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Prezentul Caiet de sarcini s-a elaborat in conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare 
de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, ale Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 
101/2006 republicata, ale Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C.) nr. 111/09.07.2007 pentru aprobarea Caietului de 
sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor si cele ale Legii 211/2011 privind regimul 
deseurilor republicata.  

Cu trimitere la cele indicate mai sus si in temeiul art. 23 alin. 4 din Legea nr. 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilitati publice conform caruia „Desfasurarea activitatilor specifice oricarui 
serviciu de utilitati publice, indiferent de forma de gestiune aleasa, se realizeaza pe baza unui regulament 
al serviciului si a unui caiet de sarcini, elaborate si aprobate de autoritatile administratiei publice locale, 
in conformitate cu regulamentul-cadru si cu caietul de sarcini-cadru ale serviciului”, la prezenta 
documentatie, s-a anexat Regulamentul serviciului de salubrizare al Comunei Nicolae Balcescu, judetul 
Valcea. 
 

Insusirea conditiilor din prezenta documentatie de atribuire, respectiv cea privind delegarea prin 
concesiune a serviciului public de salubrizare  de pe raza Comunei Nicolae Balcescu, judetul  Valcea, 
este obligatorie. Nerespectarea acestor conditii poate conduce, dupa caz la neacceptarea ofertei 
operatorului, neincheierea contractului sau rezilierea acestuia.      
 
 
 
 
 

 

CAIET DE SARCINI 
 
 

pentru delegarea serviciului public de salubrizare  
 

pe raza administrativ-teritoriala  
 

a Comunei Nicolae Balcescu, judetul Valcea 
 



 

 

  
 
 
 
Art. 1 
Prezentul Caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de 
salubrizare, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în 
condiţii de eficienţă şi siguranţă. 
 
Art. 2 
Prezentul Caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă în 
vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de salubrizare prin gestiune delegata. 
 
Art. 3 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţii de  colectare 

separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitatile 

comerciale din industrie si institutii, indusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de 

deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori (Legea serviciului de Salubrizare 

101/2006 republicata); colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi 

de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora. 

 
Art. 4 
(1) Prezentul Caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la 
nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a 
calităţii, terminologia, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele 
asemenea. 
(2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităţilor, la verificarea, 
inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce derivă din actele normative şi 
reglementările în legătură cu desfăşurarea serviciului de salubrizare. 
(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi 
stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării 
serviciului/activităţii de colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor 
similare provenite din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, 
fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatorişi 
care sunt în vigoare. 
 (4) Conditiile impuse prin prezentul Caiet de sarcini se considera asumate de la data depunerii ofertei. 
 (5) Autoritatea concendentă a serviciului este Consiliul Local al  Comunei Nicolae Blacescu, judeţul 
Valcea, iar localitatile vizate de prezentul contract este: Comuna Nicolae Balcescu cu toate satele 
adiacente . 
In cadrul Comunei Nicolae Balcescu sunt aproximativ  1808 locuitori, un numar de 1248 gospodarii iar 
numarul de 34 agenti economici persoane juridice si 14 insitutii publice ce urmeaza a beneficia de 
serviciile ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini. 
 (6) Caietul de sarcini impreuna cu anexele sale este anexa la Contractul de delegare a gestiunii.      
 
Art. 5 
Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul serviciului de salubrizare. 
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Art. 6 
Operatorii serviciului de salubrizare vor asigura: 
a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia 
muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor, 
prevenirea şi combaterea incendiilor; 
b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de 
complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă; 

c) gestiunea separata pentru fiecare activitate în parte, pe tipuri de deseuri, pentru a se putea 

stabili tarife juste în concordanta cu cheltuielile efectuate; 

d) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii a 
serviciului şi precizaţi în prezentul; 
e) furnizarea către Consiliul Local al Comunei Nicolae Balcescu , respectiv A.N.R.S.C, a informaţiilor 
solicitate şi accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de 
salubrizare, în condiţiile legii; 
f) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare; 
g) prestarea serviciului de salubrizare la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale Comuna 
Nicolae Balcescu, pentru care are contract de delegare a gestiunii, colectarea întregii cantităţi de deşeuri 
şi lăsarea în stare de curăţenie a spaţiului destinat depozitării recipientelor de precolectare; 
h) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare; 
i) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a precolectării selective în cantităţi suficiente, etanşe şi 
adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare; 
j) înlocuirea mijloacelor de precolectare care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi; 
k) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi; 
l) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora; 
m) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor; 
n) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a situaţiei autorităţilor competente, 
conform reglementărilor în vigoare; 
o) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în 
administrare; 
p) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie; 
r) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor în 
condiţiile stabilite prin contractul de delegare; 
s)Repararea punctelor de colectare din Comuna Nicolae Balcescu prin amenajarea unor ţarcuri si 
asigurarea de  tomberoane. 
t) alte condiţii specifice stabilite de Consiliul Local al Comunei Nicolae Balcescu . 
Art. 7 
Operatorul de salubrizare are obligatia de a efectua operatiunile de intretinere si reparatii a punctelor de 

colectare, pentru care plateste redeventa stabilita, astfel ca la incheierea contractului acestea sa arate la fel ca 

in momentul predarii in folosinta. 

Operatiunile executate in cadrul parametrilor de performanta stabilite la incheierea contractului sunt pe 

cheltuiala operatorilor si nu pot fi considerate investitii ale prestatorului în perioada contractuala, acesta 

luandu-si toate masurile de atingere a criteriilor de performata prin tariful aplicat. 

Îndatoririle personalului operativ 

Art. 8  

(1)Personalul de deservire operativă se compune din toţi salariaţii care deservesc construcţiile, instalaţiile şi 

echipamentele specifice destinate prestării serviciului de salubrizare având ca sarcină principală de serviciu 

supravegherea sau asigurarea funcţionării în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalaţie sau într-un 

ansamblu de instalaţii. 

(2)Subordonarea pe linie operativă şi tehnico-administrativă, precum şi obligaţiile, drepturile şi 

responsabilităţile personalului de deservire operativă se trec în fişa postului şi în procedurile operaţionale. 

Capitolul 2. Cerinte organizatorice minimale 



 

 

(3)Locurile de muncă în care este necesară desfăşurarea activităţii se stabilesc de operator în procedurile 

proprii în funcţie de: 

a)gradul de periculozitate a instalaţiilor şi a procesului tehnologic; 

b)gradul de automatizare a instalaţiilor; 

c)gradul de siguranţă necesar în asigurarea serviciului; 

d)necesitatea supravegherii instalaţiilor şi procesului tehnologic. 
Art. 9  

(1)În timpul prestării serviciului, personalul trebuie să asigure funcţionarea instalaţiilor, în conformitate cu 

regulamentele de exploatare, instrucţiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru şi 

dispoziţiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnică-administrativă. 

(2)Prestarea serviciului de salubrizare trebuie realizată astfel încât să se asigure: 

a)protejarea sănătăţii populaţiei; 

b)protecţia mediului înconjurător; 

c)menţinerea curăţeniei şi crearea unei estetici corespunzătoare a localităţilor; 

d)conservarea resurselor naturale prin reducerea cantităţii de deşeuri şi reciclarea acestora; 

e)continuitatea serviciului. 
 

 
 
 
 

1. ACTIVITATEA DE COLECTARE, TRANSPORT, DEPOZITARE ŞI VALORIFICARE A 

DEŞEURILOR VOLUMINOASE PROVENITE DE LA POPULAŢIE, INSTITUŢII PUBLICE ŞI 

AGENŢI ECONOMICI, NEASIMILABILE CELOR MENAJERE (MOBILIER, DEŞEURI DE 

ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE ETC.).  

 
Art. 1.  

Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de colectare, transport, depozitare şi valorificare a 

deşeurilor voluminoase (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.) provenite de la 

populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a Comunei 

Nicolae Balcescu. 

Art. 2.  

Punctele în care se face colectarea deşeurile voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi 

economici vor fi stabilite de autoritatea locala impreuna cu operatorul. 

Art. 3.  

Prestarea activităţilor de colectare, transport, depozitare şi valorificare a deşeurilor voluminoase provenite de 

la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de 

echipamente electrice şi electronice etc.) se va executa astfel încât să se realizeze: 

a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale; 

b) ridicarea deşeurilor voluminoase, neasimilate celor menajere, din punctele special amenajate la data şi 

intervalul orar stabilit; 

c) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarului; 

d) controlul calităţii serviciului prestat; 

e) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; 

f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat prin hotărărea Consiliului Local; 

g) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de 

prestare a serviciului; 

h) asigurarea cu mijloace auto necesare pentru transportul întregii cantităţi de deşeuri din aria administrativ-

teritorială încredinţată; 

i) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul serviciului de 

salubrizare; 

j) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient. 

Art.4 
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Autoritatea concedenta nu impune ca o condiţie de eligibilitate existenţa unei dotări minime cu mijloace de 

colectare şi transport, dar operatorul este obligat sa utilizeze in calcul breviarele de calcul nr. 3 şi 4, Anexe la 

Caietul de sarcini. 

 

Art.5 

Colectarea deşeurilor "din poartă în poartă" se realizeaza, indiferent de natura deseurilor si perioada in 
care se realizeaza prestatia, o dată la 7 zile; 
Colectarea din punctele de colectare se realizează, indiferent de natura deseurilor,  cu următoarele 
frecvenţe de colectare: 

a)pentru deşeurile reciclabile uscate, o dată la 7 zile; 
b)pentru deşeurile biodegradabile şi reziduale: 
1.o data la cel mult 7 zile  , în perioada 1 aprilie - 30 septembrie, în zona centrală, de la sectorul 
alimentar, hoteluri, pieţe, spitale, grădiniţe şi creşe 
2.o dată la cel mult 7 zile, în perioada 1 octombrie - 31 martie. 

Deseurile reciclabile (hartie/carton, sticla, plastic, etc.) vor fi ridicate de la institutiile publice la un 
interval de 1 saptamana. 
Tot la un interval de 1 saptamana vor fi ridicate si PET-urile colectate in spatiile amenajate cu aceasta 
destinatie in principalele zone de intersectie ale comunei. 
Consiliul local al Comunei Nicolae Balcescu a stabilit intervalul orar de colectare a deşeurilor între orele 
8:00-13:00 si 17.00-19.00, în funcţie de trafic şi de posibilităţile de acces ale concesionarului la spaţiile de 
colectare. 
Pentru fluidizarea traficului, reducerea costurilor şi utilizarea eficientă a parcului de autovehicule, 
autorităţile Consiliul local al Comunei Nicolae Balcescu,  va analiza oportunitatea colectării deşeurilor 
exclusiv în intervalul orar 8:00-13:00 si 17.00-19.00 de la concesionarii economici şi instituţiile publice 
care dispun de spaţii de colectare. Tot pentru fluidizarea traficului, reducerea costurilor si utilizarea 
eficienta a parcului de autovehicule, concesionarul va analiza pe parcursul derularii prezentului 
contract oportunitatea modificarii intervalelor orare de colectare a deseurilor, solutiile urmand a fi 
supuse analizei concedentului.  
 
 

     
 
 
 
 
 
 (1)In conformitate cu prevederile art.16 din Legea nr. 100 din 19.05.2016 - Legea privind concesiunile 
de lucrări şi concesiunile de servicii, durata pentru care se concesioneaza serviciul public de salubrizare, 
cuprinzand activitatile de precolectare, colectare si transport a deseurilor menajere, inclusiv a deseurilor 
toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special, din aria administrativ–
teritoriala a Comunei Nicolae Balcescu, este de 60 luni.Daca in perioada contractuala autoritatile 
judetene vor desemna un operator regional in cadrul unui sistem integrat de management al deseurilor, 
contractul de concesionare a serviciului de salubritate prin aceasta procedura  inceteaza. 
 
(2)Pe durata stabilita se interzice concesionarului subconcesionarea serviciului de salubrizare fara 
acordul beneficiarului. 
 
(3)Redeventa ce urmeaza a fi platita de catre concesionar va fi de minim 2% din valoarea facturata  
lunar de operator  .Concesionarul se va obliga sa efectueze plata redeventei lunar, termenul de plata 
fiind scadent la data de 25 a lunii in curs pentru luna precedenta. Plata redeventei se face astfel: in 
contul UA.T. Comuna Nicolae Balcescu. 
 
Neplata redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligatii, va duce la calculul unei penalitati de 
0,01% pe zi din suma datorata si va putea fi incasata fara alte formalitati din garantia de buna executie 
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constituita de concesionar dupa semnarea contractului de concesiune. In aceasta situatie concesionarul 
este obligat ca in termen de 15 zile sa-si intregeasca garantia constituita conform prevederilor legale in 
vigoare, sub sanctiunea rezilierii contractului. 
 
 
(3)Tarife si ajustarea pretului contractului – pentru primul an de contract, tarifele practicate vor fi 
cele cuprinse in oferta financiara inaintata de catre concesionar.  
 
Actualizarea tarifelor se va realiza din anul 2 de contract utilizând parametrul de ajustare, respectiv 
indicele preturilor de consum, comunicat de Institutul National de Statistica, conform prevederilor 
legale specifice, respectiv Ordinul nr. 109/2007 a ANRSC privind aprobarea Normelor metodologice 
de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a 
localitatilor si va fi aprobata – in prealabil - de catre Consiliul Local al Comunei Nicolae Balcescu. 
 
Operatorul care solicită stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru activităţile specifice de 
salubrizare transmite la Primaria Comunei Nicolae Blacescu  următoarele: 
a) cererea de stabilire, ajustare sau modificare, care conţine: tarifele în vigoare, în cazul ajustării ori 
modificării, tarifele solicitate şi justificarea propunerii de stabilire, ajustare sau modificare. Tarifele 
pentru populaţie, propuse, vor fi determinate cu TVA inclus; 
b) fişa de fundamentare a tarifului, pe elemente de cheltuieli; 
c) memoriu tehnico-economic prin care se justifică oportunitatea stabilirii, ajustării sau modificării 
tarifelor; 
d) alte date şi informaţii necesare fundamentării tarifelor. 
Activităţile de salubrizare care diferă substanţial de la o perioadă la alta se vor dimensiona pe total 
valoare. 
Valoarea activităţii se va fundamenta pe baza elementelor de cheltuieli din anexa nr. 1 la normele 
mentionate anterior. 
 
 
 
 
Formula de calcul va fi: 
V = Ct + p, unde: 
V - valoarea activităţii aferentă perioadei; 
Ct - cheltuieli totale; 
p - profitul. 
 
Monitorizarea şi controlul modului de aplicare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de 
salubrizare se vor face de către reprezentanţii Consiliul Local al Comunei Nicolae Balcecscu  şi de către 
reprezentanţii A.N.R.S.C. 
 
Ajustarea tarifelor este permisa incepand cu anul 2 de derulare a contractului de delegare a gestiunii 
serviciului public de salubrizare. 
 
Operatorul economic, in conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 101/2006 are dreptul la: 
a) încasarea contravalorii serviciului de salubrizare prestat, corespunzător tarifului aprobat de Consiliul 
Local al Comunei Nicolae Balcescu ; 
b) prezervarea echilibrului contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii; 
c) ajustarea tarifului în raport cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie; 
d) modificarea tarifului în situaţiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual cu acordul 
prealabil al Consiliului Local al Comunei Nicolae Balcescu; 
e) exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pe raza unităţii administrativ-teritoriale Comuna 
Nicolae Balcescu , acordată în baza hotărârii de atribuire şi a contractului de delegare a gestiunii. 
 



 

 

Mentiune: In elaborarea ofertei operatorii economici vor avea in vedere obligatia ca in cazul in 
care intr-o gospodarie sunt inregistrate mai mult de 4 persoane (membri ai gospodariei peste 
varsta de 2 ani) sa emită factura doar aferent unui numar de 4 persoane, pentru restul de 
membri ai gospodariei prestatia urmand a se realiza in valoarea facturata unui numar de 4 
persoane. 
De asemenea nu se vor tarifa prestatiile asigurate pentru copii sub varsta de 2 ani.  
 
 

 
 
 

 
Riscul exploatarii este constituit din: 
a) riscul de disponibilitate, respectiv nerespectarea unor parametri de performanta si calitate ai serviciului; 
b) riscul de piata, respectiv neintrebuintarea de catre utilizatorii finali a rezultatului lucrarilor 
executate/serviciilor puse la dispozitia acestora, in conditiile in care parametrii de performanta si 
calitate sunt integral respectati. 
Riscul de exploatare va fi preluat integral de concesionar pe toata durata de derulare a contractului.  
Stabilirea categoriilor de bunuri 
- bunuri de retur - bunuri realizate pe durata proiectului in scopul indeplinirii obiectivelor concesiunii si 
care, la incetarea contractului, revin de plin drept, gratuit, in buna stare, exploatabile si libere de orice 
sarcini sau obligatii concedentului – recipienti de precolectare si colectare selectiva pentru dotarea prin 
inchiriere la solicitare 
- bunuri proprii – nu exista. 
Intocmit 
AML ROVAT S.R.L. 
Administrator 
Lusneac Marian Adrian 
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ANEXA 1 
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ SI TEHNICI PENTRU ACTIVITĂȚILE DE SALUBRIZARE DIN 

CADRUL UAT  NICOLAE BALCESCU 

 
I. Indicatori de performanta și penalități pentru activitatea de colectare şi 

transport deșeuri municipale în Comuna Nicolae Balcescu 

Nr. Titlu Descriere indicator/unitate 

de 

Măsurare 

Valoare 

indicator 

performanță 

Penalităţi 
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I.1 Colectarea 

separată a 

deşeurilor 

reciclabile 

municipale 

Cantitatea de deșeuri reciclabile 

municipale colectate separat 

raportat la cantitatea totală 

generată de deșeuri 

reciclabile municipale (%) 

 
Indicatorul se referă la deșeurile de 

hârtie și carton, plastic, metal și 

sticlă din deșeurile menajere, 

deșeurile similare și deșeurile din 

piețe și se aplică pe an 

calendaristic. 

 
Cantitatea de deșeuri reciclabile 
municipale colectate separat 
reprezintă cantitatea totală 

colectată separat pe trei fracții, 

respectiv deșeuri din hârtie și 
carton; deșeuri de plastic și metal 
și deșeuri de sticlă, inclusiv 
impuritățile.  
Cantitatea reprezintă cantitatea 
acceptată anual de către stația de 
sortare. 

 
 
 
 
Cantitatea totală generată de 

deșeuri reciclabile municipale se 
consideră pentru anul 2019 ca fiind 
30% din cantitatea totală de 
deșeuri menajere, similare și din 
piete generate și colectate. 

50% pentru 

anul 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
60% pentru 
anii 2021 si 

2022  

Pentru ținta de 50 % care 

trebuie atinsă pentru anul 

2020, se aplică anual 
următoarele penalităţi 
pentru următoarele procente 
de deseuri reciclabile 
colectate separat: 

 
 30% sau mai puțin 

deșeuri reciclabile 

colectate separat: 

penalitate 6% din 

Valoarea Anuală a 

Contractului (VAC) 

 30% - 40% deșeuri 
reciclabile colectate 
separat: penalitate 4% 

din VAC 

 40% - 50% deșeuri 

reciclabile colectate 

separat: penalitate 2% 

din VAC 

 50% sau mai mult 

deșeuri reciclabile 

colectate separat: nu se 

aplică penalitate 

 

 

 

Pentru ținta de 60 % care 
trebuie atinsă în anii 2020 
și 2021, se aplica anual 

următoarele penalităţi 

pentru urmatoarele 
procente de deșeuri 
reciclabile colectate 
separat: 

 
 30% sau mai puțin 

deșeuri reciclabile 

colectate separat: 

penalitate 8% din 

Valoarea Anuală a 

Contractului (VAC) 

 30% - 40% deșeuri 

reciclabile colectate 

separat: penalitate 6% 

din VAC 

 40% - 50% deșeuri 

reciclabile colectate 

separat: penalitate 4% 

din VAC 

 50% - 60% deșeuri 

reciclabile colectate 

separat: penalitate 2% 

din VAC 

 60% sau mai mult 

deșeuri reciclabile 

colectate separat: nu se 

aplică penalitate 

 



 

 

 

Nr. Titlu Descriere indicator/unitate de 

Măsurare 

Valoar
e 

indicat
or 

performanț
ă 

Penalităţi 

   
Pentru anii următori, cantitatea 

totală generată de deșeuri reciclabile 

municipale se calculează pe baza 

determinărilor de compoziție realizate 

de către operatorul de colectare si 

transport 

 
70%   

pentru     

anul 2023 - 

2024 

 
Pentru ținta de 70 % care 
trebuie atinsă pentru anul 
2022 se aplică următoarele 

penalităţi pentru urmatoare 

procente de deșeuri reciclabile 

colectate separat: 

 
 30% sau mai puțin deșeuri 

reciclabile colectate 

separat: penalitate 10% 

din Valoarea Anuală a 

Contractului (VAC) 

 30% - 40% deșeuri 

reciclabile colectate 

separat: penalitate 8% din 

VAC 

 40% - 50%: penalitate 

6% din VAC 

 50% - 60% deșeuri 

reciclabile colectate 

separat: penalitate 4% din 

VAC 

 60% - 70% deșeuri 

reciclabile colectate 

separat: penalitate 2% din 

VAC 

 70% sau mai mult deșeuri 

reciclabile colectate separat: 

nu se aplică penalitate 

 

 
 
 

I.2 Indicatori de performanta fără penalitati 

 
Nr. Titlu Descriere/unitate de măsurare Valori 

propuse/ 
interval de 

valori 

Comentarii 

II.1 Rata de conectare la 

serviciul de 
salubrizare 

Populaţia care beneficiază de 

activitatea de colectare și 
transport ca procent din 
populația totală (%) 

    100% Datele sunt folosite în 

scopuri de monitorizare 

II.2 Rata de 

implementare a 
instrumentului 
economic „platește 
pentru cât arunci” 
pentru deșeurile 
menajere 

Populația care solicită și 

pentru care se aplică 

instrumentul economic 

„platește pentru cât arunci” 
raportat la populația totală (%) 

2020 – 5 % 

2021 – 10% 

2022 – 15% 

incepand cu 

2023 – 20% 

2024 – 20% 

Datele sunt folosite în 

scopuri de monitorizare 



 

 

II.3 Deşeuri menajere 

periculoase 

colectate separat 

Cantitatea de deşeuri menajere 

periculoase colectate separat 

/locuitor/an în raport cu 
indicatorul de generare 
estimat, respectiv 1 

kg/locuitor/an (%) 

 
 

75 - 100% 

Datele sunt folosite în 

scopuri de monitorizare 

II.4 Deşeuri menajere 

periculoase 

colectate separat 

trimise la tratare 

/depozitare 

Cantitatea de deşeuri menajere 

periculoase colectate separat 

anual trimisă la tratare 

/depozitare ca procent din 
cantitatea totală colectată de 
deşeuri menajere periculoase 
(%) 

 
 

minim 90% 

Datele sunt folosite în 

scopuri de monitorizare 

II.5 Deşeuri 

voluminoase 

colectate separat 

Cantitatea de deşeuri 

voluminoase colectate separat 

/locuitor/an ca procent din 

indicatorul de generare estimat 
(%) 

 
Indicatorul de generare estimat 

este: 

 pentru anii 2018 si 2019 - 1 

kg/locuitor şi an 

 pentru anii 2020 si 2021 – 1,2 

kg/locuitor şi an 
 pentru anul 2022 – 1,5 

kg/locuitor şi an 

 

 
 

 
 

75 - 100% 

Datele sunt folosite în 

scopuri de monitorizare 

II.6 Deşeuri 

voluminoase trimise 

la tratare sau 

valorificare sau 

depozitare 

Cantitatea de deşeuri 

voluminoase colectate separat 

trimisă la tratare/depozitare 

ca procent din cantitatea totală 

de deşeuri voluminoase 
colectate (%) 

 
 

minim 90% 

Datele sunt folosite în 

scopuri de monitorizare 

II.7 Deşeuri provenite 

din construcții şi 
desființări colectate 
separat de la 
populaţie 

Cantitatea de deşeuri provenite 

din construcții şi desființări 
colectate separat de la 
populaţie /locuitor/an în raport 
cu indicatorul de generare 
estimat, respectiv 25 
kg/locuitor/an (%) 

 
 

75 - 100% 

Datele sunt folosite în 

scopuri de monitorizare 

II.8 Deşeuri provenite 
din construcţii şi 

demolări de la 
populaţie trimise la 

tratare / 
valorificare 

Cantitatea de deşeuri provenite 

din construcţii şi demolări 

colectate separat de la populaţie 

trimisă spre tratate 

/depozitare ca procent din 

cantitatea totală de deşeuri 

provenite din construcţii şi 

demolări colectate (%) 

 
 

 
minim 90% 

Datele sunt folosite în 

scopuri de monitorizare 



 

 

II. Indicatori și penalități pentru operarea în instalatii de tratate 
 

 
II.1 Indicatori de performanță cu penalități 

 
 

Nr. 
 

Titlu 
 

Descriere/unitate de măsurare 
Valori 

propuse 

 

Penalități propuse 

I.1 Eficienţă în operarea 

staţiilor de sortare 

I.1.1 Cantitatea totală de deşeuri trimise la 

reciclare ca procent din cantitatea totală de 

deşeuri acceptate la stațiile de sortare (%) 

   
 
  Min. 75 % 

Se va aplica următorul sistem gradat de penalizare în caz de mai 

putin de 75% deșeuri reciclate anual: 

 
Mai puţin de 5% deșeuri reciclate anual: penalitate (p) 18% din 

Valoarea Anuala a Contractului aferentă activității de sortare (VAC 

sortare) 
5% - 15% deșeuri reciclate anual: (p) 14% din VAC sortare 

16% - 25% deșeuri reciclate anual: 12% din VAC sortare 

26% - 35% deșeuri reciclate anual: 10% din VAC sortare 

36% - 45% deșeuri reciclate anual: 8% din VAC sortare 

46% - 55% deșeuri reciclate anual: 6% din VAC sortare 

56% - 65% deșeuri reciclate anual: 4% din VAC sortare 

66% - 74% deșeuri reciclate anual: 2% din VAC sortare 

75% sau mai mult deșeuri reciclate anual: nu se aplica penalitati 

I.2 Eficienţă în operarea 

staţiei de 

compostare 

I.2.1 Cantitatea de deșeuri trimisă la 

depozitare ca procent din cantitatea totală 
de deşeuri verzi acceptată la stația de 

compostare (%) 

   
  Max. 5% 

Pentru cantități depozitate mai mari de 5% din cantitatea totală de 

deşeuri verzi acceptată la stația de compostare, cuantumul aferent 
taxei de depozitare și a tarifului de depozitare este plătit de către 

operatorul stației de compostare din profit 

I.3 Eficienţă în operarea 

instalației TMB 

I.3.1 Cantitatea de deșeuri trimisă la 

depozitare ca procent din cantitatea totală 

de deşeuri acceptată la instalația TMB (%) 

   
  Max. 62% 

Pentru cantităţi depozitate mai mari de 62% din cantitatea totala 

intrata în instalatia TMB, cuantumul aferent taxei de depozitare și a 

tarifului de depozitare este platit de către operatorul instalației TMB 

din profit 
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II.2 Indicatori de performanță fără penalități 
 
 

Nr. 
 

Titlu 
 

Descriere/unitate de măsurare 
 

Valori 
propuse 

 

Comentarii 

II.1 Stații de sortare - deşeuri 
reciclate de hârtie şi 
carton 

Cantitatea totală de deşeuri de hârtie şi 
carton (inclusiv deşeuri de ambalaje) 
reciclată anual ca procent din cantitatea 
totală de deşeuri de hârtie şi carton 
acceptată la stația de sortare in anul 
respectiv (%) 

   
    Minim 75% 

Datele sunt folosite 
in scopuri de 
monitorizare 

II.2 Stații de sortare - deşeuri 
reciclate de plastic şi 
metal 

Cantitatea totală de deşeuri din plastic şi 
metal (inclusiv deşeuri de ambalaje) 
reciclată anual ca procent din cantitatea 
totală de deşeuri de plastic şi metal 
acceptată anual la stația de sortare (%) 

     
    Minim 75% 

Datele sunt folosite 
in scopuri de 
monitorizare 

II.3 Stații de sortare - 
deşeuri de sticlă 

Cantitatea totală de deşeuri din sticla 
(inclusiv deşeuri de ambalaje) reciclată 
anual ca procent din cantitatea totală de 
deşeuri de sticla acceptată anual la stația 
de sortare (%) 

 
    Minim 95% 

Datele sunt folosite 
in scopuri de 
monitorizare 

II.4 Stații de sortare – 

valorificare energetică 

Cantitatea de deșeuri trimisă la valorificare 
energetică ca procent din cantitatea totală 
de deşeuri acceptată la stația de sortare 

(%) 

Min. 3% Datele sunt folosite 
in scopuri de 
monitorizare 

II.5 Stația de compostare 
- cantitatea de 
compost produsă 

Cantitatea de compost produsă anual ca 
procent din cantitatea totală de deșeuri 
verzi acceptate în stația de compostare in 
anul respectiv (%) 

Minim 30% Datele sunt folosite 
in scopuri de 
monitorizare 

II.6 Stația de compostare 
- cantitatea de 
compost valorificată 

Cantitatea totală de compost valorificata 
anual ca procent din cantitatea totala de 
compost produsa în stația de compostare 
in anul respectiv (%) 

Minim 90% Datele sunt folosite 
in scopuri de 
monitorizare 

II.7 Instalație TMB - 
cantitatea 

de deşeuri tratate biologic 

Cantitatea totală de deşeuri tratate 
biologic anual ca procent din cantitatea 
totală de deşeuri acceptată la instalaţia 
MBT (%) 

Maxim 80% Datele sunt folosite 
in scopuri de 
monitorizare 

II.8 Instalație TMB – cantitate 

de deșeuri reciclată 

Cantitatea totală de deşeuri trimise anual 

la reciclare ca procent din cantitatea totală 
de deşeuri acceptată la instalația TMB (%) 

Min. 3% Datele sunt folosite 
in scopuri de 
monitorizare 

II.9 Instalație TMB – 
cantitate de deșeuri 
valorificată energetic 

Cantitatea de deșeuri trimisă anual la 
valorificare energetică ca procent din 
cantitatea totală de deşeuri acceptată la 
instalația TMB (%) 

Min. 5% Datele sunt folosite 
in scopuri de 
monitorizare 
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ANEXA 2 - CONTRAVENȚII ÎN DOMENIUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU 
OPERATORI/UTILIZATORI ŞI CUANTUMUL AMENZILOR APLICATE 

   Cuantumul amenzii 

  

Nr. 

crt. 

    
     

Persoan
e fizice 

   

Persoan
e 
juridice 
(lei) 

 

Descrierea faptei care intra sub incidenţa 
sancţiuni 

 
          

      

Sancţiuni pentru operatorii serviciilor de 
salubrizare 

  

  
 
 

1. 

Refuzul operatorului de a pune la dispoziţia 
autorităţii publice locale datele şi informaţiile 
solicitate sau furnizarea incorecta şi 
incompleta de date şi informaţiile necesare 
desfăşurării activității acesteia 

  
 

10.000-50.000 

 

2. 

Furnizarea/Prestarea serviciului de salubrizare 
în afara parametrilor tehnici cantitativi şi/sau 
calitativi adoptați prin contractul de delegare a 
gestiunii şi a prezentului Regulament 

  

10.000-50.000 

3. Neaplicarea masurilor stabilite cu ocazia 
activităților de control  

 30.000-50.000 

 

4. 

Practicarea altor tarife decât cele stipulate în, 
contractele de delegare a gestiunii şi aprobate 
de autorităţile administraţiei publice locale, 
după caz 

  

30.000-50.000 

 
 
 

5. 

Prestarea de către operator a uneia dintre 
activităţile reglementate de prezenta lege fără 
aprobarea autorităţilor administraţiei publice 
locale prin hotărârea de dare în administrare, 
respectiv hotărârea de atribuire a contractului 
de delegare a gestiunii 

 
 
 
 

30.000-50.000 

 
 
 
 

6. 

Încălcarea de către operatori a prevederilor 
reglementărilor tehnice şi/sau comerciale, 
inclusiv a reglementărilor-cadru ale 

serviciilor de utilităţi publice stabilite de 
autorităţile de reglementare competente, 
precum şi nerespectarea condiţiilor asociate 
licenţelor 

 
 
 
 

10.000 -50.000 

 
 
 

7. 

Refuzul operatorilor de a pune la dispoziţia 

autorităţilor de reglementare competente 

datele şi/sau informaţiile solicitate ori 

furnizarea incorectă şi incompletă de date 

şi/sau informaţii  

  

10.000 -50.000 

 necesare desfăşurării activităţii acestora   

 

 

8. 

Refuzul operatorilor de a se supune controlului 
şi de a permite verificările şi inspecţiile 
prevăzute prin reglementări sau dispuse de 
autoritatea de reglementare competentă, 
precum şi obstrucţionarea acesteia în 
îndeplinirea atribuţiilor sale 

  

30.000 -50.000 

 

9. 

Neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia 

activităţilor de control 

 30.000 -50.000 

 
 
 

10. 

Furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi 

publice de către operatorii fără licenţă 
eliberată potrivit prevederilor legii sau cu 
licenţă a cărei valabilitate a expirat 

 30.000 -50.000 
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Sancţiuni pentru utilizatorii serviciilor de 
salubrizare 

Pers. 

fizice 

  Persoane juridice 
     

1. 

Abandonarea sau depozitarea deşeurilor 
municipale pe spatiile verzi, căile de 
comunicaţie, în locurile publice sau în alte locuri 

decât cele special amenajate 

 
100-200 

 
500 - 2.500 

2. Nerespectarea precolectării selective a deşeurilor 200-500 2000-5000 

 

3. 
Depozitarea deşeurilor pe platformele de 
colectare în afara recipientelor şi nemenținerea 
curăţeniei pe platforme. 

 

100-200 
 

500- 1.000 

 

 
 

4. 

 Depunerea în recipientele de precolectare a 
deşeurilor municipale de pe platformele 
amenajate pe domeniul public, de deşeuri 
animaliere (dejecţii, cadavre de animale/păsări), 
deşeuri de construcții/demolări, deşeuri vegetale, 
deşeuri periculoase etc. 

 

 
200-
1.000 

 

 
1.000-2.500 

 
5. 

Neasigurarea sau obstrucționarea/blocarea 

cailor de acces către platformele de colectare 

pentru mijloacele de transport ale operatorilor. 

 
100-200 

 
500- 1.000 

 
6. 

Depozitarea materialelor de construcții pe 
domeniul public sau privat al localității, fără 
aprobarea prealabila a administraţiei 

publice locale. 

 
500-
1000 

 
1.000-2.000 

 

7. 
Utilizarea recipientelor pentru deşeuri reciclabile 
în alte scopuri decât cele pentru care sunt 
destinate. 

 

100-200 
 

500-2.000 

 

8. 
Aruncarea deşeurilor de construcții şi demolări 
pe domeniul public sau privat al localității. 

 

50-100 
 

1.000-2.000 

 

9. 
Deteriorarea si/sau sustragerea recipientelor sau 
părți ale acestora, aflaţi în punctele de 
precolectare. 

500-
2.000 

 

 
10. 

Folosirea recipientelor de colectare de pe 

platformele de precolectare aferente 

asociaţiilor de proprietari/locatari de către 

utilizatorii non-casnici 

  
500-2.000 

 
11. 

Colectarea de către operatorii economici în 
recipiente pentru deşeurile asimilabile a 
deşeurilor industriale (rezultate din activitatea 
acestora) 

  
1.000-2.000 

 
 

11. 

Furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi 
publice fără contract de delegare a gestiunii, în 
cazul gestiunii delegate 

 30.000 -50.000 

 
 
 

12. 

Nerespectarea de către operatori a 

normelor privind protecţia igienei publice şi 

a sănătăţii populaţiei, a mediului de viaţă al 

populaţiei şi a mediului 

 

 

 30.000 -50.000 

 
13. 

Sistarea nejustificată a serviciului sau 

refuzul de a relua activitatea după 

achitarea la zi a debitelor restante 

 5.000-10.000 

 
14. 

Nerespectarea fluxului deșeurilor 

indicat de autoritatea locala sau 

contractantă 

 50.000- 100.000 
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12. 
nerespectarea de către utilizatori a termenelor 
de achitare a contravalorii serviciilor 
furnizate/prestate 

500-
1.000 

 

1.000 

 

 
13. 

fapta de aprindere şi/sau ardere a deşeurilor din 
recipientele de precolectare/colectare sau de 
ardere a deşeurilor vegetale rezultate de la 
operaţiunile de curăţare a spaţiilor verzi, 
arbuştilor, arborilor 

 
1.500-
3.000 

 

 
1.500-3.000 

 
14. 

Utilizarea recipientelor pentru colectarea 

deşeurilor stradale de către operatorii 

economici, pentru colectarea deşeurilor 

asimilabile rezultate din activitatea proprie de 

colectare. 

  
1.000-2.000 

 

CALCUL VALOARE ESTIMATA 

 

Persoane fizice 1808 pers. x 12 lei/pers./luna x 60 luni =  1.301.760  lei fara TVA 

Persoane juridice si institutii publice  48 x 120 lei/mc x 60 luni  = 345.600  lei fara TVA 

Valoarea estimata fara TVA este 1.647.360 lei fara TVA pentru un contract de 60  luni. 

 

La stabilirea valorii s-a avut in vedere testare de piata a preturilor prestate de 

operatorii economici  din zona comunei Nicolae Balcescu. 

 
 
 
 
 
 
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, actualizata; 
Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor (completata de O.U.G. nr. 92/2007); 
LEGEA 211/2011 PRIVIND REGIMUL DESEURILOR CU MODIFICARILE SI 
COMPLETARILE ULTERIOARE 
LEGEA 249/2015 PRIVIND MODALITATEA DE GESTIONARE A AMBALAJELOR SI A 
DESEURILOR DE AMBALAJE CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE 
Ordinul nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a 
localitatilor; 
Ordinul nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a 
localitatilor; 
Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii 
Hotararea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii 

din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de serviciiLegea nr. 215/2001 
a administratiei publice locale, republicata; 
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale. 
OUG nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra 
domeniului achiziţiilor publice. 
 

 

Capitolul 7. Reglementari legale 
 

Capitolul 7. Reglementari legale 
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ANEXA 3  

 

 

 

 

 

 

 

Determinarea cantitatii medii zilnice de deseuri comunale,nesortate. 

 

1808 

 

    Determinarea cantitatii medii zilnice de deseuri comunale generate într-o localitate se face cu 

relatia:  

    Qmed. zi = N x Im x 0,001 [tone/zi]  

    Qmed. zi = 1808 x 1 x 0,001 = 1,8 to/zi 

 

 

    în care:  

    Qmed. zi-cantitatea medie zilnica de deseuri comunale generate;  

    N - numarul de locuitori ai localitatii;  

    Im - indicele mediu de producere a deseurilor menajere;  

    se ia in cosniderare : Im = 1 kg/locuitor/zi în mediul  rural.  
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ANEXA 4  

 

 

 

 

Volumul total de deseuri comunale nesortate ce urmeaza a fi transportate  

 

 

 

    Determinarea volumului mediu maxim de deseuri comunale nesortate V se face cu relatia:  

    V = 3,75 x N x Im  

    V = 3,75 x 1808  x 3 = 20.340  litri  

  în care:  

    N - numarul de locuitori deserviti de punctul de precolectare  

    Im - este indicele mediu specific de producere a deseurilor menajere, specific pentru fiecare 

localitate.  

    În lipsa se aplica Im = 3 litri/om/zi.  
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ANEXA 5  

 

   

  Numarul de recipiente necesare pentru precolectarea 

deseurilor comunale nesortate 

 
Nr. 

crt 

Locul de amplasare a 

punctului de colectare 

Numar de persoane 

deservite 

Numar 

recipiente 

necesare 

Volumul 

recipientelor si 

unitatea de 

masura 

1  1248 GOSPODARII 

INDIVIDUALE + 48 

AGENTI ECONOMICI SI 

INSTITUTII PUBLICE  

      1808 
PERSOANE DIN 
GOSPODARIILE 

INDIVIDUALE + 48 

AGENTI 

ECONOMICI SI 

INSTITUTII 

PUBLICE 

1296 120 litri  
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