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Scurtă descriere 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) 

Ecolect Group este formată din toate orașele și comunele 

din Bihor, plus Consiliul Județean Bihor. A.D.I. Ecolect 

este responsabilă de implementarea Sistemului de 

Management Integrat al Deșeurilor (SMID). Practic, a 

organizat și coordonat licitațiile pentru stabilirea 

operatorilor de salubritate din cele 6 zone de operare ale 

județului (cu excepția Municipiului Oradea). 

 

Conducerea A.D.I. Ecolect Group se realizează 

prin Adunarea Generală al Asociaţiei, formată din toți cei 102 membri, președinte, funcție 

ocupată de Mircea Mălan – numit prin dispoziția Președintelui CJ Bihor nr. 346 din 09.11.2020 

și votat de Adunarea Generală a Asociaților, Consilul Director, format din 5 membri aleși de 

Adunarea Generală (președintele A.D.I. Ecolect Group este și președintele Consiliului 

Director) și Directorul General – în prezent Florin Gontariu.  

 

Începând din octombrie 2020, operatorii de salubritate au început să încheie contractele 

de prestări servicii cu cetățenii și firmele din județul Bihor. A.D.I. Ecolect, alături de operatorii 

de salubritate și primarii de la toate U.A.T.-urile din județ s-a implicat în campania de informare 

privind încheierea contractelor de salubritate. Din cele 100 de U.A.T.-uri (în afară de Oradea) 

care fac parte din S.M.I.D., 21 au optat pentru sistemul de taxă/cetățean (cetățeanul plătește 

pentru serviciile de salubritate la primărie, iar primăria plătește mai departe la operatorul de 

salubritate) și 79 folosesc sistemul de tarif/gospodărie (operatorul de salubritate încheie 

contracte direct cu persoanele fizice și juridice). 

În județul Bihor deșeurile se colectează separat, în 4 fracții în mediul rural 

(hârtie/carton, plastic/metal, sticlă și deșeu rezidual) și în 5 fracții în mediul urban 

(hârtie/carton, plastic/metal, sticlă, deșeu biodegradabil și deșeu rezidual). 
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Reorganizare 

Pentru a eficientiza activitatea A.D.I. Ecolect Group, în toamna anului 2020 a început 

procesul de reorganizare. De la 9 posturi (director + 8 angajați), organigrama a fost redusă la 3 

posturi (director + 2 angajați). 

Astfel, consturile pentru plata salariilor s-au redus de la 60278 de lei în octombrie 2020, la 36 

567 de lei în februarie 2021. Cel mai bun exemplu de economii: serviciile de contabilitate. 

Înainte de reorganizare, în 2020, A.D.I. Ecolect Group a plătit, pe tot anul, 101 000 de lei pentru 

contabilitate. După reorganizare, prin externalizarea serviciilor, costurile s-au redus la 18 000 

de lei/an. 

 În prezent (octombrie 2022) organigrama cuprinde 6 posturi (director + 5 angajați). În 

ianuarie 2022, Adunarea Generală a aprobat modificarea organigramei, în sensul creării unui 

post nou. Persoana care urma să fie angajată trebuia să se ocupe de proiectul ,,Patrula mixtă” 

(detalii despre proiect mai jos, la secțiunea Proiecte A.D.I. Ecolect). 

O altă modificare a organigramei, înființarea a două posturi noi, a fost aprobată în 

august 2022. În urma unui control al Curții de Conturi la A.D.I. Ecolect, s-a constatat că 

Asociația trebuie să facă demersurile pentru a prelua de la Municipiul Oradea administrarea 

,,Centrului de management integrat al deșeurilor” (CMID), practic singurul depozit ecologic  

de deșeuri din județul Bihor. Pentru aceasta s-a creat un nou post. 

Cel de-al doilea post înființat, în august 2022, a fost pentru administrarea Stației de Tratare 

Mecano-Biologică, care urmează să fie pusă în funcțiune, după o procedură de licitație 

încheiată cu succes (detalii la secțiunea Proiecte A.D.I. Ecolect).  

 

Proiectele A.D.I. Ecolect 

 

Luna curățeniei! 

Odată cu începerea implementării S.M.I.D., A.D.I. Ecolect a demarat o amplă campanie 

de informare și implicare a cetățenilor în procesul de colectare selectivă a deșeurilor. 

Campania ,,Luna curățeniei în Bihor” desfășurată de-a lungul lunilor iunie 2021 și mai 

2022 a adus împreună administrația județeană și locală, mediul de afaceri, școala, biserica, 

ONG-urile, mass-media și cetățenii pentru un scop comun: un Bihor curat! 
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În cadrul campaniei au fost organizate două concursuri: ,,Campionatul bihorean al 

curățeniei” – o competiție între orașele și comunele din Bihor și ,,EcoProvocarea” – un concurs 

destinat elevilor din Bihor. 

Premiile acordate primăriilor câștigătoare s-au ridicat, în fiecare an, la peste 1 milion 

de lei. Câștigătorii au putut să folosească fondurile doar la realizarea unui proiect verde, pentru 

comunitate (un parc, loc de joacă, pistă de biciclete, etc.).  

Astfel, au fost realizate următoarele proiecte: 

1) Locuri noi de joacă în Criștioru de Jos – https://bit.ly/3Mh3xoC 

2) Loc de joacă reabilitat în Municipiul Marghita – https://bit.ly/3MtzVyL 

3) Parc nou în Cociuba Mare – https://bit.ly/3C5GtGk  

4) Parcuri noi în Biharia 

5) Parc nou în Sălacea 

6) Loc de joacă în Aleșd - https://bit.ly/3rycIsT  

 

În cadrul concursului ,,EcoProvocarea”, în 2021 elevii din Bihor au realizat 4162 de 

desene cu tematica protejării mediului înconjurător. Dintre acești, 12 elevi au câștigat, fiecare, 

prin tragere la sorți, un voucher în valoare de 1000 de lei acordat de DECATHLON. 

 

Let’s do it Bihor! – A.D.I. Ecolect – Consiliul Județean Bihor 

 În anul 2021, A.D.I. Ecolect Group a realizat un parteneriat cu organizatorii campaniei 

Let’s do it Bihor! și Consiliul Județean Bihor. Fiecare partener a promovat evenimentul, o zi 

de curățenie generală în Bihor, în 18 septembrie. 

Angajații A.D.I. Ecolect Group și cei ai Consiliului Județean Bihor au organizat în 18 

septembrie o acțiune de igienizare pe Vârful Bihoru sub sloganul ,,Curățenie de sus în jos!” 

 

EcoClub Bihor 

În primăvara anualui 2022, ADI Ecolect, Consiliul Județean Bihor, Inspectoratul Școlar 

Județean Bihor și Consiliul Județean al Elevilor Bihor au sprijinit înființarea la nivelul 

Unităților de Învățământ din Județul Bihor a unor comunități de voluntari, sub numele de 

„EcoClub Bihor”. Scopul final al acestor comunități este de a educa elevii în spiritul formării 

conștiinței și conduitei ecologice prin acțiuni teoretice și practice ce vizează protecția mediului 

înconjurător. 

https://bit.ly/3Mh3xoC
https://bit.ly/3MTzVyL
https://bit.ly/3C5GtGk
https://bit.ly/3rycIsT
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 Prima provocare adresată membrilor comunității de voluntari a fost în luna mai 2022. 

În cadrul campaniei ,,Luna curățeniei”, elevii au participat la cel puțin două acțiuni de 

igienizare. 11 000 de elevi au luat parte la acțiuni, iar 21 dintre ei au fost trași la sorți și au 

câștigat câte un voucher DECATHLON de 500 de lei pentru ei și câte un voucher 

DECATHLON de 1000 de lei pentru echipa din care fac parte, pe principiul ,,Unul pentru toți 

și toți pentru unul”. 

 În anul școlar 2022 – 2023 ADI Ecolect și Inspectoratul Școlar Județean Bihor au 

început deja seria de activități adresate ,,EcoClub-urilor Bihor”. În 23 septembrie, s-a marcat 

ziua curățeniei prin diverse activități: acțiuni de igienizare, discuții la clasă despre importanța 

protejării mediului înconjurător, ieșiri în natură, concursuri de desen, etc. 

 

 Patrula mixtă 

 În iunie 2022, Adunarea Generală a A.D.I. Ecolect a aprobat înființarea unei ,,patrule 

mixte”, o echipă formată dintr-un reprezentant al A.D.I. Ecolect, un reprezentant al 

operatorului de salubritate și un reprezentant al fiecărui U.A.T.. Rolul acestei echipei este să 

rezolve la nivel local problemele apărute în funcționarea sistemului: creșterea gradului de 

contractare, posibile nelămuriri dintre operator și primărie/cetățeni, etc. 

 Pentru acest proiect, Adunarea Generală a aprobat înființarea unui nou post la A.D.I. 

Ecolect. 

 

Platforme de deșeuri semi-îngropate în zonele turistice din Bihor 

ADI Ecolect a finanțat din bugetul propriu construire unor platforme de deșeuri semi-

îngropate în zonele turistice din Bihor. În 22 august a fost semnat contractul pentru realizarea 

a 13 platforme. Locațiile au fost alese după o consultare cu toți primarii din județul Bihor.  

Practic, fiecare platformă va avea câte trei recipiente cu o capacitate de 5 metri cubi 

fiecare, pentru deșeu rezidual, sticlă și deșeuri reciclabile –  hârtie, carton, plastic. 

Proiectul este realizat în parteneriat cu primăriile unde vor fi amplasate platformele. 

Acestea au pus la dispoziție terenul necesar, iar A.D.I. Ecolect se ocupă de implementarea 

proiectului. După finalizarea platformelor, primăriile vor încheia un contract cu operatorul de 

salubritate și vor suporta contravaloarea ridicării deșeurilor. Valoarea contractului este de 

971.382,75 lei, fără TVA. 

 

Stația de tratare mecano-biologică (TMB) Oradea 
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Stația TMB a fost finalizată în 2017 și face parte integrantă din Sistemul de 

Management Integrat al Deșeurilor (SMID). Nu a putut fi pusă până acum în funcțiune 

deoarece două licitații din 2017 până în 2020 au fost anulate.  

ADI Ecolect a demarat a treia licitație în 2021/2022. În 18 august 2022, după finalizarea 

procedurii de licitație și a unui proces de contestare a procedurii (respins de instanță), s-a putut 

atribui contractul. Firma câștigătoare este SC Girexim Universal SA. 

Prin punerea în funcțiune a stației TMB, cantitatea de deșeuri reziduale care ajunge să 

fie depozitată la groapa de gunoi va fi semnificativ redusă. Deșeurile reziduale vor trece printr-

un proces de dezumificare, ceea ce reduce cu aproximativ 30-40% cantitatea totală, apoi intră 

într-un proces de sortare, de unde rezultă între 3 și 5% deșeuri reciclabile. O bună parte din 

deșeurile care rămân, în jur de 30%, se incinerează, urmând să fie depozitat, la groapa de gunoi, 

doar ce rămâne. 

 În cadrul stației vor fi tratate deșeurile reziduale din patru zone ale județului: zona 1A 

– Municipiul Oradea, zona 1B – zona metropolitană Oradea, zona 5 – Marghita și zona 6 – 

Valea lui Mihai.  

Durata contractului cu SC Girexim Universal SA este de 96 de luni (8 ani), iar valoarea 

redevenței va fi de 18.000 euro/ an. Operatorul va vira I această sumă către (A.D.I.) Ecolect 

Group, iar A.D.I. Ecolect o va transmite mai departe către Consiliul Județean Bihor. 

 

Preluare CMID 

În urma unei decizii a Curții de Conturi, administrarea ,,Centrului de management 

integrat al deșeurilor” (CMID), trebuie să fie preluată de A.D.I. Ecolect Group, pentru că este 

o componentă din Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor. Pentru administrarea CMID, 

a fost înființat un nou post în organigrama A.D.I Ecolect. 

 

 

Audit de sistem 

Auditul de sistem a început la 1 august 2022. Toate părțile sunt analizate: operatorii de 

salubritate, UAT-urile, ADI Ecolect Group. Auditul va identifica realitatea din cadrul SMID, 

problemele care ar trebui rezolvate și va sugera variante pentru rezolvarea lor. Firma care 

realizează auditul este SC ELECTRO IRMA TOP SRL.  

Raportul de audit a fost depus în aceste zile și se află în curs de analiză. 
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Proiecte Europene 

1. A.D.I. Ecolect a depus spre finanțare cu fonduri europene proiectul ,,Software 

dedicat managementului deșeurilor”.  

Acesta presupune realizarea unei aplicații mobile pentru cetățeni care să conțină un 

ghid corect pentru sortarea deșeurilor, calendarul de colectare din fiecare localitate, 

informații despre centrele și punctele de colectare și, totodată, va avea funcția de a 

raporta deșeurile depozitate ilegal în spațiul public. 

Totodată, în cadrul proiectului vor fi organizate cursuri de management al 

deșeurilor pentru reprezentanții tuturor U.A.T-urilor din Bihor. 

În vara anului 2022 finanțarea a fost aprobată, iar proiectul se află în implementare. 

Valoarea totală a proiectului este de 407,261.50 lei. 

2. A.D.I. Ecolect a depus spre finanțare, alături de Inspectoratul Școlar Județean 

Bihor, un ONG de mediu și 5 școli din județul Bihor un al doilea proiect care viza 

dotarea școlilor din proiect cu mini laboratoare de analizare a plantelor. Totodată, 

scopul proiectului este și prevenirea abandonului școlar. 

Proiectul se află încă în analiză la finanțator. 

 

 

Comunicare 

A.D.I. Ecolect a organizat trimestrial întâlniri cu primarii din fiecare dintre cele 6 zone 

de operare pentru a discuta, punctual, diferitele probleme apărute în funcționarea Sistemului 

de Management Integrat al Deșeurilor și a dezbate proiectele asociației. 

Totodată, conducerea A.D.I. Ecolect a realizat mai multe ieșiri în teren – Boga, Colești, 

Câmp Moți, Sânmartin etc., pentru a discuta direct cu cetățenii despre funcționarea sistemului 

de salubritate. 

 În plus, în primăvara anul 2022, A.D.I. Ecolect și-a relansat website-ul. Vechea adresa 

www.ecogroupbihor.ro a fost transformată în www.ecolectbihor.ro, iar informațiile sunt acum 

mult mai clare și într-un format adaptat pentru a fi ușor de folosit de către oricine. 

De asemenea, logo-ul asociației este acum mai simplu și mai ușor de recunoscut. 

 

 

 

http://www.ecogroupbihor.ro/
http://www.ecolectbihor.ro/

