului de investitii il reprezinta cresterea sectorului 

productiv al activitatii companiei prin extinderea si modernizarea acesteia. In 

acest sens firma va achizitiona utilaje, echipamente, autospeciale de colectare a 

deseurilor nepericuloase, moderne, ceea ce va conduce implicit la inovarea 
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procesului de productie, la dezvoltarea durabila a companiei, la respectarea 

normelor de mediu si la cresterea competitivitatii in piata specifica.  

       Obiectivele specifice ale programului concorda cu scopul propus, in sensul 

ca prin achizitionarea de utilaje moderne din punct de vedere tehnologic, se 

asigura consolidarea, dezvoltarea durabila si valorificarea sectorului productiv al 

unitatii, prin extinderea, modernizarea si diversificarea gamei de lucrari 

realizate. In mod implicit, achizitionarea activelor, deschide perspective noi 

pentru societate in contractarea de noi clienti. Dotarea firmei cu utilaje, 

echipamente, autospeciale de colectare a deseurilor inseamna in primul rand o 

adaptare permanenta la schimbarile tehnologiilor, utilizate in domeniu, lucru 

care va conduce la diversificarea lucrarilor executate, reducerea timpilor de 

executie, scaderea consumurilor de combustibili si energie, eficientizarea 

activitatii si in final la o crestere a cotei de piata. 

      Prin implementarea acestui pogram firma va avea o capacitate de lucru mai 

mare, va executa servicii imbunatatite, iar personalul va avea un randament mai 

ridicat, activitatea societatii urmand sa acopere o cota mult mai mare pe piata. 

Cresterea in valoare si in calitate a serviciilor, bazata pe extinderea si 

modernizarea dotarilor tehnice, proceselor de lucru si adaptarea la standardele 

europene, constituie un deziderat, avand ca finalitate crearea de noi locuri de 

munca si mentinerea lor, cresterea profitabilitatii, cresterea productivitatii si 

reducerea cheltuielilor si a poluarii mediului. 

      Programul investitional vizeaza atat satisfacerea cerintelor pietei, prin 

cresterea gradului de colectare selectiva la patru fractii, si implicit a calitatii 

serviciilor, cat si punerea in practica a prevederilor legale. Legislația spune că 

autoritățile publice locale sunt obligate să implementeze un sistem de colectare 

separată pe minimum cinci fracții: hârtie, plastic, metal, sticlă, compost. În cazul 

în care acest lucru nu este posibil, va trebui implementat un sistem pe minimum 

două fracții – umedă și uscată – și de sortare în urma căreia să obțină cel puțin 

patru fracții. Potrivit legii 211/2011, privind regimul deșeurilor, colectarea 

acestora se face în sistem cu 4 pubele, de diferite culori, astfel: 

       • pubela de culoare galbenă este destinată colectării de metal și plastic (folii, 

PEID, PET, PVC și alte materiale plastice, dar și metale feroase și neferoase); 

     • pubela de culoare albastră este destinată colectării de hârtie și carton (hârtie 

tipărită, hârtie în amestec); 

     • pubela de culoare verde este destinată colectării de sticlă (sticlă colorată și 

sticlă albă); 

     • pubela de culoare gri, destinată colectării pentru fracția mixtă (biodeșeuri și 

deșeurile menajere); 

     • pubela de culoare neagră este destinată colectării de deșeuri biodegradabile 

din gospodăriile proprii (resturi de legume și fructe, iarbă, flori și frunze uscate). 

     Toate deșeurile au valoare. Reciclate, acestea devin produse noi. 

      Participarea Consiliului Judetean Ialomița la majorarea capitalului social al 

S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L., prin aport in numerar, se realizeaza in contextul 
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necesitatii efectuarii investitiei privind achiziționarea de utilaje, echipamente, 

autospeciale de colectare a deseurilor nepericuloase, necesare dezvoltarii 

activității societatii. 

     Valoarea estimata a investitiei totale este de 2.754.741 lei. Consiliul Judetean 

Ialomița este asociat in cadrul S.C. ADI  ECOO 2009 S.R.L., detinand 85,294% 

parti sociale. Contributia este in proportie de 100% prin Consiliul Judetean 

Ialomița, in calitate de asociat. 

     Programul de investitii ce se doreste a se realiza urmareste dezvoltarea 

activitatii societatii prin achizitionarea de utilaje, echipamente, autospeciale de 

colectare a deseurilor nepericuloase, descrise in continuare: 

 

NR. 
CRT. 

DENUMIRE 

MIJLOC    

    FIX 

U.M. CANTIT.       P.U. 

ESTIMATIV 

VALOARE T.V.A. 

19% 

VALOARE 

CU T.V.A. 

1 

AUTOGUNOIERA 16-

18 mc 
Buc 3 35.000 € 105.000 €  19.950€ 124.950€ 

2 AUTOGUNOIERA 20-

24 mc 
Buc 2 45.000€ 90.000€ 17.100€ 107.100€ 

3 AUTOGUNOIERA 7 

mc 
Buc 1 30.000€ 30.000€ 5.700€ 35.700€ 

4 AUTOSPECIALA 

HOOK- LIFT 
Buc 1 50.000€ 50.000€ 9.500€ 59.500€ 

5 REMORCA 

TRANSPORT 

CONTAINERE 40 mc 

Buc 1 15.000€ 15.000€ 2.850€ 17.850€ 

6 CONTAINERE 36 mc Buc 8 6.600€ 52.800€ 10.032€ 62.832€ 

7 MOTOSTIVUITOR Buc 1 15.000€ 15.000€ 2.850€ 17.850€ 

8 INCARCATOR 

FRONTAL 2,5 mc 
Buc 1 30.000€ 30.000€ 5.700€ 35.700€ 

9 UTILAJ DE 

SORTARE MOBIL 

PROCES. COMPOST 

Buc 1 80.000€ 80.000€ 15.200€ 95.200€ 

 TOTAL    467.800€ 88.882€ 556.682€ 

    Achizitia se va desfasura in mod transparent, suficient de bine promovat, prin 

publicare. 

         În calitate de asociat majoritar al S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L., 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA intentioneaza dezvoltarea unui sistem 

integrat de gestionare a deșeurilor pe întreg teritoriul județului Ialomița, prin 

implementarea colectării separate de sortare, reciclare a tuturor deșeurilor de 

ambalaje, așa cum se întîmpla la stația de la Țăndărei. 

    În acest moment, operatorul are în derulare investiții constând în cele 2 

autogunoiere VOLVO de 20 mc, precum și a presei orizontale automate, care 

era absolut necesară pentru a putea desfășura activitatea de sortare. Aceste 
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investiții sunt derulate cu sprijinul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

(A.D.I.) ECOO 2009, din cotizațiile membrilor. 

      Dorința de extindere a ariei de operare, dar și a eficientizării activității 

operatorului arată necesitatea investițiilor fără de care aceste lucruri nu se pot 

realiza. Pentru început se dorește achiziționarea: 

- 3 autogunoiere de 16-18 mc 

- 2 autogunoiere de 20-24 mc 

- 1 autogunoieră de 7 mc 

     Aceste autospeciale de colectare a deseurilor permit extinderea colectării de 

deșeuri și gunoi menajer de pe raza mai multor localități riverane ariei de  

     Pentru sortarea gunoiului colectat nu mai este nevoie de personal 

suplimentar. Ca și cheltuială la sortare va fi o majorare a facturii de electricitate. 

     Achiziționarea unei autospeciale HOOK-LIFT cu remorcă permite 

transportul de containere de 36 mc deșeuri, se pot transporta deșeuri vrac doar 

cu mașini specializate, optimizarea transportului de deșeuri, atât între punctele 

de lucru viitoare ale operatorului, dar în special a transportului de deșeuri la 

VIVANI, depozitul final, dar și la ROMCIM MEDGIDIA - valorificare 

energetica. 

              Utilajul de sortare mobil procesare compost va avea o dublă 

întrebuintare în stația de sortare. Fluxul tehnologic include o sită rotativă tip 

TROMMEL care are o sită de separare cu găuri de 40 mm. Aceasta separă 

resturile biodegradabile din gunoiul menajer, dar nu poate separa fracțiile cum 

sunt: bucăti de sticlă, dopuri de plastic, alte fracții care nu pot fi înglobate în 

compost. Separarea acestor fracții ne poate ajuta la diminuarea fracției ce trebuie 

dusă la eliminare finală la 10% din total cantitate ce rezultă în urma sortării. 

       Din punctul de vedere al oportunitatii si necesitatii implementarii 

programului investitional propus, subliniem ca acesta este generat de faptul ca 

firma functioneaza in Judetul Ialomita inca din 2011, perioada in care activitatea 

s-a dezvoltat, ajungand la o cifra de afaceri de peste 2,24 mil lei la finele anului 

2020. In contextul cresterii gradului de colectare selectiva pe plan local, 

regional, si al cresterii portofoliului propriu de clienti, devine in mod obiectiv 

necesara marirea capacitatii de productie a firmei, cresterea gradului de 

dotare tehnica si implicit, imbunatatirea si diversificarea lucrarilor executate 

urmare a achizitionarii unor utilaje, superioare tehnologic, care sa asigure 

independenta tehnologica si suportul executarii unor servicii mai performante la 

nivel european. Necesitatea implementarii proiectului este generata pe de alta 

parte si de cerintele legislative, pe fondul alinierii la standardele europene in 

privinta calitatii, protectiei mediului si consumurilor energetice, precum si de 

cresterea concurentei si exigentelor in domeniul colectarii selective a deseurilor. 

 

 

                                               ADMINISTRATOR , 
                                                       


