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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. 1  

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. Asociaţia 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 Asociaţiilor și Fundaţiilor 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 Ion Prioteasa, 

având calitatea de președinte ADI ECODOLJ:  

în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre:  

Județul Dolj 

Municipiile Craiova, Băilesti, Calafat,  

Oraşele Bechet, Dabuleni, Segarcea,  

Comunele Afumati, Almaj, Amarastii de Jos, Amarastii de Sus, Apele Vii, Argetoaia, Barca, 

Bistret, Botosesti-Paia, Brabova, Bradesti, Bralostita, Bratovoesti, Breasta, Bucovat, Bulzesti, 

Calarasi, Calopar, Caraula, Carcea, Carna, Carpen, Castranova, Catane, Celaru, Cerat, 

Cernatesti, Cetate, Cioroiasi, Ciupercenii Noi, Cosoveni, Cotofenii din Dos, Cotofenii din Fata, 

Daneti, Desa, Diosti, Dobresti, Dobrotesti, Dragotesti, Dranic, Farcas, Galicea Mare, 

Galiciuica, Ghercesti, Ghidici, Ghindeni,  Gighera, Gingiova, Giubega, Giurgita, Gogosu, 

Goicea, Goiesti, Grecesti, Intorsura, Isalnita, Izvoare, Leu, Lipovu, Macesu de Jos, Macesu de 

Sus, Maglavit, Malu Mare, Marsani, Melinesti, Mischii, Motatei, Murgasi, Negoi, Orodel, 

Ostroveni, Perisor, Pielesti, Piscu Vechi, Plenita, Plesoi, Podari, Poiana Mare, Predesti, 

Radovan, Rast, Robanesti, Rojiste, Sadova, Salcuta, Scaesti, Seaca de Camp, Seaca de Padure, 

Secu, Silistea Crucii, Simnicu de Sus, Sopot, Talpas, Teasc, Terpezita, Teslui, Tuglui, Unirea, 

Urzicuta, Valea Stanciului, Vartop, Varvoru de Jos, Vela, Verbita,  

aceste unităţi 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, Fn, județul Constanța, înmatriculată la Registrul Comerţului 
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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 funcţia de Administrator, în calitate de delegat, pe 

de altă parte, 

Preambul 

Avand in vedere: 

(1) Obligatiile stabilite prin dispozitiile art. 17, alin. 1, lit. d), g), h) si i) din Legea 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; 

(2) Dispozitiile Ordonantei 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 s-a introdus "contribuţia pentru economia 

circulară", modificată și completată prin Legea nr.31/14.01.2019; 

(3) Faptul că începand 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 ca la data formularii si 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 in ceea ce priveste 

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 in raport de data ofertarii, 

astfel cum este prevazut în Sectiunea 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 influenta 

veniturilor realizate de operator din incasarea bonificaţiilor de la organizațiile de transfer de 

responsabilitate; 

(8) Faptul ca din tariful pentru operarea staţiei de sortare Goicea trebuie eliminata influenta 

veniturilor din incasarea bonificaţiilor de la organizațiile de transfer de responsabilitate, ca 

urmare a modificării Legii 211/2011 privind regimul deșeuri; 

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

urmează: 
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Art. 1. La art. 1- DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE alin. 1 se adaugă urmatoarea definiție: 

”Plateste pentru cât arunci” - instrument economic care are drept scop cresterea ratei de 

reutilizare, reciclare si reducerea cantitatii de deseuri la depozitare prin stimularea colectarii 

separate a deseurilor. 

Art. 2. La art. 6 – DREPTURILE DELEGATULUI lit. f) se modifică și va avea următorul 

conținut: 

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

conținut: 

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. 4. La art. 8 – OBLIGAŢIILE DELEGATULUI lit. b) se modifică și va avea următorul 

conținut: 

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

agenţi economici şi instituţii publice în baza contractelor individuale conforme cu contractul-

cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor 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; 

Art. 5. La art. 8 – OBLIGAŢIILE DELEGATULUI - se adaugă lit. ee), lit. ff), lit. gg) și lit. 

hh) care vor avea următorul conținut: 

ee) să suporte contribuţia pentru economia circulară pentru cantităţile de deşeuri municipale 

destinate a fi depozitate care depăşesc cantităţile corespunzătoare indicatorului de 

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

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

ff) să determine compoziția deșeurilor municipale; 

gg) să desemneze o persoană, din rândul angajatilor proprii, care să urmarească și să asigure 

îndeplinirea obligatiilor prevazute de Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, 

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

persoane. 

hh) să pună 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 urmatoarelor cerinte: 
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• Recipientul pentru care se solicita inlocuirea sa fie in stare de folosinta/reutilizabil; 

• Numarul de recipiente achizitionate in vederea asigurarii inlocuirilor nu va determina 

depasirea  numarului total de recipiente pentru colectarea deseurilor reziduale, pe care 

delegatul s-a obligat prin oferta sa le distribuie/puna la dispozitie. 

Art. 6. Se modifică art. 10 alin. (1), care va avea următorul conținut:  

(1) 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 populaţie 

1.1.-1.2 

Nr. Crt. 1.1 tarif pentru colectarea separată şi transportul 

deşeurilor menajere reziduale 

283.59 lei/tona 

1.1.1. frecventă o data pe saptămână 4.29 lei/persoana/luna 

1.1.2. frecventă o data la două saptămâni 2.15 lei/persoana/luna 
 

Nr. Crt. 1.2 tarif pentru colectarea separată şi transportul 

deşeurilor menajere reciclabile 

987.15 lei/tona 

1.2.1. Zona urbana (infrastructură: doua pubele 240 si 

container clopot 3mc) 

2.35 lei/persoana/luna 

1.2.2. Zona rurala cu colectare individuala (Infrastructură:  

sac si container clopot 1,1mc) 

2.09 lei/persoana/luna 

1.2.3. Zona rurala cu colectare din puncte fixe (infrastructură:  

3 containere clopot 1,1 mc)_ 

0.46 lei/persoana/luna 

 

1.3 tarif pentru colectarea separată de la populaţie şi transportul deşeurilor biodegradabile - 156.35 

lei/tona  

1.4 tarif pentru colectarea separată de la populaţie şi transportul deşeurilor periculoase din deşeurile 

menajere (cantităţi peste 20 kg) – 8.26 lei/kg 

1.4.1 tarif campanii pentru colectarea separata si transporul deseurilor periculoase din deseuri 

menajere, cantitati de pana la 20 kg – 6.61 lei/kg 

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

menajere, provenite de la populaţie (mobilier, covoare, obiecte mari de folosinţă îndelungată, altele 

decât deşeurile de echipamente electrice şi electronice etc.) – 194.39 lei/operatie 

1.5.1 tarif campanii pentru colectarea separata si transporul deseurilor voluminoase nesimilabile 

celor menajere – 0.37 lei/kg 

2. Tarif pentru colectarea şi transportul deşeurilor similare reziduale generate de agenţi 

economici / instituţii, inclusiv deşeuri din pieţe, deşeuri abandonate pe domeniul public şi 

deşeuri generate ocazional – 497.07 lei/tona 

2.1 Tarif pentru colectarea si transportul deseurilor reciclabile generate de agenti 

economici/institutii  

- fără diminuarea costurilor cu contravaloarea costurilor nete incasate de la Organizațiile privind 

Răspunderea Extinsă a Producătorului – 1,236.36 lei/tona 

- cu diminuarea costurilor cu contravaloarea costurilor nete incasate de la Organizațiile privind 

Răspunderea Extinsă a Producătorului – 247.27 lei/tona 

3. Tarif pentru colectarea şi transportul deşeurilor provenite din activităţi de reamenajare şi 

reabilitare interioară şi/sau a locuinţelor – 92.64 lei/mc 
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4.  Tarif pentru colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora 

către unităţile de ecarisaj sau instalaţiile de neutralizare – 309.59 lei/operatie 

5. Tarife pentru operarea staţiei de transfer şi sortare Goicea 

5.1 tarif pentru operarea staţiei de transfer – 79.67 lei/tona 

5.2 tarif pentru operarea staţiei de sortare – 187.25 lei/ tona 

 

b) Tarifele astfel modificate se aplica incepand cu data de 01.01.2020 si includ ajustarea 

conform evoluţiei generale a preţurilor şi tarifelor din economie conform IPC total (Indicele 

Preturilor de Consum) comunicat de www.insse.ro, iar Tarifele 1.5, 1.5.1., 2 si 3 include și 

contribuţia pentru economia circulară in suma de 80 lei/ tona conform OUG 196/2005 privind 

fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 7. Se modifica ARTICOLUL 10 –TARIFE, alineatul (3), care devine:  

(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 Performanţă 

stabiliţi 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 Părţi; 

c) asigurarea funcţionării eficiente a Serviciului şi a exploatării bunurilor aparţinând 

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

asigurarea protecţiei mediului. 

Art. 8. Se modifica ARTICOLUL 10 –TARIFE, alineatul (4), primul paragraf, care devine:  

“(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” 

Art. 9. La ARTICOLUL 10 - TARIFE, alineatul (4), se adauga trei paragrafe, avand urmatorul 

continut:  

”- contravaloarea Serviciului prestat aferent fiecărui UAT, pentru colectarea si transportul 

deseurilor generate de populație, se facutrează de către Delegat în lei/persoană/lună, pentru 

anul 2020” 

“- pentru contravaloarea Serviciului privind colectarea si transportul deseurilor reciclabile 

generate de agenti economici/institutii,  conform contractelor individuale de prestări servicii 

încheiate cu aceştia, avand in vedere ca tariful aprobat de Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ si inscris in contracte este tariful 

rezultat pe baza diminuarii costurilor cu contravaloarea costurilor nete incasate de catre ADI 

in numele si pe seama UAT-urilor membre de la organizaţiile care implementează obligaţiile 

http://www.insse.ro/
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privind răspunderea extinsă a producătorului (conform art. 59 din Legea nr. 211/2011 privind 

regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare), contravaloarea costurilor nete 

pentru deseurile de ambalaje valorificate din cantitatile colectate de la agenti 

economici/institutii se facturează de către Delegat, facturile urmând a fi emise către ADI 

ECODOLJ, proportional cu cantitațile acceptate la plată de organizațiile care implementeaza 

raspunderea extinsa a producatorului” 

“- pentru contravaloarea Serviciului privind colectarea si transportul deseurilor reciclabile 

generate de populație, avand in vedere ca în calculul  taxei distincte de salubrizare pentru 

operarea deșeurilor reciclabile aprobata de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de 

Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ s-a tinut cont de  diminuarea costurilor cu contravaloarea 

costurilor nete incasate de catre ADI, in numele si pe seama UAT-urilor membre, de la 

organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului 

(conform art. 59 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi 

completările ulterioare), contravaloarea costurilor nete pentru deseurile de ambalaje 

valorificate din cantitatile colectate de la populație se utilizează de către ADI pentru 

acoperirea costurilor serviciului privind gestionarea deșeurilor de ambalaje din deșeurile 

reciclabile aferente fiecărui UAT în parte, proportional cu cantitațile acceptate la plată de 

organizațiile care implementeaza raspunderea extinsa a producatorului” 

Art. 10. Se modifica ARTICOLUL 10 – TARIFE, alineatul (7), care devine: 

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 instituită în acest scop de 

unitățile administrativ-teritoriale membre ADI. Unităţile administrativ-teritoriale virează 

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

delimita din suma integrală primită cota aferentă activităţilor ce fac obiectul prezentului 

Contract şi are obligaţia de a achita din aceste sume facturile emise de Delegat. Orice tarif de 

depozitare sau alte tarife aferente activităţilor gestionate prin intermediul instalaţiilor de 

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

cantităţilor de deșeuri depuse de Delegat la acele instalaţii, neexistând nici un fel de operaţii 

de plată directe între operatorii de salubrizare care operează pe teritoriul județului Dolj, 

pentru Serviciul prestat utilizatorilor casnici. Unitatile administrative teritoriale member 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 activităţii altor operatori din județul Dolj. 

Art. 11. La ARTICOLUL 10 –TARIFE, dupa alineatul (7), se adauga un nou alineat, avand 

urmatorul continut: 

(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. 12. Se elimina lit. d) alin. (8) ARTICOLUL 13 – MONITORIZAREA CONTRACTULUI. 
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Art. 13. La art. 31 – RECUPERAREA DEBITELOR se adauga un nou alineat, având 

urmatorul continut: 

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

conform facturilor emise de delegat catre ADI ECODOLJ si refacturate de ADI ECODOLJ, 

care actioneaza in calitate de mandatar conform contractului de mandate reglementat de 

Codul Civil art. 2009 și urmatoarele in raportul cu delegatul, pentru UAT-ul respectiv. 

Art. 14. Se modifică art. 45 alin. (1) lit. b), care va avea următorul conținut: 

b) Pentru Delegatar/ADI  

În atenţia: Dl. Ion Prioteasa, Președinte ADI ECODOLJ/ Dna. Adela Plăcintescu, Director 

Executiv 

Adresa: Mun. Craiova, Str. Nicolae Titulescu, nr. 22, Corp B, et. 1, Județ Dolj 

Telefon/Fax: 0251 412 539 

E-mail: adiecodolj@yahoo.ro 

Art. 15. 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. 16. Se modifică Anexa 7 la Contract -”Programul de Investiții” conform Anexei 3, parte 

integrantă din prezentul Act Adițional. 

Art. 17. Se modifică Anexa 8 la Contract - ”Indicatori de Performanță” conform Anexei 4, 

parte integrantă din prezentul Act Adițional. 

Art. 18. Celelate 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. 
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                                                                                                                                                     Anexa 2 la Actul Adițional nr. ______/______________ 

 

Localitati  
Populatie 

rezidenta 

Cantitati 

deseuri 

generate 

(estimate-

tone/an) 

Cantitati 

deseuri 

reziduale 

(estimate 

tona/an) 

Cantitati 

deseuri 

reciclabile 

(estimate 

tona/an) 

Frecventa de colectare a 

deseurilor reziduale 

Infrastructura pentru deseurile 

reciclabile 

ZONA 1 

Segarcea 5440 2,165.34 1,966.35 198.99 O data pe saptamana 
hartie/carton si plastic/metal - 2 pubela 

240l sticla - container clopot 3mc  

Almăj 1937 425.44 393.02 32.42 O data pe saptamana 
hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc 

Argetoaia 4382 384.95 363.08 21.87 O data la doua saptamani 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Botoșești-Paia 480 51.70 48.76 2.94 O data la doua saptamani 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Brabova 950 37.96 35.80 2.16 O data la doua saptamani 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Braloștița 2800 271.15 255.74 15.41 O data la doua saptamani 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Bratovoești 3473 482.70 445.92 36.78 O data pe saptamana 
hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc 

Breasta 3906 582.63 538.27 44.40 O data pe saptamana 
hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc 

Bucovăț 3000 725.70 670.40 55.30 O data pe saptamana 
hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc 

Bulzești 1590 161.05 151.90 9.15 O data pe saptamana 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Calopar 3857 359.56 339.13 20.43 O data pe saptamana 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 
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Cârcea 4500 633.25 597.27 35.98 O data pe saptamana 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Carpen 2210 59.28 55.91 3.37 O data la doua saptamani 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Castranova 3189 364.29 343.59 20.70 O data pe saptamana 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Cerăt 4125 705.15 651.42 53.73 O data pe saptamana 
hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc 

Cernătești 1463 106.68 100.62 6.06 O data la doua saptamani 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Coșoveni 2300 799.04 753.64 45.40 O data pe saptamana 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Coțofenii din Dos 2335 364.80 344.07 20.73 O data pe saptamana 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Coțofenii din Fata 1904 324.07 305.66 18.41 O data pe saptamana 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Dioști 1986 270.10 254.75 15.35 O data pe saptamana 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Drăgotești 1604 179.01 168.84 10.17 O data la doua saptamani 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Ghercești 1690 360.27 332.82 27.45 O data pe saptamana 
hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc 

Ghindeni 2050 413.79 390.28 23.51 O data pe saptamana 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Gogoșu 364 38.76 36.56 2.20 O data la doua saptamani 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Goiești 2460 374.06 352.81 21.25 O data pe saptamana 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Grecești 1450 86.16 81.26 4.90 O data la doua saptamani 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 
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Întorsura  800 96.53 91.05 5.48 O data la doua saptamani 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Ișalnița 3750 1,130.60 1,044.45 86.15 O data pe saptamana 
hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc 

Leu 4580 897.18 828.81 68.37 O data pe saptamana 
hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc 

Lipovu 2319 300.00 282.96 17.04 O data la doua saptamani 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Malu Mare 4000 1,826.65 1,687.46 139.19 O data pe saptamana 
hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc 

Mischii 1600 283.15 261.57 21.58 O data pe saptamana 
hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc 

Murgași 1541 242.22 228.46 13.76 O data la doua saptamani 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Pielești 3800 789.39 729.24 60.15 O data pe saptamana 
hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc 

Pleșoi 220 12.37 11.67 0.70 O data la doua saptamani 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Podari 6787 1,628.75 1,536.21 92.54 O data pe saptamana 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Predești 1905 230.94 217.82 13.12 O data la doua saptamani 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Radovan 1104 215.60 203.35 12.25 O data pe saptamana 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Robănești 2395 293.15 276.50 16.65 O data pe saptamana 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Sălcuța 2100 86.30 81.40 4.90 O data pe saptamana 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Scăești 2083 258.21 243.54 14.67 O data la doua saptamani 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 
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Seaca de Pădure 680 44.46 41.93 2.53 O data la doua saptamani 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Secu 1140 53.84 50.78 3.06 O data la doua saptamani 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Șimnicu de Sus 5001 1,528.57 1,412.09 116.48 O data pe saptamana 
hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc 

Sopot 1450 95.59 90.16 5.43 O data la doua saptamani 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Teasc 2100 504.56 475.89 28.67 O data pe saptamana 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Terpezița 910 151.76 143.14 8.62 O data la doua saptamani 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Teslui 1800 136.83 129.06 7.77 O data pe saptamana 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Țuglui 2407 533.43 492.78 40.65 O data pe saptamana 
hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc 

Vârvoru de Jos 2400 287.40 271.07 16.33 O data pe saptamana 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Vela 1943 61.28 57.80 3.48 O data la doua saptamani 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

ZONA 2 

Bailesti 17437 4,416.76 4,016.82 399.94 O data pe saptamana 
hartie/carton si plastic/metal - 2 pubela 

240l sticla - container clopot 3mc  

Afumați 1795 280.27 264.35 15.92 O data la doua saptamani 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Caraula 2423 219.48 207.01 12.47 O data pe saptamana 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Cioroiași 1595 168.72 159.13 9.59 O data la doua saptamani 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 
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Galicea Mare 4268 327.66 309.04 18.62 O data pe saptamana 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Galiciuica 1316 340.63 321.28 19.35 O data la doua saptamani 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Ghidici 2408 96.62 91.13 5.49 O data la doua saptamani 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Giubega 1575 356.19 335.95 20.24 O data pe saptamana 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Izvoare 1643 107.02 100.94 6.08 O data la doua saptamani 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Moțăței 4951 1,090.72 1,028.75 61.97 O data pe saptamana 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Negoi 1500 291.67 275.10 16.57 O data pe saptamana 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Orodel 2170 268.27 253.03 15.24 O data la doua saptamani 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Perișor 1746 173.99 164.10 9.89 O data pe saptamana 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Plenița 4686 971.57 916.37 55.20 O data pe saptamana 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Rast 3343 483.73 456.25 27.48 O data pe saptamana 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Siliștea Crucii 1275 243.68 229.84 13.84 O data la doua saptamani 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Unirea 3814 524.20 494.42 29.78 O data pe saptamana 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Urzicuța 3128 768.05 724.41 43.64 O data pe saptamana 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Vârtop 800 212.13 200.08 12.05 O data la doua saptamani 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 
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Verbița 1130 143.61 135.45 8.16 O data la doua saptamani 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

ZONA 3 

Calafat 17366 4,093.77 3,720.42 373.35 O data pe saptamana 
hartie/carton si plastic/metal - 2 pubela 

240l sticla - container clopot 3mc  

Cetate 3211 890.77 840.16 50.61 O data pe saptamana 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Ciupercenii Noi 4285 542.24 511.43 30.81 O data la doua saptamani 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Desa 3200 380.25 358.65 21.60 O data pe saptamana 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Maglavit 4875 884.30 834.06 50.24 O data pe saptamana 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Piscu Vechi 2499 211.98 199.94 12.04 O data la doua saptamani 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Poiana Mare 10250 1,679.56 1,584.14 95.42 O data pe saptamana 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Seaca de Câmp 1965 277.22 261.47 15.75 O data pe saptamana 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

ZONA 4 

Brădești 3764 660.09 609.79 50.30 O data pe saptamana 
hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc 

Farcaș 1490 249.55 235.37 14.18 O data la doua saptamani 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Melinești 3890 455.26 429.39 25.87 O data pe saptamana 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Tălpaș 850 100.86 95.13 5.73 O data la doua saptamani 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

ZONA 5 
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Bechet 2100 409.43 374.85 34.58 O data pe saptamana 
hartie/carton si plastic/metal - 2 pubela 

240l sticla - container clopot 3mc  

Dabuleni 7674 3,487.29 3,176.05 311.24 O data pe saptamana 
hartie/carton si plastic/metal - 2 pubela 

240l sticla - container clopot 3mc  

Amărăștii de Jos 5520 709.88 669.55 40.33 O data pe saptamana 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Amărăștii de Sus 1703 130.16 122.77 7.39 O data la doua saptamani 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Apele Vii 2112 174.14 164.25 9.89 O data pe saptamana 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Călărași 4100 415.24 391.65 23.59 O data pe saptamana 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Celaru 3060 326.04 307.52 18.52 O data pe saptamana 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Daneți 6257 645.58 608.90 36.68 O data pe saptamana 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Dobrești 2100 209.25 197.36 11.89 O data pe saptamana 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Dobrotești 1733 122.21 115.27 6.94 O data la doua saptamani 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Drănic 2738 365.46 344.70 20.76 O data pe saptamana 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Gângiova 2463 151.42 142.82 8.60 O data pe saptamana 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Mârșani 4745 495.13 467.00 28.13 O data pe saptamana 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Ostroveni 5062 645.81 609.12 36.69 O data pe saptamana 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Rojiște 1314 401.68 371.07 30.61 O data pe saptamana 
hartie/carton/plastic/metal - Sac                          

sticla - container clopot 1.1mc 
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Sadova 5983 723.10 682.02 41.08 O data pe saptamana 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Valea Stanciului 5361 846.45 798.36 48.09 O data pe saptamana 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

ZONA 6 

Bârca 3250 398.43 375.79 22.64 O data la doua saptamani 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Bistreț 3136 400.23 377.49 22.74 O data la doua saptamani 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Cârna 900 136.66 128.90 7.76 O data la doua saptamani 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Catane 983 130.56 123.14 7.42 O data pe saptamana 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Gighera 3131 327.04 308.46 18.58 O data la doua saptamani 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Giurgița 2300 256.01 241.47 14.54 O data pe saptamana 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Goicea 1987 270.09 254.75 15.34 O data la doua saptamani 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Măceșu de Jos 1338 134.66 127.01 7.65 O data la doua saptamani 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

Măceșu de Sus 1160 149.60 141.10 8.50 O data la doua saptamani 
hartie/carton, plastic/metal, sticla - 3 

containere clopot 1.1 mc 

TOTAL 327,118 56,788.02 52,851.83 3,936.23  
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Anexa 3 la Actul Adițional nr. _____/____________ 

                                       

PROGRAM DE INVESTITII 

   

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 21 

Autospeciale si autoutilitare 

1 Autospeciale spalat recipient supraterani 1 

2 Autospeciale mutare recipienti in teritoriu 1 

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

4 Autospeciale Compactoare capacitate medie (14 - 18 mc) 13 

5 Autospeciale Compactoare capacitate mare (22 - 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 Cantare  rutiere 1 

4 Cantar interior auto 2 

5 Lada frigorifica 2 

6 Concasor deseuri din constructii 1 

Suprastructuri, containere, recipiente, pubele si alte dotari 

1 Suprastructura sideloader 5 

2 Suprastructura mutat recipienti 1 

3 Pubele deseuri reziduale 120 l 147358 

4 Pubele deseuri Hartie Carton 240 l 43458 

5 Pubele deseuriPlastic Metal 240 l 43458 

6 Pubele deseuri  biodegradabile 120l 38190 

7 Containere deseuri reziduale  1100 l 150 

8 Igloo Hartie Carton 3000 l 24 

9 Igloo Plastic  Metal 3000 l 24 

10  Abroll Containere 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 
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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  6 

22 Sistem  informatic si dispecerat 1 

* corelat cu gradul de generare al deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de 

reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară 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.  

 






























