
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea mandatului special  Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ să aprobe în 

Adunarea Generală Actul Adițional nr. 2 la Contractul nr. 370/22.05.2018  

”Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale 

serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul  deșeurilor 

municipale și a altor fluxuri de deșeuri în judetul Dolj  și operarea  stației de 

sortare și transfer Goicea” și a tarifelor aferente 

 

Consiliul Județean Dolj, întrunit în şedinţa ordinară, 

       având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 1554/44/21.01.2021 al Direcţiei Afaceri Europene, 

Dezvoltare Regională şi Proiecte cu Finanţare Internaţională, prin care se 

propune  acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ să aprobe în Adunarea 

Generală aprobare Actului Adițional nr. 2 la Contractul nr. 370/22.05.2018  

”Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale 

serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul  deșeurilor 

municipale și a altor fluxuri de deșeuri în judetul Dolj  și operarea  stației de 

sortare și transfer Goicea” și a tarifelor aferente, adresa ADI ECODOLJ nr. 

2321/15.12.2021, raportul Serviciului juridic nr. 1562 / 21.01.2021, precum si 

avizul comisiilor de specialitate; 

 

în baza: 

- prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederilor Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederilor Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice 

de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice 

serviciului de salubrizare a localitatilor; 

- prevederilor Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și 

completările ulterioare;  



- Contractul de Asociere privind modul de implementare al Proiectului Sistem 

de Management Integrat al Deșeurilor din județul Dolj revizuit (acord) din 

28.11.2012 cu modificarile ulterioare și actele constitutive ale Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ; 

-  art. 5 alin (2) lit. c) și  art. 16 alin.(3) lit.g)  din Statutul Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ; 

- art.175 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completările ulterioare; 

 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d),  alin. (5) lit. m), art. 182 și art. 196 alin.(1) 

lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completările ulterioare. 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. 1 Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 

Deșeurilor ECODOLJ să aprobe în Adunarea Generală a Asociației Actul Adițional 

nr. 2 la Contractul nr. 370/22.05.2018 ”Delegare prin concesionare a gestiunii unor 

activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și 

transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și 

operarea stației de sortare și transfer Goicea”și tarifele aferente, conform Anexei 

nr. 1 la hotarare. 

Art. 2 Se mandatează dl. DORIN COSMIN VASILE – președintele consiliului 

județean Dolj, reprezentant legal în AGA ADI ECODOLJ  să voteze în Adunarea 

Generală a Asociaților aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul nr. 

370/22.05.2018 Delegare prin concesionare a gestiunii unor activități componente 

ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor 

municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare 

și transfer Goicea. 

Art. 3 Se mandatează Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 

Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ și Directorul Executiv al Asociației, ca în 

numele și pe seama Județului Dolj, să semneze Actul Adițional nr. 2 la Contractul 

nr. 370/22.05.2018 Delegare prin concesionare a gestiunii unor activități 

componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul 

deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației 

de sortare și transfer Goicea, cu anexele aferente acestuia. 

 

 



Art. 4 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deseurilor 

ECODOLJ prin reprezentanții legali vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară de Gestionare a Deseurilor ECODOLJ, Prefectului Judeţului Dolj 

şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii. 

 

 

Nr. 14                                                         Adoptată la data de 28.01.2021 

                        

PREŞEDINTE,                                                          CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                             SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 

DORIN COSMIN VASILE                                          ANDA NICOLAE  
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ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  
DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ECODOLJ 

NR. ȘI DATĂ ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL SPECIAL:81/03.11.2009, C.I.F. RO 26186870, CRAIOVA, STR. 

NICOLAE TITULESCU, NR. 22, CORP B, ET. 1, TEL./FAX: 0251.412.539 MAIL: adiecodolj@yahoo.ro 

 

 

ACTUL ADIȚIONAL nr. 2  

LA CONTRACTUL nr. 370/22.05.2018 

PRIVIND DELEGAREA PRIN CONCESIONARE A GESTIUNII UNOR 

ACTIVITĂȚI COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE, 

RESPECTIV COLECTAREA ȘI TRANSPORTUL  DEȘEURILOR MUNICIPALE ȘI 

A ALTOR FLUXURI DE DEȘEURI ÎN JUDEȚUL DOLJ, PRECUM  ȘI OPERAREA  

STAȚIEI DE SORTARE ȘI TRANSFER GOICEA 

Încheiat astăzi, _______________, între: 

1. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ, cu 

sediul în Craiova,  strada Nicolae Titulescu, nr. 22, Corp B, et. 1, județul Dolj, înregistrată în 

Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Craiova, cu numărul 

81/03.11.2009, CIF RO 26186870, cont  IBAN RO55RNCB0134113806450001 deschis la 

Banca Comercială Română, Sucursala Județeană Dolj, Craiova , reprezentată de Președintele 

ADI ECODOLJ:  

în numele şi pe seama unităților administrativ-teritoriale membre:  

......................................... 

unități administrativ-teritoriale având împreună calitatea de delegatar, pe de o parte, 

şi 

2. Asocierea S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L. - S.C. SERVICII 

SALUBRITATE BUCURESTI S.A. – S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L.,  

reprezentată prin lider S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L cu sediul în sat Schitu, 

comuna Costinești, str. Radarului, F.N., județul Constanța, înmatriculată la Registrul 

Comerțului sub numărul J13/2939/2008, cod unic de înregistrare RO 24342060, cont 

RO97BRMA0140005910300000 deschis la Banca Românească S.A. – Sucursala Constanța, 

reprezentată de Dan Tiberiu Anghel, având funcția de Administrator, în calitate de delegat, pe 

de altă parte, 

Preambul 

Având în vedere: 

1. Obligațiile stabilite prin dispozițiile art. 17 alin. 1 lit. d), g), h) și i) din Legea nr. 

211/2011 privind regimul deseurilor, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de 

Urgenta Nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind 

regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor 

şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind 

Fondul pentru mediu; 

 Anexa nr. 1
 la Hotărârea nr. 14/2021

mailto:adiecodolj@yahoo.ro
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2. Dispozițiile Ordonanței de Urgență Nr. 74/19.07.2018 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind 

modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu s-a introdus 

"contribuţia pentru economia circulară", modificată și completată prin Legea 

nr.31/14.01.2019; 

3. Faptul că începând cu anul 2020 valoarea contribuţiei pentru economia circulară este 

de 80 lei/tonă pentru deseurile destinate a fi eliminate prin depozitare, conform OUG 

nr. 196/2005 privin Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;  

4. Faptul că la data formulării și depunerii ofertei delegatului nu erau în vigoare și nu au 

fost prevăzute dispozitiile art. 17, alin. 1, lit. i) din Legea/2011 privind regimul 

deseurilor modificat prin Ordonanta de Urgenta Nr. 74/19.07.2018 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 

privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, 

respectiv: obligatia operatorilor de salubrizare în ceea ce privește suportarea 

contribuţiei pentru economia circulară pentru cantităţile de deşeuri municipale destinate 

a fi depozitate care depăşesc cantităţile corespunzătoare indicatorilor de performanţă 

prevăzuţi în contracte; 

5. Repartizarea riscului privind modificarea actelor de reglementare în raport de data 

ofertării, astfel cum este prevăzut în Secțiunea 3 a Caietului de Sarcini la punctul 26 

din riscurile referitoare la perioada de operare; 

6. Modificarea din data de 19.07.2018 a art. 59 din Legea nr. 211/2011 privind regimul 

deşeurilor, referitor la incheierea de parteneriate sau alte forme de colaborare intre 

Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară si Organizaţiile care implementează 

obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului definit prin legea Nr. 249/2015 

privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje; 

7. Faptul ca tariful ofertat pentru operarea staţiei de sortare Goicea, a inclus influența 

veniturilor realizate de operator din încasarea bonificaţiilor de la organizațiile de 

transfer de responsabilitate; 

8. Faptul că din tariful pentru operarea staţiei de sortare Goicea trebuie eliminată influența 

veniturilor din încasarea bonificaţiilor de la organizațiile de transfer de responsabilitate, 

ca urmare a modificării Legii 211/2011 privind regimul deșeuri; 

9. Dispozițiile art. 3 și art. 52 din Contractul nr. 370/22.05.2018; 

10. Situația existentă cu privire la infrastructura alocată prin SMID Dolj. 

Părțile prezentului act adițional convin modificarea Contractului nr. 370/22.05.2018 după cum 

urmează: 

Art. 1.  La Art. 1- DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE alin. 1 se modifica definiția ”Data de 

Începere (a Contractului)” si va avea următorul cuprins: 

„Data de Începere (a Contractului) înseamnă data predării pentru operare către Delegat a 

cel puțin 200 de platforme din numărul total de platforme pentru containerele îngropate, 

necesare pentru colectarea deșeurilor în Municipiul Craiova și a datei începerii prestării 

serviciului in Municipiul Craiova, dată care va fi comunicată operatorului ulterior finalizării 

perioadei de mobilizare aferente Municipiului Craiova”. 

Art. 2. La Art. 1- DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE alin. 1 se adaugă următoarea definiție: 
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”Plătește pentru cât arunci” - instrument economic care are drept scop creșterea ratei de 

reutilizare, reciclare si reducerea cantității de deșeuri la depozitare prin stimularea colectării 

separate a deșeurilor. 

Art. 3. La art. 3 – DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE MOBILIZARE ŞI DATA 

DE ÎNCEPERE alin. 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(4) Perioadele de mobilizare sunt: 

a. de la data menționată în Ordinul de Începere Parțială a Contractului până la ultima 

dintre Datele de Începere Parțială a activităților; 

b. de la data menționată în Ordinul de Începere până la data intrării în operare a 

Delegatului în Municipiul Craiova;  

c. de la data menționată în Ordinul de începere ca urmare a intrării în operare a 

instalațiilor până la data începerii activității de colectare și transport a deșeurilor 

biodegradabile, 

fiecare dintre perioade având durata detaliată la alineatul (5).” 

Art. 4. La art. 3 – DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE MOBILIZARE ŞI DATA 

DE ÎNCEPERE alin. 9 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(9) Pe durata Perioadelor de mobilizare Delegatul, odată cu Data de începere parțială a 

contractului, va începe etapizat prestarea serviciului în zonele/grupurile de Unități 

Administrativ Teritoriale pentru care sunt întrunite condițiile acceptate, după notificarea 

scrisă către Delegatar a datelor de începere parțială/datei de începere a contractului aferentă 

respectivei zone/grupului de Unități Administrativ Teritoriale.” 

Art. 5. La art. 6 – DREPTURILE DELEGATULUI lit. f) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

”f) să suspende, să întrerupă sau să limiteze prestarea serviciului, conform Legii 51/2006 

privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, dacă sumele datorate nu au fost achitate în termenele prevăzute de contractele de 

prestări servicii încheiate cu utilizatorii pentru furnizarea/prestarea Serviciului.” 

Art. 6. La art. 6 – DREPTURILE DELEGATULUI lit. g) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

”g) să suspende, să întrerupă sau să limiteze prestarea serviciului, conform Legii 51/2006 

privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, dacă sumele datorate de UAT-uri pentru furnizarea/prestarea Serviciului nu au fost 

achitate în termenele prevăzute în contract; suspendarea/întreruperea/limitarea prestării 

Serviciului se va aplica doar UAT-urilor care nu și-au respectat obligațiile de plată.” 

Art. 7.  La art. 7 – OBLIGAȚIILE DELEGATARULUI, se modifică lit. d) care va avea 

următorul conținut: 

”d) să predea către Delegat, în Perioada de Mobilizare toate bunurile, instalaţiile, 

echipamentele şi facilităţile aferente Serviciului delegat, precum și pe măsură ce apar noi 

astfel de bunuri faţă de cele care au fost predate în Perioada de Mobilizare, împreună cu 

inventarul existent, libere de orice sarcini, pe baza unui proces verbal de predare-primire, 

anexat la prezentul Contract (Anexa nr. 5), acestea fiind Bunuri de Retur din categoria 

prevăzută la Art. 17.1.1. lit. a) din prezentul Contract; prin excepție, în perioada definită la 

art. 3 alin. (4) lit. b) (astfel cu este modificat prin prezentul act adițional) Delegatarul se obligă 

să predea Delegatului în vederea operării cel puțin 200 de platforme din numărul de platforme 
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pentru containerele îngropate necesare pentru colectarea deșeurilor în Municipiul Craiova, și 

în: 

i. Termen de un an de la Data inceperii contractului a inca cel puțin 170 de 

platforme din numărul de platforme pentru containerele îngropate pentru 

colectarea deșeurilor in Municipiul Craiova; 

ii. Termen de maxim doi ani de la Data începerii contractului, diferența până la 

100% din numărul de platforme pentru containerele îngropate pentru 

colectarea deșeurilor in Municipiul Craiova. 

În cazul în care Delegatarul nu respectă obligația prevăzută la punctul i. durata contractului 

se prelungește cu perioada cuprinsă între Data de începere a contractului (data când delegatul 

a început operarea în Mun. Craiova) și data la care s-a predat către Delegat numărul minim 

de 370 platforme din numărul de platforme pentru containerele îngropate pentru colectarea 

deșeurilor în Municipiul Craiova.” 

Art. 8. La Art. 8 – OBLIGAŢIILE DELEGATULUI se modifică alin. (1) lit. b), lit. d) și lit. x)  

si vor avea următorul cuprins:  

”b) să presteze Serviciul pentru toți utilizatorii casnici din Aria Delegării și pentru utilizatorii 

agenți economici şi instituții publice (în baza contractelor individuale conforme cu contractul-

cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților aprobat prin Ordinul ANRSC nr. 

112/2007 la Data Semnării prezentului Contract sau orice alt contract-cadru care va fi adoptat 

în acest sens de Autoritatea de Reglementare pentru înlocuirea contractului-cadru actual, pe 

care Delegatul este obligat să le încheie cu Utilizatorii; completările contractuale la modelul 

aprobat prin Ordinul ANRSC trebuie să fie avizate în prealabil de Delegatar/ADI);” 

d) să accepte în staţia de sortare şi transfer Goicea doar Deşeuri din zona de colectare 6 

Goicea; prin excepție, până la operarea instalațiilor aferent SMID Dolj, se acceptă la Stația 

de Transfer și Sortare Goicea și deșeuri colectate din celelalte zone; 

 x) să plătească, pentru deşeurile similare preluate de la utilizatorii non-casnici, tariful pentru 

activităţile de administrare a Staţiilor de transfer de la Băileşti, Filiaşi, Calafat şi Dobreşti, de 

eliminare a Deşeurilor la Depozitul Mofleni, de valorificare a Deșeurilor la staţiile de 

compostare Mofleni şi Calafat şi la staţia de sortare Mofleni, conform cantităţii de Deșeuri 

transportate şi transferate în vederea depozitării, compostării şi sortării, în baza unor 

contracte încheiate cu operatorul Depozitului, respectiv al staţiilor de transfer, staţiilor de 

compostare şi staţiei de sortare la tarifele practicate de operatorii statiilor si depozitului mai 

sus mentionat; incalcarea acestei obligatii (inclusiv a obligatiilor de plata) de mai mult de 3 

ori/an ii da dreptul Delegatarului sa rezilieze contractul conform procedurii stipulate la art. 

37; pin excepție, până la operarea instalațiilor aferent SMID Dolj, pentru deșeurile similare 

preluate de la utilizatorii non-casnici delegatul va plăti tariful pentru Depozitul Craiova-

Mofleni și tarifele pentru Stația de Sortare și Stația de transfer Goicea, conform cantității de 

deșeuri similare.” 

Art. 9. La Art. 8 – OBLIGAŢIILE DELEGATULUI  alin. (1) după lit. dd) se adaugă literele: 

ee), ff), gg), hh) ce vor avea următorul cuprins:  

”ee) să suporte contribuția pentru economia circulară pentru cantitățile de deșeuri municipale 

destinate a fi depozitate care depășesc cantitățile corespunzătoare indicatorului de 

performanță prevăzut în contract, in Anexa 8 Indicatori de performanta pentru activitatea de 

colectare si transport al deșeurilor municipale, pct. 1.2, lit. h);  

ff) să determine compoziția deșeurilor municipale; 
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gg) să desemneze o persoană, din rândul angajaților proprii, care să urmărească și să asigure 

îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, 

republicată, conform autorizației de mediu deținute sau să delege această obligație unei terțe 

persoane. 

hh) pe baza solicitării transmise în scris de către Delegatar/ADI, delegatul va pune la 

dispoziția utilizatorilor care optează pentru implementarea instrumentului economic ”plătește 

pentru cât arunci”, conform prevederilor art. 17 alin. 1 lit. e) din Legea 211/2011 privind 

regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin înlocuirea (la 

schimb) a recipientului de colectare pentru deșeurile reziduale(pubela neagră 120 l) cu un 

recipient de capacitate mai mare sau mai redusă (pubela neagră de 240 l sau 60 l) cu 

respectarea următoarelor cerințe: 

• Recipientul pentru care se solicită înlocuirea să fie în stare de folosință/reutilizabil; 

• Numărul total de recipiente pentru colectarea deșeurilor reziduale, pe care delegatul 

s-a obligat prin oferta să le distribuie/pună la dispoziție, poate fi depășit doar în 

condițiile în care Delegatarul/ADI aprobă în prealabil tarife noi care cuprind numărul 

de recipiente necesar a fi suplimentar achiziționate. 

Art. 10. La  Art. 10 –TARIFE se modifica alin.1 si va avea următorul cuprins: 

a) Tarifele distincte pe care Delegatul are dreptul să le aplice, conform fișelor de 

fundamentare, Anexa 1 la prezentul Act Adițional, sunt următoarele:  

1. Tarife aferente prestării serviciului pentru populație 

1.1 tarif pentru colectarea separată şi transportul deșeurilor menajere reziduale – 202,98 

lei/tona 

1.2 tarif pentru colectarea separată şi transportul deșeurilor menajere reciclabile – 739,68 

lei/tona 

1.3 tarif pentru colectarea separată de la populație şi transportul deșeurilor biodegradabile - 

156.35  lei/tona 

1.4 tarif pentru colectarea separată de la populație şi transportul deșeurilor periculoase din 

deșeurile menajere (cantități peste 20 kg) – 8,21 lei/kg 

1.4.1 tarif campanii pentru colectarea separata si transportul deșeurilor periculoase din 

deșeuri menajere, cantități de pana la 20 kg – 6,47 lei/kg 

1.5 tarif pentru colectarea separată şi transportul deșeurilor voluminoase, neasimilabile celor 

menajere, provenite de la populație (mobilier, covoare, obiecte mari de folosință îndelungată, 

altele decât deșeurile de echipamente electrice şi electronice etc.) – 193,52 lei/operație 

1.5.1 tarif campanii pentru colectarea separata si transportul deșeurilor voluminoase 

neasimilabile celor menajere – 0,14 lei/kg 

2. Tarif pentru colectarea şi transportul deșeurilor similare reziduale generate de agenții 

economici / instituții, inclusiv deșeuri din piețe, deșeuri abandonate pe domeniul public şi 

deșeuri generate ocazional – 441,12 lei/tonă echivalent a 105,43 lei/mc 

2.1   Tarif   pentru   colectarea   si   transportul   deșeurilor   reciclabile   generate de agenți 

economici/instituții – 189,14 lei/tona echivalent a 15,13 lei/mc 

3. Tarif pentru colectarea şi transportul deșeurilor provenite din activități de reamenajare şi 

reabilitare interioară şi/sau a locuințelor – 90,00 lei/mc 

4. Tarif pentru colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora 

către unitățile de ecarisaj sau instalațiile de neutralizare – 309,15 lei/operație 

5. Tarife pentru operarea stației de transfer şi sortare Goicea 



6 
 

 

5.1 tarif pentru operarea stației de transfer – 75,57 lei/tona 

5.2 tarif pentru operarea stației de sortare -  115,70 lei/ tona 

 

b) Tarifele astfel modificate se aplică începând cu data de intrării în operare a Delegatului 

în Municipiul Craiova. 

Art. 11. Se modifică ARTICOLUL 10 –TARIFE, alineatul (3) și va avea următorul cuprins:  

(3) Tarifele vor fi modificate sau ajustate în conformitate cu metodologia aplicabilă, 

adoptată de Autoritatea de Reglementare. 

Tarifele aprobate trebuie să conducă la atingerea următoarelor obiective: 

a) asigurarea prestării Serviciului la nivelurile de calitate şi Indicatorii de Performanță 

stabiliți prin Caietul de Sarcini al Serviciului, Regulamentul Serviciului şi prin prezentul 

Contract; 

b) realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru Serviciul prestat pe Durata 

Contratului şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate de Părți; 

c) asigurarea funcționării eficiente a Serviciului şi a exploatării bunurilor aparținând 

domeniului public şi privat al Delegatarului, afectate Serviciului de salubrizare, precum 

şi asigurarea protecției mediului. 

Art. 12. Se modifică ARTICOLUL 10 –TARIFE, alineatul (4) și va avea următorul cuprins: 

(4) Contravaloarea Serviciului prestat pe Aria Delegării, se facturează de către Delegat, după 

cum urmează : 

”- pentru contravaloarea Serviciului prestat aferent fiecărui UAT în parte pentru utilizatorii 

casnici lunar, cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare lunii în care a fost prestat 

Serviciul, facturile urmând a fi emise către ADI ECODOLJ, urmând ca ADI în termen de 

maxim 5 zile de la primire să refactureze corespunzător fiecare UAT în parte; 

- pentru contravaloarea Serviciului prestat utilizatorilor agenți economici și instituții, precum 

şi a activităților cu caracter periodic prestate utilizatorilor casnici (colectarea deșeurilor 

periculoase peste 20 kg, a deșeurilor din construcții-demolări, a deșeurilor voluminoase la 

cerere), conform contractelor individuale de prestări servicii încheiate cu aceștia, facturile 

urmând a fi emise către fiecare agent economic/instituție/utilizator casnic în baza contractului 

individual; În fundamentarea tarifului  pentru   colectarea   și   transportul   deșeurilor   

reciclabile generate de agenți economici s-a ținut cont de diminuarea costurilor cu 

contravaloarea costurilor nete încasate de către delegat de la organizațiile care 

implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producatorului. Pentru deșeurile 

reciclabile generate de agenții economici acoperirea costurilor se realizează prin încheierea 

în mod direct de către delegat de contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu 

organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului. 

- pentru contravaloarea Serviciului prestat utilizatorilor agenți economici și instituții, 

Delegatul va putea aplica la facturare tariful exprimat in lei/mc sau tariful exprimat în 

lei/tonă; 

- pentru contravaloarea Serviciului privind colectarea si transportul deșeurilor reciclabile 

generate de populație, contravaloarea costurilor nete pentru deșeurile de ambalaje 

valorificate din cantitățile colectate de la populație se utilizează de către ADI pentru 
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acoperirea costurilor serviciului privind gestionarea deșeurilor de ambalaje din deșeurile 

reciclabile aferente fiecărui UAT în parte, proporțional cu cantitățile acceptate la plată de 

organizațiile care implementează răspunderea extinsa a producătorului.” 

Art. 13. Se modifică ARTICOLUL 10 –TARIFE, alin. (7) și va avea următorul cuprins: 

”Pentru evitarea oricărui dubiu, părțile confirmă că plata facturilor emise de Delegat către 

Delegatar-ADI pentru tarifele aferente punctelor 1.1-1.3, ca și tarifele aferente operațiilor de 

transfer/sortare realizate la stația de la Goicea pentru deșeurile reziduale, respectiv 

reciclabile colectate de la utilizatorii casnici se asigură din taxa specială instituită în acest 

scop de unitățile administrativ-teritoriale membre ADI. Unitățile administrativ-teritoriale 

virează către ADI sumele aferente fiecărei luni, conform facturilor emise de către ADI.  ADI 

va delimita din suma integrală primită cota aferentă activităților ce fac obiectul prezentului 

Contract şi are obligația de a achita din aceste sume corespunzător facturile emise de Delegat. 

Orice tarif de depozitare sau alte tarife aferente activităților gestionate prin intermediul 

instalațiilor de tratare a deșeurilor vor fi achitate de ADI direct acelor operatori, pe baza 

evidențelor cantităților de deșeuri depuse de Delegat la acele instalații, neexistând nici un fel 

de operațiuni de plată directe între operatorii de salubrizare care operează pe teritoriul 

județului Dolj, pentru Serviciul prestat utilizatorilor casnici. Unitățile administrative 

teritoriale membre ADI ECODOLJ confirmă că plata facturii emise de Delegat către 

Delegatar-ADI pentru tariful 5.1. se datorează și se asigură de către fiecare UAT din taxa 

instituită, proporțional cu cantitățile de deșeuri reziduale colectate de pe raza fiecărui UAT, 

raportat la întreaga cantitate de deșeuri reziduale colectate din aria de delegare. În tariful 

încasat de Delegat în baza prezentului Contract pentru Serviciul prestat utilizatorilor casnici 

nu va fi acceptată nici o componentă care să corespundă contravalorii vreunui tarif de sortare, 

tratare a deșeurilor sau depozitare, care fac obiectul activității altor operatori din județul 

Dolj.” 

Art. 14. Se modifică ARTICOLUL 10 – TARIFE și se adaugă un nou alineat (8), având 

următorul cuprins: 

”(8) Plata serviciului se va face de către toți utilizatorii casnici, beneficiari ai sistemului de 

management integrat raportat la cantitățile generate pe fiecare categorie de deșeu, 

independent de fluxul deșeurilor prevăzut la art. 14, către UAT-urile membre ADI ECODOLJ 

prin taxa de salubrizare instituita la nivelul fiecărui UAT.” 

Art. 15. Se modifică ARTICOLUL 10 – TARIFE și se adaugă un nou alineat (9), având 

următorul cuprins: 

”(9) Începând cu data de începere a operării instalațiilor SMID Dolj ca urmare a atribuirii 

„Contractului de delegare prin concesionare a operării instalaţiilor de gestionare a deşeurilor 

municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în 

Judeţul Dolj”,  tarifele vor fi modificate corespunzător cu fluxul de deșeuri (astfel cum sunt 

prevăzute în prezentul act adițional) prin stația de sortare și transfer Goicea.” 

Art. 16. Se modifică ARTOCOLUL 11 – REDEVENȚA, după alin. (1), se adaugă un nou 

alineat (11), având următorul cuprins: 

”(11) Prin execepție de la alin. 1 din prezentul articol, Delegatul va plăti județului Dolj 

redevenţa astfel: 

a) de la data de începere parțială a contractului până la începerea operării instalațiilor și 

până la începerea activității în Municipiul Craiova cu infrastructura complet predată de 
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către Delegatar - 725.485 lei pe an; 

b) de la data de începere a operării instalațiilor până la începerea activității în Municipiul 

Craiova - 782.257 lei pe an; 

c) după predarea integrală a infrastructurii de către delegatar, de la data de începere a 

activității în Municipiul Craiova și până la începerea operării instalațiilor - 1.701.228 lei 

pe an, urmând ca valoarea totală a redevenței pe întregul contract, să fie reglată ulterior, 

prin următoarele fundamentări de tarife, în așa fel încât întreaga sumă să fie 

recuperată.” 

 

Art. 17. Se modifica ARTICOLUL 12 – INDICATORII DE PERFORMANŢĂ alineatul (1) 

care va avea următorul cuprins: 

”(1) Delegatul va presta Serviciul astfel încât să asigure îndeplinirea Indicatorilor de 

Performanţă, stabiliţi în Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la prezentul Contract), şi cei 

prevăzuţi în Anexa nr. 8 („Indicatorii de Performanţă”) la Contract. Prin excepție de la 

prezentul alineat, până la operarea instalațiilor aferente SMID Dolj se va asigura îndeplinirea 

Indicatorilor de Performanță în funcție de aplicabilitatea acestora și activitățile desfășurate.” 

Art. 18. Se elimină de la ARTICOLUL13–MONITORIZAREA CONTRACTULUI alin. (8) 

lit. d). 

Art. 19. Se modifică ARTICOLUL 14 – FLUXUL DEȘEURILOR alineatul (1) care va avea 

următorul cuprins: 

”(1) Delegatul va transporta Deșeurile colectate conform următorului flux de Deșeuri: 

 

a) va transporta Deșeurile Reciclabile colectate la staţia de sortare de la Mofleni-Craiova, fie 

direct (pentru zona 1 Craiova), fie la staţiile de transfer (pentru zonele 2-5), precum şi la staţia 

de sortare de la Goicea (pentru zona 6); prin excepție, până la operarea instalațiilor aferente 

SMID Dolj, Delegatul va transporta Deșeurile Reciclabile colectate, la stația de sortare de la 

Goicea (pentru zonele 1, 2,3, 4, 5 si 6). 

b) va transporta deşeurile biodegradabile de la populaţie şi deşeurile din pieţe colectate la 

staţia de compostare de la Mofleni-Craiova, fie direct (pentru zona 1 Craiova), fie la staţiile 

de transfer (pentru zonele 4 şi 5), precum şi la staţia de compostare de la Calafat, fie direct 

(pentru zona 3 Calafat), fie prin intermediul staţiei de transfer (pentru zona 2 Băileşti); 

prevederile prezentului alinineat se vor aplica după intrarea in operare a instalațiilor de 

tratare a deșeurilor, aferente SMID Dolj. 

c) va transporta pentru depozitare/eliminare Deșeurile reziduale colectate la depozitul de 

deşeuri conform de la Mofleni-Craiova, fie direct (pentru zona 1 Craiova), fie la staţiile de 

transfer (pentru zonele 2-6); prin excepție, până la operarea instalațiilor aferent SMID Dolj, 

Delegatul va transporta Deșeurile reziduale colectate, la depozitul de deșeuri conform de la 

Mofleni-Craiova, fie direct (pentru zonele 1 și 4), fie prin intermediul stației de transfer de la 

Goicea (pentru zonele 2,3,5 și 6). 

d) va desfăşura activităţile de sortare şi, transfer pentru întreaga cantitate de Deșeuri care pot 

fi acceptate la Staţia de sortare şi transfer Goicea, conform Autorizaţiei aferente de mediu; 

prin excepție, până la operarea instalațiilor aferente SMID Dolj, delegatul va desfășura 

activitățile de sortare și transfer pentru intreaga cantitate de deșeuri prin Staţia de sortare şi 

transfer Goicea;” 
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Art. 20. Se modifică ARTICOLUL 14 – FLUXUL DEȘEURILOR alineatul (6) care va avea 

următorul cuprins: 

”(6) Delegatul va accepta la staţia de sortare şi transfer Goicea numai Deșeuri generate în 

zona de colectare 6 Goicea. Este interzisă acceptarea la sortare, transfer sau sortare a 

oricăror Deşeuri generate în afara acestei zone, încălcarea acestor obligaţii constituind o 

încălcare gravă care dă dreptul la rezilierea Contractului conform procedurii prevăzute la 

Articolul 37. Prin excepție, până la operarea instalațiilor aferente SMID Dolj, Delegatul va 

accepta la stația de sortare Goicea Deșeuri reciclabile colectate din zonele 1, 2, 3, 4, 5, 6 și la 

stația de transfer Goicea deșeurile colectate din zonele 2,3,5 și 6.” 

Art. 21. Se modifică ARTICOLUL 14 – FLUXUL DEȘEURILOR alineatul (7) care va avea 

următorul cuprins: 

”(7) Delegatul va primi: 

a) pentru sortare, la stația de sortare situată în Goicea, Deșeuri provenind din următoarele 

unităţi administrativ-teritoriale: Bârca, Bistreţ, Cârna, Catane, Gighera, Giurgiţa, Goicea, 

Măceşu de Jos, Măceşu de Sus; prin excepție, până la operarea instalațiilor aferente SMID 

Dolj, delegatul va primi la stația de sortare Goicea deșeurile reciclabile generate în unitățile 

administrativ- teritoriale din zonele 1, 2,3, 4, 5 și 6. 

b) pentru transfer, la stația de transfer situată în Goicea, Deșeuri provenind din următoarele 

unităţi administrativ-teritoriale: Bârca, Bistreţ, Cârna, Catane, Gighera, Giurgiţa, Goicea, 

Măceşu de Jos, Măceşu de Sus; prin excepție, până la operarea instalațiilor aferent SMID 

Dolj, delegatul va primi la stația de transfer Goicea deșeurile generate în unitățile 

administrativ- teritoriale din zonele 2, 3, 5 si 6.” 

Art. 22. Se modifică ARTICOLUL 15 - COLECTAREA SEPARATĂ alineatul (1) care va 

avea următorul cuprins: 

”(1) Următoarele Deșeuri Reciclabile vor fi colectate separat pe 3 (trei) fracţii: hârtie/carton, 

mase plastice/metale şi sticlă, în conformitate cu Anexa nr. 2. Delegatul va colecta de 

asemenea separat Deșeurile biodegradabile şi deşeurile din pieţe, conform Anexei nr. 2; prin 

excepție după data de începere ca urmare a intrării în operare a instalațiilor de tratare a 

deșeurilor, aferente SMID Dolj, Delegatul va colecta separat deșeurile biodegradabile şi 

deșeurile din piețe, conform Anexei nr. 2.” 

Art. 23. La ARTICOLUL 27 – RĂSPUNDEREA, PENALITĂŢI ȘI DESPĂGUBIRI IN 

SARCINA DELEGATULUI după alineatul (3), se adaugă un nou alineat (3¹) care va avea 

următorul cuprins:  

”(3¹)Până la operarea instalațiilor aferente SMID Dolj, Delegatul nu va plătii penalitățile 

prevăzute la alin. 3 lit. g din prezentul articol dacă accepta deșeuri care provin din zonele 

1,2,3,4,5, cu respectarea fluxului Deșeurilor prevăzut de prezentul Contract sau de la persoane 

fizice sau juridice.” 

Art. 24. La ARTICOLUL 31 – RECUPERAREA DEBITELOR după alineatul (3), se adaugă 

un nou alineat (4) care va avea următorul cuprins: 

”(4) Delegatul are dreptul să recupereze debitele direct de la fiecare UAT in parte conform 

facturilor emise de delegat către ADI ECODOLJ si refacturate de ADI ECODOLJ, care 

acționează in calitate de mandatar conform contractului de mandate reglementat de Codul 

Civil art. 2009 și următoarele in raportul cu delegatul, pentru UAT-ul respectiv.” 

Art. 25. La ARTICOLUL 52 – PERIOADA INTERMEDIARĂ se elimină alineatul (3). 
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Art. 26. Se modifică Anexa 2 la Contract -”Caietul de Sarcini al Serviciului și toate clarificările 

comunicate de către autoritatea contractantă înainte de deschiderea ofertelor”, conform Anexei 

2 la prezentul Act Adițional. Celelalte prevederi din ”Caietul de Sarcini și clarificările 

comunicate de către autoritatea contractantă înainte de deschiderea ofertelor” râmân 

neschimbate. 

Art. 27.  Se modifică Anexa 7 la Contract -”Programul de Investiții” conform Anexei 3, parte 

integrantă din prezentul Act Adițional. 

Art. 28. Se modifică Anexa 8 la Contract - ”Indicatori de Performanță” conform Anexei 4, 

parte integrantă din prezentul Act Adițional. 

Art. 29. Prevederile Actului Adițional nr. 1/31.01.2020 și tarifele aferente rămân valabile și se 

aplică până la intrarea în operare a Delegatului în Municipiul Craiova.  

Art. 30. Prevederile prezentului Act Adițional se aplică numai după intrarea în operare a 

Delegatului în Municipiul Craiova. 

Art. 31. Celelalte clauze ale Contractului nr. 370/22.05.2018 rămân neschimbate. 

 

Prezentul Act adițional a fost încheiat în limba română astăzi, ______________, în 2 (două) 

exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

de Gestionare a Deșeurilor 

ECODOLJ 

 

 

 

Asocierea – S.C. IRIDEX GROUP 

SALUBRIZARE S.R.L. – S.C. SERVICII 

SALUBRITATE BUCUREȘTI S.A. - 

IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT 

S.R.L. 

prin Lider – S.C. IRIDEX GROUP 

SALUBRIZARE S.R.L. 
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Anexa 2 la Actul Adițional nr. ______/______________ 

 

ZONA Localitati  

Cantitati 

deseuri 

generate 

(estimate-

tone/an) 

Cantitati  

deseuri 

reziduale 

(estimate 

tona/an) 

Cantitati 

deseuri 

reciclabile 

(estimate 

tona/an) 

Frecventa de colectare 

a deseurilor reziduale 

(zona case) 

Infrastructura pentru deseurile 

reciclabile (zona case) 

ZONA 1 

1 Craiova 72,545.59  64,715.02 7,830.57 O data pe saptamana hartie/carton si plastic/metal - 2 pubela 240l 

sticla - container clopot 3mc  

1 Segarcea 1,719.01 1,540.37 178.64 O data pe saptamana hartie/carton si plastic/metal - 2 pubela 240l 

sticla - container clopot 3mc  

1 Almăj 326.56 305.16 21.40 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

1 Argetoaia 349.45 326.55 22.90 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

1 Botoșești-Paia 46.10 43.08 3.02 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

1 Brabova 64.90 60.65 4.25 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

1 Braloștița 282.75 264.22 18.53 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

1 Bratovoești 513.67 467.50 46.17 O data pe saptamana hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc 

1 Breasta 788.80 717.90 70.90 O data pe saptamana hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc 

1 Bucovăț 806.26 733.79 72.47 O data pe saptamana hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc 

1 Bulzești 164.48 149.70 14.78 O data pe saptamana hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc 
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1 Calopar 429.99 401.82 28.17 O data pe saptamana hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

1 Cârcea 1,079.75 982.70 97.05 O data pe saptamana hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc 

1 Carpen 80.68 75.39 5.29 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

1 Castranova 508.67 475.34 33.33 O data pe saptamana hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

1 Cerăt 630.69 589.37 41.32 O data pe saptamana hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

1 Cernătești 145.57 136.03 9.54 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

1 Coșoveni 814.75 761.37 53.38 O data pe saptamana hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

1 Coțofenii din Dos 385.55 360.29 25.26 O data pe saptamana hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

1 Coțofenii din Fata 310.35 290.02 20.33 O data pe saptamana hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

1 Dioști 472.70 441.73 30.97 O data pe saptamana hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

1 Drăgotești 144.34 134.88 9.46 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

1 Ghercești 386.28 351.56 34.72 O data pe saptamana hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc 

1 Ghindeni 415.79 388.55 27.24 O data pe saptamana hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

1 Gogoșu 37.64 35.17 2.47 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

1 Goiești 433.92 405.49 28.43 O data pe saptamana hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 
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1 Grecești 104.28 97.45 6.83 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

1 Întorsura  128.20 119.80 8.40 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

1 Ișalnița 1,096.05 997.54 98.51 O data pe saptamana hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc 

1 Leu 1,136.02 1,033.91 102.11 O data la doua saptamani hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc 

1 Lipovu 59.44 55.55 3.89 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

1 Malu Mare 1,936.43 1,762.38 174.05 O data pe saptamana hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc 

1 Mischii 324.45 295.29 29.16 O data pe saptamana hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc 

1 Murgași 191.36 178.82 12.54 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

1 Pielești 939.57 855.12 84.45 O data pe saptamana hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc 

1 Pleșoi 33.00 30.84 2.16 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

1 Podari 1,606.05 1,461.70 144.35 O data pe saptamana hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc 

1 Predești 239.63 223.93 15.70 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

1 Radovan 238.65 223.01 15.64 O data pe saptamana hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

1 Robănești 341.66 310.95 30.71 O data pe saptamana hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc 

1 Sălcuța 138.44 129.37 9.07 O data pe saptamana hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 
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1 Scăești 235.88 220.43 15.45 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

1 Seaca de Pădure 72.32 67.58 4.74 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

1 Secu 65.80 61.49 4.31 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

1 Șimnicu de Sus 1,445.16 1,315.27 129.89 O data pe saptamana hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc 

1 Sopot 98.41 91.96 6.45 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

1 Teasc 598.59 544.79 53.80 O data pe saptamana hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc 

1 Terpezița 113.03 105.62 7.41 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

1 Teslui 198.77 185.75 13.02 O data pe saptamana hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

1 țuglui 497.80 453.06 44.74 O data pe saptamana hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc 

1 Vârvoru de Jos 457.13 427.18 29.95 O data pe saptamana hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

1 Vela 98.62 92.16 6.46 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

ZONA 2 

2 Bailesti 4,888.97 4,363.01 525.96 O data pe saptamana hartie/carton si plastic/metal - 2 pubela 240l 

sticla - container clopot 3mc  

2 Afumați 181.23 169.36 11.87 O data pe saptamana hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

2 Caraula 251.85 235.35 16.50 O data pe saptamana hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 
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2 Cioroiași 112.17 104.82 7.35 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

2 Galicea Mare 527.45 492.89 34.56 O data pe saptamana hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

2 Galiciuica 197.21 184.29 12.92 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

2 Ghidici 78.83 73.67 5.16 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

2 Giubega 392.33 366.62 25.71 O data pe saptamana hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

2 Izvoare 80.38 75.11 5.27 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

2 Moțăței 1,340.76 1,252.91 87.85 O data pe saptamana hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

2 Negoi 269.68 252.01 17.67 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

2 Orodel 184.25 172.18 12.07 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

2 Perișor 251.38 234.91 16.47 O data pe saptamana hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

2 Plenița 1,069.07 999.02 70.05 O data pe saptamana hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

2 Rast 562.10 525.27 36.83 O data pe saptamana hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

2 Siliștea Crucii 153.41 143.36 10.05 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

2 Unirea 596.77 557.67 39.10 O data pe saptamana hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

2 Urzicuța 579.05 541.11 37.94 O data pe saptamana hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 
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2 Vârtop 162.56 151.91 10.65 O data pe saptamana hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

2 Verbița 105.31 98.41 6.90 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

ZONA 3 

3 Calafat 4,512.48 4,025.40 487.08 O data pe saptamana hartie/carton si plastic/metal - 2 pubela 240l 

sticla - container clopot 3mc  

3 Cetate 1,312.80 1,226.79 86.01 O data pe saptamana hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

3 Ciupercenii Noi 489.82 457.73 32.09 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

3 Desa 359.77 336.20 23.57 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

3 Maglavit 914.29 854.39 59.90 O data pe saptamana hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

3 Piscu Vechi 192.26 179.66 12.60 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

3 Poiana Mare 2,252.75 2,105.15 147.60 O data pe saptamana hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

3 Seaca de Câmp 216.23 202.06 14.17 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

ZONA 4 

4 Brădești 804.48 732.17 72.31 O data pe saptamana hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc 

4 Farcaș 201.55 188.34 13.21 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

4 Melinești 303.55 283.66 19.89 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

4 Tălpaș 107.72 100.66 7.06 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 
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ZONA 5 

5 Bechet 427.90 383.82 44.08 O data pe saptamana hartie/carton si plastic/metal - 2 pubela 240l 

sticla - container clopot 3mc  

5 Dabuleni 3,423.99 3,067.14 356.85 O data pe saptamana hartie/carton si plastic/metal - 2 pubela 240l 

sticla - container clopot 3mc  

5 Amărăștii de Jos 732.51 684.52 47.99 O data pe saptamana hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

5 Amărăștii de Sus 116.45 108.82 7.63 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

5 Apele Vii 172.17 160.89 11.28 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

5 Călărași 547.40 511.53 35.87 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

5 Celaru 316.76 296.01 20.75 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

5 Daneți 799.69 747.29 52.40 O data pe saptamana hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

5 Dobrești 217.23 203.00 14.23 O data pe saptamana hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

5 Dobrotești 98.77 92.30 6.47 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

5 Drănic 411.45 384.49 26.96 O data pe saptamana hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

5 Gângiova 172.56 161.25 11.31 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

5 Mârșani 626.62 585.56 41.06 O data pe saptamana hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

5 Ostroveni 540.76 505.33 35.43 O data pe saptamana hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 
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5 Rojiște 377.61 343.67 33.94 O data pe saptamana hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc 

5 Sadova 816.35 762.86 53.49 O data pe saptamana hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

5 Valea Stanciului 873.79 816.54 57.25 O data pe saptamana hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

ZONA 6 

6 Bârca 268.80 251.19 17.61 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

6 Bistreț 228.47 213.50 14.97 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

6 Cârna 155.03 144.87 10.16 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

6 Catane 119.38 111.56 7.82 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

6 Gighera 238.15 222.55 15.60 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

6 Giurgița 398.61 372.49 26.12 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

6 Goicea 190.40 177.92 12.48 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

6 Măceșu de Jos 105.05 98.17 6.88 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

6 Măceșu de Sus 110.91 103.64 7.27 O data la doua saptamani hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

TOTAL 132,418.25 119,691.60 12,726.65   

 

Nota:  Frecventa de colectare a deseurilor reziduale (zona case) se poate modifica în mod justificat si cu acordul operatorului. 



Anexa 3 la Actul Adițional nr. ______/__________ 

   

   

PROGRAM DE INVESTIȚII 

   
Nr. 

Crt. Descriere investitii Numar buc. 

INVESTITII PENTRU BAZELE DE LUCRU 

1 Spatii administrative 3 

2 Spatii functionale 1 

3 Spatii gestionare deseuri voluminoase 3 

4 Spatii gestionare deseuri constructii 1 

5 Spatii gestionare deseuri animaliere 1 

6 Spatii magazie 1 

7 Spatii reparatii 1 

8 Spatii garare 1 

9 Autoturisme/autoutilitare/microbuze transport persoane 37 

AUTOSPECIALE SI AUTOUTILITARE 

1 Autospeciale spalat recipienti supraterani 1 

2 Autospeciale mutat recipienti in teritoriu 2 

3 Autospeciale compactoare capacitate mica (7-10 mc) 11 

4 Autospeciale compactoare capacitate medie (12-18 mc) 23 

5 Autospeciale compactoare capacitate mare (20-25 mc) 2 

6 Autospeciala Skipp Auto* 13 

7 Autospeciala Abroll 3 

8 Autoutilitara carosata 2 

ALTE UTILAJE SI DOTARI 

1 Utilaj tip incarcator frontal 2 

2 Cantar electronic deseuri 2 

3 Cantar rutier 1 

4 Cantar interior auto 2 

5 Lada frigorifica 2 

6 Concasor deseuri din constructii 1 

SUPRASTRUCTURI, CONTAINERE, PUBELE SI ALTE DOTARI 

1 Suprastructura sideloader 5 

2 Suprastructura mutat recipienti 2 

3 Pubele deseuri reziduale 60-120-240 lt 147358 

4 Pubele deseuri reciclabile hartie/carton 240 lt 43458 

5 Pubele deseuri reciclabile plastic/metal 240 lt 43458 

6 Pubele deseuri biodegradabile 120 lt 38190 

7 Containere deseuri reziduale 1100 lt 150 

8 Igloo deseuri reciclabile hartie/carton 3000 lt 24 

9 Igloo deseuri reciclabileplastic/metal 3000 lt 24 

10 Abroll container 23 mc 4 

11 Abroll container 18 mc 6 

12 Abroll container cu prelata 18 mc 3 

13 Abroll container cu prelata 24 mc 9 

14 Abroll container 30 mc 3 

15 Abroll container 24 mc 2 



16 Prescontainer 24 mc 1 

17 Abroll container 10 mc 1 

18 Recipienti specializati interior auto 48 

19 Skipp containere 3 mc* 135 

20 Box frigorific 1 

21 Recipienti specializati interior auto 6 

22 Sistem informatic si dispecerat 1 

23 Containere tip Easy 50 

24 Senzori de umplere containere ingropate 729 

* Corelat cu gradul de generare al deseurilor provenite din locuinte, generate de 

activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora 

 



                                                                                                                                                         Anexa 4 la Actul Adițional nr. ____/______________ 

 

 

Indicatori de performanţă pentru activitatea de colectare şi transport al deşeurilor municipale  

 

Indicatorii de performanţă menţionaţi în tabelul de mai jos se analizează pentru fiecare an calendaristic. 

 

 INDICATORI DE PERFORMANȚĂ UM VALOARE 

1. INDICATORI DE PERFORMANTA GENERALI    

1.1. CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE 

a) numarul de contracte încheiate raportate la numarul de utilizatori, pe categorii de utilizatori % 100 

b) numarul de contracte incheiate raportat la numarul de solicitari, pe categorii de utilizatori % 100 

c) procentul de contracte de la lit. b) incheiate in mai putin de 10 zile calendaristice de la solicitare. % 100 

d) numarul de contracte modificate la solicitare, raportate la numarul total de solicitari de modificare a prevederilor 

contractuale, rezolvate in 10 zile  
% 100 

e) numarul de contracte modificate în vederea creşterii parametrilor de calitate aferenţi activităţii desfăşurate în 

raport cu numărul de solicitări juste privind modificarea clauzelor contractuale, pe categorii de activitati 
% 100 

1.2 MASURAREA SI GESTIUNEA CANTITATII SERVICIILOR PRESTATE  

a) populaţia deservită de serviciu de salubrizare ca procent din populaţia totală din aria de delegare % 100 

b) numarul de recipiente de colectare asigurate, pe tipodimensiuni, ca urmare a solicitarilor, raportat la numarul total 

de solicitari 
% 100 

c) numarul de reclamatii rezolvate privind cantitatile de servicii prestate, raportat la numarul total de reclamatii 

privind cantitatile de servicii prestate pe tipuri de activitati si categorii de utilizatori  
% 100 

d) ponderea din numarul de reclamatii de la lit. c) care s-au dovedit  

justificate 
% 0 

e) procentul de solicitari de la lit. d) care au fost rezolvate in mai putin de 5 zile lucratoare % 100 

f) numarul de sesizari din partea agentilor de protectia mediului raportat la numarul total de sesizari din partea 

autoritatilor centrale si locale  
% 10 

g) numarul anual de sesizari din partea agentilor de sanatate publica raportat la numarul total de sesizari din partea 

autoritatilor centrale si locale 
% 10 

h) cantitatea de Deseuri reciclabile colectate separat (hârtie/carton, plastic, metale, sticlă,) raportata la cantitatea 

totala de deseuri reciclabile (hârtie/carton, plastic, metale, sticlă,) generate (40% incepand din 2019,50% incepand cu 

2020, 60% incepand din anul 2021, 70% incepand din anul 2022) 
% 

40 - anul 

2019 

50 – anul 

2020 



60 – anul 

2021 

70 – anul 

2022 

i) cantitatea de deşeuri predate la staţiile de transfer/depozit, raportata la cantitatea totală de deşeuri colectate, pe 

categorii de deşeuri  
% 100 

j) reducerea cu 15% a cantitatilor reziduale transportate direct la depozit in anul curent, fata de cantitatea totala de 

deseuri reziduale transportata direct la depozitate in anul anterior. 
% 100 

k) cantitatea de deşeuri periculoase colectate separat/locuitor şi an în raport cu cantitatea prezentata spre colectare de 

catre generator.  
% 100 

l) cantitatea de deşeuri periculoase menajere colectată separat, predată la Staţiile de transfer/eliminator/valorificator, 

raportată la cantitatea totală de deseuri periculoase colectată  
% 100 

m)cantitatea de deşeuri voluminoase colectate separat/locuitor şi an în raport cu cantitatea prezentata spre colectare 

de catre generator. 
% 100 

n) cantitatea de deşeuri voluminoase predată la staţiile de transfer/depozit sau valorificată, raportată la cantitatea 

totală de deseuri voluminoase colectată  
% 100 

o) cantitatea de deseuri de constructii-demolari provenita din activitati de reamenajare a locuintelor colectată 

separat/locuitor şi an ca procent stabilit din cantitatea prezentata spre colectare de catre generatori.     
% 100 

p) Cantitatea totala de deseuri provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara 

si/sau exterioara a acestora, predata pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv 

operatiuni de umplere, rambleiere, direct sau prin intermediul unei statii de transfer ca procentaj din cantitatea de 

deseuri provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a 

acestora colectate (55% incepand din anul 2019 si 70% incepand din anul 2020) 

% 

55 – anul 

2019 

70 – anul 

2020 

q) penalitatile contractuale totale aplicate de autoritatile administratiei publice locale, raportate la valoarea prestatiei, 

pe activitati 
% 0 

r) cantitatea totala de deseuri colectate pe baza de contract raportata la cantitatea totala de deseuri colectata % 98 

s) cantitatea totala de deseuri colectate din locurile neamenajate, raportata la cantitatea totala de deseuri colectate % 2 

t) numarul de reclamatii rezolvate privind calitatea activitatii prestate, raportat la numarul total de reclamatii privind 

calitatea activitatii prestate, pe tipuri de activitati si categorii de utilizatori 
% 100 

u) ponderea din numarul de reclamatii de la pct. t) care s-au dovedit justificate % 2 

v) procentul de solicitari de la lit. u) care au fost rezolvate in mai putin de doua zile calendaristice % 100 

w) raportul dintre cantitatea de deşeuri biodegradabile colectate separat intr-un trimestru şi cea colectată separat în 

trimestrul anterior 
% >1% 

1.3. FACTURAREA SI INCASAREA CONTRAVALORII PRESTATIILOR  

a) numarul de reclamatii privind facturarea raportat la numarul total de utilizatori pe categorii de utilizatori  % 0.5 



b) procentul de reclamatii de la lit. a) rezolvate in mai putin de 10 zile  % 100 

c) procentul din reclamatiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate  % 2 

d) valoarea totala a facturilor incasate  de la utilizatorii noncasnici raportata la valoarea totala a facturilor emise, pe 

categorii de activitati  
% 92 

e) valoarea totala a facturilor emise pentru utilizatorii noncasnici raportata la cantitatile de servicii prestate, pe 

activitati si pe categorii de activitati  
% 98 

1.4 RASPUNSURI LA SOLICITARILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR  

a) numarul de sesizari scrise, raportate la numarul total de utilizatori, pe activitati si categorii de utilizatori  % 1 

b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a raspuns intr-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice  % 100 

c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a dovedit a fi intemeiat  % 1 

2. INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI  

2.1 INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI PRIN LICENTA DE PRESTARE A SERVICIULUI  

a) numarul de sesizari scrise privind nerespectarea de catre operator a obligatiilor din licenta  % 0 

b) numarul de incalcari ale obligatiilor operatorului rezultate din analizele si controalele organismelor abilitate  % 0 

2.2 INDICATORI DE PERFORMANTA A CAROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITATI CONFORM CONTRACTULUI DE 

DELEGARE 

a) numărul de cazuri in care s-au produs pagube de orice fel in dauna utilizatorilor sau imbolnavirea utilizatorilor din 

cauza nerespectării condiţiilor corespunzătoare de prestare a activităţii, din culpa operatorului  
% 0 

b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru situaţiile de la lit. a)  % 100 

c) numărul de neconformităţi din Caietul de sarcini constatate de autoritatea administraţiei publice (ADI ECODOLJ), 

pe activităţi  
% 0 

d)numărul de contracte încheiate între operator şi utilizatori în mai puţin de 30 zile calendaristice de la primirea 

solicitării din partea utilizatorului, în raport cu numărul de solicitări, pe categorii de utilizatori  
% 100 

e) cantitatea de Deseuri reciclabile colectate separat (hârtie/carton, plastic, metale, sticlă,) raportata la cantitatea 

totala de deseuri reciclabile (hârtie/carton, plastic, metale, sticlă) generate (40% pentru anul 2019, 50% incepand cu 

2020, 60% incepand din anul 2021, 70% incepand din anul 2022) 

% 

40 - anul 

2019 

50 – anul 

2020 

60 – anul 

2021 

70 – anul 

2022 

f) Cantitatea de deşeuri biodegradabile colectate separat ca procent din cantitatea totală de deşeuri biodegradabile 

generate incepand cu 2020 ( in conditiile intrarii in operare a statiilor de compostare din SMID) 
% 10 

g) Cantitatea totala de deseuri provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara 

si/sau exterioara a acestora, predata pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv 
% 

55 – anul 

2019 



operatiuni de umplere, rambleiere, direct sau prin intermediul unei statii de transfer ca procentaj din cantitatea de 

deseuri provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a 

acestora colectate (55% pentru anul 2019 și 70% incepand cu anul 2020) 

70 – anul 

2020 

 

Nivelul penalităţilor pentru indicatorii de performanţă prevăzuţi la punctul 2.2.  

  

Nr.  Titlu  Descriere/unitate de măsurare  Valori propuse/ 

interval de valori  

  

Penalităţi propuse   

1. Indicatori de performanţă   

          

1.1  Nerespectarea 

conditiilor 

corespunzatoare de 

prestare  a 

activitatii  

- numărul de cazuri in care s-au 

produs pagube de orice fel in dauna 

utilizatorilor sau imbolnavirea 

utilizatorilor din cauza nerespectării 

condiţiilor corespunzătoare de prestare a 

activităţii, din culpa operatorului  

- Valoarea despăgubirilor acordate 

de operator pentru situaţiile de la lit. a)  

  0  

  

  

  

  

  

  

 100%  

O penalitate de 1.000 lei/caz.  

  

  

  

  

  

  

O penalitate de 1.000 lei/caz.  

1.2  Neconformitati din 

Caietul de sarcini  

numărul de neconformităţi din Caietul 

de sarcini constatate de autoritatea 

administraţiei publice (ADI 

ECODOLJ), pe activităţi  

 0  O penatitate de 500 lei/caz.  

1.3  Eficienţă în 

încheierea 

Contractelor cu  

Utilizatorii   

(în decurs de 30 zile)  

Numărul de contracte încheiate între 

Operator şi Utilizatori în mai puţin de 30 

zile calendaristicede la primirea 

solicitării din partea Utilizatorului, în 

raport cu numărul de solicitări, pe 

categorie de  

Utilizatori (%)  

minim 95%  

  

O penalitate de 5.000 LEI în cazul unui procent 

mai mic de 95%, pe categorie de Utilizatori 

calculată pe o perioadă de 12 luni.  

2. Indicatori tehnici  



2.1  Colectarea separată 

a deşeurilor 

municipale 

reciclabile, inclusiv 

ambalaje   

Cantitatea de deseuri de hârtie, metal, 

plastic si sticla din deseurile municipale, 

colectate separat, ca procentaj din 

cantitatea totala generata de deseuri de 

hârtie, metal, plastic si sticla din deseurile 

municipale. 

 

Cantitatea de deseuri de hârtie, metal, 

plastic si sticla din deseurile municipale 

colectate separat reprezinta cantitatea 

acceptata într-un an calendaristic de catre 

statia/statiile de sortare. 

 

Cantitatea totala generata de deseuri de 

hârtie, metal, plastic si sticla din 

deseurile municipale se calculeaza pe 

baza determinarilor de compozitie 

realizate de catre operatorul de 

salubrizare. 

În lipsa determinarilor de compozitie a 

deseurilor municipale, cantitatea de 

deseuri de hârtie, metal, plastic si sticla 

din deseurile municipale se considera a fi 

33%. 

 

 

40% până la sfârşitul 

lui  

2019;  

  

50% incepand din anul 

2020; 

 

60% incepand din anul 

2021; 

 

70% incepand cu anul 

2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.000 LEI pentru fiecare 10% sub procentele de 

30%, 40%, respectiv 50%.  

  

Cu alte cuvinte:  

Se aplică la finele anului 2019  următoarele 

penalizări  la următoarele procente de deşeuri 

reciclabile colectate separat:  

10% sau mai puţin: 200.000 LEI  

20% sau mai puţin: 150.000 LEI  

30% sau mai puţin: 100.000 LEI  

Între30% şi 40%: 50.000 LEI  

40% sau mai mult: nicio penalizare  

  

Se aplică la finele anului 2020 următoarele 

penalizări  la următoarele procente de deşeuri 

reciclabile colectate separat:  

10% sau mai putin: 300.000 LEI  

20% sau mai putin: 250.000 LEI   

30% sau mai putin: 200.000 LEI  

40% sau mai putin: 150.000 LEI  

Intre 40% si 50%: 100.000 LEI 

50% sau mai mult: nicio penalizare  

 

Se aplică la finele anului 2021 următoarele 

penalizări  la următoarele procente de deşeuri 

reciclabile colectate separat:  

10% sau mai putin: 350.000 LEI  

20% sau mai putin: 300.000 LEI  

30% sau mai putin: 250.000 LEI   

40% sau mai putin: 200.000 LEI  

50% sau mai putin: 150.000 LEI  

Intre 50% si 60%: 100.000 LEI 

60% sau mai mult: nicio penalizare 



 

Se aplică la finele anului 2022 (si a urmatorilor 

ani) următoarele penalizări  la următoarele 

procente de deşeuri reciclabile colectate separat:  

10% sau mai putin: 400.000 LEI  

20% sau mai putin: 350.000 LEI  

30% sau mai putin: 300.000 LEI  

40% sau mai putin: 250.000 LEI   

50% sau mai putin: 200.000 LEI  

60% sau mai putin: 150.000 LEI  

Intre 60% si 70%: 100.000 LEI 

70% sau mai mult: nicio penalizare 

2.2 Colectarea separata a 

deseurilor 

biodegradabile 

Cantitatea de deşeuri biodegradabile 

colectate separat ca procent din 

cantitatea totală de deşeuri 

biodegradabile generate  

10% incepand din anul 

2020 

Următoarele penalităţi ar urma să se aplice anual 

(2020 și în continuare):  

Mai putin de 10% : 300.000 LEI  

 

2.3 Colectarea si 

transportul deseurilor 

provenite din locuinte, 

generate de activitati 

de reamenajare si 

reabilitare interioara 

si/sau exterioara a 

acestora. 

Cantitatea totala de deseuri provenite din 

locuinte, generate de activitati de 

reamenajare si reabilitare interioara 

si/sau exterioara a acestora, predata 

pentru reutilizare, reciclare si alte 

operatiuni de valorificare materiala, 

inclusiv operatiuni de umplere, 

rambleiere, direct sau prin intermediul 

unei statii de transfer ca procentaj din 

cantitatea de deseuri provenite din 

locuinte, generate de activitati de 

reamenajare si reabilitare interioara 

si/sau exterioara a acestora colectate (%). 

NOTA: 

Obligatiile anuale se calculeaza pe baza 

55% incepand din anul 

2019; 

70% incepand din anul 

2020. 

Urmatoarele penalitai urmeaza sa se aplice 

annual: 

- mai putin de 55% din cantitatea de deseuri 

provenite din activitatile de constructii in anul 

2019: 50.000 LEI; 

- mai putin de 70% din cantitatea de deseuri 

provenite din activitatile de constructii in anul 

2020: 50.000 LEI. 



cantitatilor de deseuri generate in anul 

respectiv 

  

  

     

Indicatori de performanţă anuali pentru activitatea de operare a staţiilor de transfer, transferul către instalaţiile de sortare, şi operarea 

acestor instalaţii  

Nr. Crt.  Indicatori de performanţă  Unitate măsură  Valoare  

1.  INDICATORI DE PERFOMANTA GENERALI    

1.1  Măsurarea şi gestiunea cantităţii serviciilor  prestate    

1.1.1  Numărul de sesizări din partea reprezentanţilor Gărzii de mediu raportat la 

numărul total de sesizări din partea autorităţilor centrale şi locale  
%  10  

1.1.2  Numărul anual de sesizări din partea autorităţilor de sănătate publică raportat la 

numărul total de sesizări din partea autorităţilor centrale şi locale  
%  10  

1.1.3  Cantitatea totală de deşeuri reziduale transportate spre instalatiile de tartare si 

eliminare raportată la cantitatea totală de deşeuri reziduale intrate în staţia de 

transfer   

%  100  

1.1.4.  Cantitatea totală de deşeuri valorificate în instalaţia de sortare, în procente faţă de 

cantitatea totală de deşeuri acceptată în instalaţie  
%  80  

1.1.5  Cantitatea totală de deşeuri de hârtie/carton sortate şi reciclate raportată la 

cantitatea totală de deşeuri  de hârtie/carton intrate in statia de sortare  
%  >85  

1.1.6.  Cantitatea totală de deşeuri de plastic şi metal sortate şi reciclate raportată la 

cantitatea totală de deşeuri  de plastic şi metal intrate in statia de sortare  
%  >75  

1.1.7  Reducerea cu 15% a cantitatilor de deseuri reziduale rezultate din instalatiile de 

tratare (sortare) depozitate in anul curent fata de cantitatile depozitate in anul 

anterior  

%  100  

1.1.8  Penalităţi contractuale totale aplicate de autorităţile administraţiei publice locale, 

raportate la valoare prestaţiei activităţii de operare a staţiei de transfer şi sortare   
%  0  



1.1.9  Numărul de reclamaţii rezolvate privind calitatea operării staţiei de sortare şi 

transfer, raportat la numărul total de reclamaţii privind calitatea operării staţiei de 

sortare şi transfer  

%  100  

1.1.10.  Ponderea din numărul de reclamaţii de la punctul 1.1.9 care s-au dovedit justificate  %  1  

1.1.11  Procentul de reclamaţii de la punctul 1.1.10 care au fost rezolvate in mai puţin de 

două zile calendaristice  
%  100  

2.  INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI    

Nr. Crt.  Indicatori de performanţă  Unitate măsură  Valoare  

2.1  Indicatori de performanţă garantaţi prin licenţa de prestare a serviciului   

2.1.1  Numărul de încălcări ale obligaţiilor operatorului staţiei de sortare şi transfer 

rezultate din analizele si controalele organismelor abilitate  
Nr.  0  

2.2  Indicatori de performanţă a căror nerespectare atrage penalităţi conform contractului de delegare   

2.2.1  Cantitatea totală de deşeuri valorificate ca procent din cantitatea totală de deşeuri 

acceptate în instalaţia de sortare  
%  >80  

  

   

INDICATORI CU PENALITĂŢI  

  

Nr.  Titlu  Descriere/unitate de măsurare  Valori propuse/ 

interval de valori  

  

Penalităţi propuse   

 1. Indicatori de performanţă    



1.1  Eficienţă în sortare 

pentru staţia de 

sortare   

Cantitatea totală de deşeuri valorificate ca procent 

din cantitatea totală de deşeuri (reciclabile uscate) 

acceptată la Instalaţia de deşeuri (%)  

Min. 80 %  

  

Se va aplica următorul sistem de 

gradat de penalizare în caz de mai 

putin de 80% pe an:  

10% sau mai puţin: 80.000 LEI  

20% sau mai puţin: 70.000 LEI  

30% sau mai puţin: 60.000 LEI   

40% sau mai puţin: 50.000 LEI  

50% sau mai puţin: 40.000 LEI  

60% sau mai puţin: 30.000 LEI  

70% sau mai puţin: 20.000 

LEI Între 70% şi 80%: 

10.000 LEI  

80% sau mai mult: nicio penalizare  

  

  

INDICATORI FĂRĂ PENALITĂŢI  

  

Nr.  Titlu  Descriere/unitate de măsurare  Valori propuse/ 

interval de valori  

  

Comentarii  

 2. Indicatori tehnici      

2.1  Deşeuri reciclate de hârtie şi 

carton (%)   

Cantitatea totală de deşeuri de hârtie şi 

carton (inclusiv deşeuri de ambalaje) 

reciclată ca procent din cantitatea totală de 

deşeuri de hârtie şi carton acceptată la Statia 

de sortare   

Minim 85%  Datele sunt folosite in scopuri de 

monitorizare.  

2.2  Deşeuri reciclate de plastic şi  

metal  

  

Cantitatea totală de deşeuri din plastic şi 

metal (inclusiv deşeuri de ambalaje) 

reciclată ca procent din cantitatea totală de 

deşeuri de plastic şi metal acceptată la statia 

de sortare (%)  

Minim 75%  Datele sunt folosite in scopuri de 

monitorizare.  



2.3  Deşeuri reciclate de sticlă   

  

Cantitatea totală de deşeuri de sticlă 

(inclusiv deşeuri de ambalaje) reciclate ca 

procent din cantitatea totală de deşeuri de 

sticlă acceptată la staţia de sortare (%)  

Minim 75%  Datele sunt folosite in scopuri de 

monitorizare.  

 




