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CCAAPP..  11  --  DDiissppoozziiţţiiii  ggeenneerraallee  

 

SECŢIUNEA 1 - Domeniul de aplicare 
 

ART. 1 

     (1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului de transfer, tratare 
si depozitare deseuri, denumit în continuare Serviciu, înfiinŃat şi organizat la nivelul 
judetului Covasna, pentru satisfacerea nevoilor populaŃiei, ale instituŃiilor publice şi 
ale operatorilor economici de pe teritoriul judetului. 
     

(2) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea 
serviciului, definind modalităŃile şi condiŃiile-cadru ce trebuie îndeplinite pentru 
asigurarea serviciului, indicatorii de performanŃă, condiŃiile tehnice, raporturile 
dintre operator şi utilizator. 
     

(3) Prevederile prezentului regulament se aplică la exploatarea şi întreŃinerea 
instalaŃiilor şi echipamentelor din sistemul de transfer (ST), transport si depozitare 
(CMID), cu urmărirea tuturor cerinŃelor legale specifice în vigoare. 
     

(4) Operatorul serviciului, indiferent de forma de proprietate şi de modul în 
care este organizată gestiunea serviciului în cadrul unităŃilor administrativ-
teritoriale, se va conforma prevederilor prezentului regulament. 
 

 (5) CondiŃiile tehnice prevăzute în prezentul regulament au caracter minimal. 
Consiliul Judetean, asociaŃia de dezvoltare intercomunitară SMID, după caz, poate 
aproba şi alte condiŃii tehnice pentru serviciu, pe baza unor studii de specialitate, 
după dezbaterea publică a acestora. 
 

ART. 2 

Prezentul regulament se aplică următoarelor activităŃi de salubrizare: 
 

a) operarea/administrarea Statiei de transfer de la Targu Secuiesc pentru 
deşeurile municipale şi deşeurile similare; 
     
b) transportul deşeurilor municipale de la Statia de transfer la CMID; 
     
c) sortarea deşeurilor municipale şi deşeurilor similare în staŃiile de sortare; 
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d) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale a deşeurilor; 
     
e) administrarea depozitului de deseuri din Centrul de Management Integrat al 
Deseurilor (CMID) de al Borosneu Mare; 

 
     

ART. 3 

Modul de organizare şi funcŃionare a serviciului trebuie să se realizeze pe baza 
următoarelor principii: 

    a) protecŃia sănătăŃii populaŃiei; 
    b) responsabilitatea faŃă de cetăŃeni; 
    c) conservarea şi protecŃia mediului înconjurător; 
    d) asigurarea calităŃii şi continuităŃii serviciului; 
    e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat; 
    f) securitatea serviciului; 
    g) dezvoltarea durabilă. 

 
 

ART. 4 

 
Termenii şi noŃiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum 
urmează: 
     4.1. autoritate competentă de reglementare - Autoritatea NaŃională de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de UtilităŃi Publice, denumită în 
continuare A.N.R.S.C.; 
     4.2. biodeşeuri - conform definiŃiei din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 
privind regimul deşeurilor, republicată; 
     4.3. compost - produs rezultat din procesul de tratare aerobă şi/sau anaerobă, 
prin descompunere microbiană a componentei organice din deşeurile biodegradabile 
colectate separat supuse compostării; 
     4.4. colectare - conform definiŃiei prevăzute în Legea nr. 211/2011, 
republicată; 
     4.5. colectare separată - conform definiŃiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea 
nr. 211/2011, republicată; 
         4.6. depozit - conform definiŃiei prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea 
Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
     4.7. deşeu - orice substanŃă sau obiect pe care deŃinătorul le aruncă ori are 
intenŃia sau obligaŃia să le arunce; 
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     4.8. deşeuri biodegradabile - deşeuri care suferă descompuneri anaerobe sau 
aerobe, cum ar fi deşeurile alimentare ori de grădină, şi care pot fi valorificate 
material; 
     4.9. deşeu cu regim special - deşeu ale cărui manipulare, colectare, transport 
şi depozitare se supun unui regim reglementat prin acte normative în vederea 
evitării efectelor negative asupra sănătăŃii oamenilor, bunurilor şi asupra mediului 
înconjurător; 
     4.10. deşeuri din construcŃii provenite din locuinŃe - deşeuri generate din 
activităŃile de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinŃelor; 
     4.11. deşeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care 
satisfac cerinŃele definiŃiei de deşeu, exclusiv deşeuri de producŃie; 
     4.12. deşeuri menajere - deşeuri provenite din gospodării/locuinŃe, inclusiv 
fracŃiile colectate separat, şi care fac parte din categoriile 15.01 şi 20 din anexa nr. 2 
la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenŃa gestiunii deşeurilor şi pentru 
aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările 
ulterioare; 
     4.13. deşeuri municipale - deşeuri menajere şi deşeuri similare, inclusiv 
fracŃiile colectate separat; 
     4.14. deşeuri periculoase - conform definiŃiei prevăzute în anexa nr. 1 la 
Legea nr. 211/2011, republicată; 
     4.15. deşeuri de producŃie - deşeuri rezultate din activităŃi industriale, ce fac 
parte din categoriile 03-14 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu 
completările ulterioare; 
     4.16. deşeu reciclabil - deşeu care poate constitui materie primă într-un 
proces de producŃie pentru obŃinerea produsului iniŃial sau pentru alte scopuri; 
     4.17. deşeuri reziduale - deşeurile nevalorificabile colectate separat, inclusiv 
cele rezultate în urma proceselor de tratare, altele decât deşeurile reciclabile; 
     4.18. deşeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt 
destinate consumului uman, cadavre întregi sau porŃiuni de cadavre provenite de la 
animale; 
     4.19. deşeuri similare - deşeuri provenite din activităŃi comerciale, din 
industrie şi instituŃii care, din punctul de vedere al naturii şi al compoziŃiei, sunt 
comparabile cu deşeurile menajere, exclusiv deşeurile din producŃie, din agricultură 
şi din activităŃi forestiere; 
     4.20. deşeuri stradale - deşeuri specifice căilor de circulaŃie publică, 
provenite din activitatea cotidiană a populaŃiei, de la spaŃiile verzi, de la animale, 
din depunerea de substanŃe solide provenite din atmosferă; 
     4.21. deşeuri voluminoase - deşeuri solide de diferite provenienŃe care, 
datorită dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de colectare, ci 
necesită o tratare diferenŃiată faŃă de acestea, din punct de vedere al preluării şi 
transportului; 
     4.22. deŃinător de deşeuri - conform definiŃiei prevăzute în anexa nr. 1 la 
Legea nr. 211/2011, republicată; 
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         4.23. eliminare - conform definiŃiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 
211/2011, republicată; 
     4.24. gestionarea deşeurilor - conform definiŃiei prevăzute în anexa nr. 1 la 
Legea nr. 211/2011, republicată; 
     4.25. gură de scurgere - componenta tehnică constructivă a sistemului de 
canalizare prin care se asigură evacuarea apelor pluviale; 
         4.26. indicatori de performanŃă - parametri ai serviciului de salubrizare, 
realizaŃi de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de 
calitate, urmăriŃi la nivelul operatorului; 
     4.27. licenŃă - actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se 
recunoaşte calitatea de operator al serviciului, precum şi capacitatea şi dreptul de a 
presta una sau mai multe activităŃi ale acestuia; 
     4.28. producător de deşeuri - conform definiŃiei prevăzute în anexa nr. 1 la 
Legea nr. 211/2011, republicată; 
     4.29. reciclare - conform definiŃiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 
211/2011, republicată; 
     4.30. reŃetă - ansamblu de specificaŃii care descriu materialele utilizate 
pentru o anumită operaŃiune pe sortimente, cantităŃi, concentraŃii ale soluŃiilor 
pentru o anumită operaŃiune de deratizare, dezinfecŃie sau dezinsecŃie şi un anumit 
tip de obiectiv; 
     4.31. salubrizare - totalitatea operaŃiunilor şi activităŃilor necesare pentru 
păstrarea unui aspect salubru al localităŃilor; 
     4.32. sistem public de salubrizare - ansamblul instalaŃiilor tehnologice, 
echipamentelor funcŃionale şi dotărilor specifice, construcŃiilor şi terenurilor 
aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare; 
     4.33. sortare - activitatea de separare pe categorii şi stocare temporară a 
deşeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializaŃi 
în valorificarea acestora; 
         4.34. staŃie de transfer - spaŃiu special amenajat pentru stocarea temporară a 
deşeurilor, în vederea transportării centralizate a acestora la o staŃie de tratare; 
         4.35. tratare - conform definiŃiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 
211/2011, republicată; 
     4.36. tratare mecano-biologică - tratarea deşeurilor municipale colectate în 
amestec utilizând operaŃii de tratare mecanică de separare, sortare, mărunŃire, 
omogenizare, uscare şi operaŃii de tratare biologică prin procedee aerobe şi/sau 
anaerobe; 
     4.37. tobogan - jgheab sau tubulatură folosită drept mijloc de transport prin 
alunecare a deşeurilor; 
     4.38. utilizatori - conform definiŃiei prevăzute în Legea serviciilor 
comunitare de utilităŃi publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare; 
     4.39. valorificare - conform definiŃiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 
211/2011, republicată; 
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     4.40. vector - organism (insectă, rozătoare) care răspândeşte un parazit, un 
virus sau germeni patogeni de la un animal la altul, de la om la om ori de la animale 
la om. 
 
 

ART. 5 

 
(1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri 

tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare şi transport al 
deşeurilor, formează sistemul public de salubrizare a localităŃilor, denumit în 
continuare sistem de salubrizare. 

(2) Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic şi 
funcŃional, care cuprinde construcŃii, instalaŃii şi echipamente specifice destinate 
prestării serviciului de salubrizare, precum: 

    a) staŃii de transfer; 
    b) staŃii de producere compost; 
    c) staŃii de sortare; 
    d) baze de garare şi întreŃinere a autovehiculelor specifice serviciului de 
salubritate; 
    e) depozite de deşeuri; 

 

ART. 6 

 
Operatorul serviciului trebuie să îndeplinească indicatorii de performanŃă, din 
caietul de sarcini al serviciului şi contractul de delegare a gestiunii serviciului, 
aprobaŃi de consiliile locale, după caz, de asociaŃia de dezvoltare intercomunitară. 
 

SECŢIUNEA a 2-a - Accesul la serviciu 
 

 ART. 7 

     (1) ToŃi utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul localităŃilor 
unde este organizat serviciul au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu. 
     

(2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informaŃiile publice 
privind serviciul de salubrizare, la indicatorii de performanŃă ai serviciului, la 
structura tarifară şi la clauzele contractuale. 
     

(3) Operatorul serviciului este obligat ca prin modul de prestare a serviciului 
să asigure protecŃia sănătăŃii publice si a mediului, utilizând numai mijloace şi 
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utilaje corespunzătoare cerinŃelor autorităŃilor competente din domeniul sănătăŃii 
publice şi al protecŃiei mediului. 
     

(4) Operatorul serviciului este obligat să asigure continuitatea serviciului 
conform programului aprobat de autorităŃile administraŃiei publice locale,cu 
excepŃia cazurilor de forŃă majoră care vor fi menŃionate în contractul de delegare. 
         
 
 

SECŢIUNEA a 3-a - Documentaţia tehnică 
 

ART. 8 

     (1) Prezentul regulament stabileşte documentaŃia tehnică minimă pentru 
operatorul care asigură serviciul. 
     

(2) Regulamentul stabileşte documentele necesare exploatării, precum şi 
modul de întocmire, actualizare, păstrare şi manipulare a acestor documente. 
     

(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de 
întocmire, păstrare şi reactualizare a evidenŃei tehnice se va face prin proceduri de 
exploatare specifice principalelor tipuri de instalaŃii. 
 
 

ART. 9 

     (1) Operatorul va avea şi va actualiza următoarele documente: 
 

a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii; 
     
b) planul cadastral şi situaŃia terenurilor din aria de deservire; 
     
c) planurile generale cu amplasarea construcŃiilor şi instalaŃiilor aflate în 
exploatare, actualizate cu toate modificările sau completările; 
     
d) planurile clădirilor sau construcŃiilor speciale, având notate toate 
modificările sau completările la zi; 
     
e) cărŃile tehnice ale construcŃiilor; 
     
f) documentaŃia tehnică a utilajelor şi instalaŃiilor şi, după caz, autorizaŃiile de 
punere în funcŃiune a acestora; 
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g) procese-verbale de constatare în timpul execuŃiei şi planurile de execuŃie ale 
părŃilor de lucrări sau ale lucrărilor ascunse; 
     
h) proiectele de execuŃie a lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele 
de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile şi schemele 
instalaŃiilor şi reŃelelor etc.; 
     
i) documentele de recepŃie, preluare şi terminare a lucrărilor cu: 

1. procese-verbale de măsurători cantitative de execuŃie; 
2. procese-verbale de verificări şi probe, inclusiv probele de performanŃă 
şi garanŃie, buletinele de verificări, analiză şi încercări; 
3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici; 
4. procese-verbale de punere în funcŃiune; 
5. lista echipamentelor montate în instalaŃii, cu caracteristicile tehnice; 
6. procesele-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează 
rezolvarea neconformităŃilor şi a remedierilor; 
7. documentele de aprobare a recepŃiilor şi de predare în exploatare; 

     
j) schemele de funcŃionare a instalaŃiilor, planurile de ansamblu, desenele de 
detaliu actualizate conform situaŃiei de pe teren, planurile de ansamblu şi de 
detaliu ale fiecărui agregat şi/sau ale fiecărei instalaŃii, inclusiv planurile şi 
cataloagele pieselor de schimb; 
     
k) instrucŃiunile producătorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizaŃiei 
de montaj privind manipularea, exploatarea, întreŃinerea şi repararea 
echipamentelor şi instalaŃiilor, precum şi cărŃile/fişele tehnice ale 
echipamentelor principale ale instalaŃiilor; 
     
l) normele generale şi specifice de protecŃie a muncii aferente fiecărui 
echipament, fiecărei instalaŃii sau fiecărei activităŃi; 
     
m) planurile de dotare şi amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, 
planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamităŃi sau alte situaŃii 
excepŃionale; 
     
n) regulamentul de organizare şi funcŃionare şi atribuŃiile de serviciu pentru 
întreg personalul; 
     
o) avizele şi autorizaŃiile legale de funcŃionare pentru clădiri, laboratoare, 
instalaŃii de măsură, inclusiv cele de protecŃie a mediului, obŃinute în condiŃiile 
legii; 
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p) inventarul instalaŃiilor şi liniilor electrice conform instrucŃiunilor în vigoare; 
     
q) instrucŃiuni privind accesul în incintă şi instalaŃii, respectiv in cadrul statiei 
de transfer si CMID 
     
r) documentele referitoare la instruirea, examinarea şi autorizarea personalului; 
     
s) registre de control, de sesizări şi reclamaŃii, de dare şi retragere din 
exploatare, de admitere la lucru etc.; 
     
t) bilanŃul de proiect şi rezultatele bilanŃurilor periodice întocmite conform 
prevederilor legale, inclusiv bilanŃul de mediu. 

     
     (2) DocumentaŃiile referitoare la construcŃii energetice se vor întocmi, 
completa şi păstra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a 
construcŃiei". 
 
 

ART. 10 

     (1) DocumentaŃia de bază a lucrărilor şi datele generale necesare exploatării, 
întocmită de operatorii economici specializaŃi în proiectare, se predă titularului de 
investiŃie odată cu proiectul lucrării respective. 
 
     (2) Operatorii economici care au întocmit proiectele au obligaŃia de a corecta 
toate planurile de execuŃie, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe 
parcursul execuŃiei şi, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, 
actualizate conform situaŃiei reale de pe teren, şi să predea proiectul, inclusiv în 
format optoelectronic, împreună cu instrucŃiunile necesare exploatării, întreŃinerii şi 
reparării instalaŃiilor proiectate. 
 
     (3) OrganizaŃiile de execuŃie şi/sau de montaj au obligaŃia ca, odată cu 
predarea lucrărilor, să predea şi schemele, planurile de situaŃii şi de execuŃie 
modificate conform situaŃiei de pe teren. În cazul în care nu s-au făcut modificări 
faŃă de planurile iniŃiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe 
ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuŃiei. 
 
     (4) În timpul execuŃiei lucrărilor se interzic abaterile de la documentaŃia 
întocmită de proiectant, fără avizul acestuia. 
 

ART. 11 
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(1) AutorităŃile administraŃiei publice locale deŃinătoare de instalaŃii care fac 
parte din sistemul public de salubrizare, precum şi operatorii care au primit în 
gestiune delegată serviciul de salubrizare, în totalitate sau numai unele activităŃi 
componente ale acestuia, au obligaŃia să îşi organizeze o arhivă tehnică pentru 
păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin. (1), organizată astfel încât 
să poată fi găsit orice document cu uşurinŃă. 
 
     (2) La încheierea activităŃii, operatorul va preda autorităŃii administraŃiei 
publice locale, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care şi-a constituit-o, 
fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie. 
 
 

SECŢIUNEA a 4-a - Îndatoririle personalului operativ 
 

ART. 12 

     (1) Personalul de deservire operativă se compune din toŃi salariaŃii care 
deservesc construcŃiile, instalaŃiile şi echipamentele specifice destinate prestării 
serviciului având ca sarcină principală de serviciu supravegherea sau asigurarea 
funcŃionării în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalaŃie sau într-un 
ansamblu de instalaŃii. 
     (2) Subordonarea pe linie operativă şi tehnico-administrativă, precum şi 
obligaŃiile, drepturile şi responsabilităŃile personalului de deservire operativă se trec 
în fişa postului şi în procedurile operaŃionale. 

(3) Locurile de muncă în care este necesară desfăşurarea activităŃii se 
stabileşte de operator în procedurile proprii în funcŃie de: 

a) gradul de periculozitate a instalaŃiilor şi a procesului tehnologic; 
b) gradul de automatizare a instalaŃiilor; 
c) gradul de siguranŃă necesar în asigurarea serviciului; 
d) necesitatea supravegherii instalaŃiilor şi procesului tehnologic. 

 

ART. 13 

 
(1) În timpul prestării serviciului, personalul trebuie să asigure funcŃionarea 

instalaŃiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, 
instrucŃiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru şi 
dispoziŃiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnică-
administrativă. 

(2) Prestarea serviciului trebuie realizată astfel încât să se asigure: 
    a) protejarea sănătăŃii populaŃiei; 
    b) protecŃia mediului înconjurător; 
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    c) menŃinerea curăŃeniei şi crearea unei estetici corespunzătoare a 
localităŃilor; 
    d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantităŃii de deşeuri şi 
reciclarea acestora; 
    e) continuitatea serviciului. 
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CCAAPP..  22    AAssiigguurraarreeaa  sseerrvviicciiuulluuii  şşii  ccoonnddiiţţiiii  ddee  ffuunnccţţiioonnaarree  

 
 

    SECŢIUNEA a 1 - Organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării 
materiale  a deşeurilor 
 
     

ART. 14 

 
(1) Indiferent de natura deşeurilor, acestea vor fi supuse unui proces de 

prelucrare, neutralizare şi valorificare materială şi energetică. 
(2) Operatorul trebuie să îşi organizeze activitatea astfel încât să se asigure un 

grad cât mai mare de valorificare a deşeurilor. 
(3) Metodele şi tehnologiile de valorificare a deşeurilor trebuie să respecte 

legislaŃia în vigoare şi să fie în concordanŃă cu planurile de gestionare a deşeurilor 
la nivel naŃional, regional, judeŃean, după caz. 
     

ART. 15 

          
(1) Deşeurile biodegradabile colectate separat, inclusiv cele preponderent 

vegetale provenite din parcuri, grădini, curŃi şi alte spaŃii verzi sunt transportate la 
staŃia de compostare pentru obŃinerea de compost, care trebuie să îndeplinească 
condiŃiile de calitate pentru utilizarea sa în agricultură. 

(2) Gazele de fermentare şi apele exfiltrate, rezultate din procesul de 
compostare, se captează şi se dirijează spre instalaŃii adecvate de tratare şi 
neutralizare. 

ART. 16 

 
Operatorul va defini în procedurile operaŃionale proprii modul de prelucrare, 
neutralizare şi valorificare materială a deşeurilor astfel încât cantitatea de deşeuri 
depozitate să fie minimă, iar veniturile din reciclarea materialelor recuperabile să 
acopere cheltuielile aferente. 
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    SECŢIUNEA a 2-a - Operarea/Administrarea staţiilor de transfer pentru 
deşeurile municipale 
     

ART. 17 

 
În vederea optimizării costurilor de transport se vor utiliza staŃii de transfer al 
deşeurilor, cu sau fără sistem de compactare. 

ART. 18 

 
Operarea staŃiilor de transfer se va realiza de către operator numai după obŃinerea 
avizelor şi autorizaŃiilor solicitate prin actele normative în vigoare. 

ART. 19 

 
Operatorul va asigura transferul din staŃiile de transfer către instalaŃiile de tratare a 
deşeurilor municipale colectate separat, fără amestecarea acestora. 

ART. 20 

 
Stocarea temporară în staŃiile de transfer a deşeurilor biodegradabile se face pentru 
maximum 24 ore. 

 

SECŢIUNEA a 3-a - Sortarea deşeurilor municipale în staţiile de 
sortare 
 

ART. 21     

 
(1) Deşeurile de hârtie şi carton, de plastic şi metal colectate separat de la toŃi 

producătorii de deşeuri pe teritoriul unităŃilor administrative-teritoriale se transportă 
către staŃia de sortare numai de către operatorii licenŃiaŃi A.N.R.S.C. care au 
contracte de delegare a gestiunii încheiate cu autorităŃile administraŃiei publice 
locale/asociaŃia de dezvoltare intercomunitară. 

(2) Sortarea se realizează pe tipuri de materiale, în funcŃie de cerinŃele de 
calitate solicitate de operatorii reciclatori. 

(3) În situaŃia în care transportul deşeurilor sortate de la staŃia de sortare către 
instalaŃiile de tratare, inclusiv reciclare, nu face obiectul unui contract de delegare, 
aceste servicii se asigură de către operatorii economici care au contracte de vânzare-
cumpărare încheiate cu operatorul staŃiei de sortare, în condiŃiile legii. 
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ART. 22 

 

(1) Deşeurile de sticlă colectate separat de la producătorii de deşeuri vor fi 
transportate de către operatorii de salubrizare la spaŃiile de stocare temporară, 
special amenajate în incinta staŃiilor de sortare sau a staŃiilor de transfer. 

(2) Operatorul staŃiei de tratare, respectiv al staŃiei de transfer asigură 
predarea către operatorii reciclatori a deşeurilor de sticlă colectate separat. 
 

ART. 23 

 
Operatorul care asigură activitatea de sortare a deşeurilor are şi următoarele 
obligaŃii specifice: 

a) să deŃină spaŃii special amenajate pentru stocarea temporară a deşeurilor ce 
urmează a fi sortate, în condiŃiile prevăzute de legislaŃia în vigoare; 

b) să asigure valorificarea întregii cantităŃi de deşeuri sortate, evitând 
formarea de stocuri; 

c) să folosească, pentru sortarea deşeurilor, tehnologii şi instalaŃii care 
îndeplinesc condiŃiile legale privind funcŃionarea acestora; 

d) să se îngrijească de eliminarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare 
a deşeurilor. 

 

ART. 24 

 
SpaŃiile în care se desfăşoară activitatea de sortare vor trebui să îndeplinească cel 
puŃin următoarele condiŃii: 

a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafaŃă suficientă pentru 
primirea deşeurilor şi pentru stocarea temporară, separată, a fiecărui tip de deşeu 
reciclabil; 

b) să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire a autovehiculelor, cu 
transmisia şi înregistrarea datelor la dispecer şi cu verificarea metrologică în 
termenul de valabilitate; 

c) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa 
pluvială sau din procesul tehnologic de sortare şi spălare; 

d) să aibă instalaŃie de spălare şi dezinfectare; 
e) să fie prevăzute cu instalaŃii de tratare a apelor uzate, conform 

normativelor în vigoare, sau să existe posibilitatea de transportare a acestora la 
staŃiile de epurare a apelor uzate aparŃinând localităŃii; 

f) să fie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate; 
g) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă de stocare, fără a exista 

posibilitatea de contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deşeuri; 
h) să existe grupuri sanitare şi vestiare conform normativelor în vigoare; 
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i) să fie dotate cu instalaŃie de iluminat corespunzătoare care să asigure o 
luminanŃă necesară asigurării activităŃii în orice perioadă a zilei; 

j) să fie prevăzute cu instalaŃii de detecŃie şi de stins incendiul; 
k) să fie prevăzute cu instalaŃii de presare şi balotare pentru diferite tipuri de 

materiale reciclabile. 

 

    SECŢIUNEA a 4-a - Administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a 
instalaţiilor de eliminare a deşeurilor municipale 
 
 

ART. 25 

 

(1) Depozitarea deşeurilor municipale este permisă numai în depozitul CMID 
amenajat conform legislaŃiei şi normelor tehnice în vigoare şi numai după obŃinerea 
acordurilor, avizelor şi autorizaŃiilor prevăzute de legislaŃie. 

 

 

ART. 26 

 

Depozitele de deşeuri şi instalaŃiile de eliminare a deşeurilor trebuie administrate 
astfel încât să se realizeze condiŃii de împiedicare a eliminării şi diseminării 
poluanŃilor în mediul natural: sol, ape de suprafaŃă, ape subterane, aer sau în mediul 
urban. 
 

ART. 27 

     

La depozitare vor fi îndeplinite următoarele condiŃii: 
a) prevederea şi respectarea metodelor şi tehnicilor adecvate de acoperire şi 

asigurare a deşeurilor; acoperirea şi asigurarea se fac zilnic; 
b) în cursul operaŃiunilor de depozitare, autovehiculele de transport al 

deşeurilor vor circula numai pe drumurile amenajate interioare ale depozitului. Dacă 
accesul autovehiculelor de transport pe suprafaŃa deşeurilor nu poate fi evitat în 
mod temporar, se asigură condiŃii de spălare şi dezinfectare a exteriorului 
autovehiculelor la ieşirea din depozit; 

c) pe perioada exploatării depozitului se aplică măsuri de combatere a 
insectelor şi rozătoarelor prin dezinsecŃie şi deratizare; 

d) organizarea depozitului va asigura protecŃia sănătăŃii populaŃiei în general, 
protecŃia sănătăŃii personalului şi protecŃia mediului; se acordă atenŃie deosebită 
împrejmuirii şi perdelelor de protecŃie. 
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ART. 28 

 
Depozitarea deşeurilor se face exclusiv în CMID, construit, exploatat şi monitorizat, 
conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 349/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi a celorlalte acte în vigoare, subsecvente acesteia. 
 

ART. 29 

 
Depozitul de deşeuri poate fi administrat numai după autorizare, conform legislaŃiei 
în vigoare. 
 

ART. 30 

 
Administrarea şi exploatarea depozitului se realizează numai de operatori licenŃiaŃi 
de A.N.R.S.C. 
 

ART. 31 

 
(1) Protejarea solului, a apelor subterane şi a apei de suprafaŃă pe perioada 

exploatării se realizează prin combinarea unei bariere geologice cu o 
impermeabilizare a bazei rampei, iar pe perioada postînchiderii se realizează prin 
combinarea unei bariere geologice şi cu o impermeabilizare la suprafaŃă. 

(2) Bariera geologică trebuie să aibă o capacitate de atenuare suficientă 
pentru a preveni riscul potenŃial pe care depozitul îl poate prezenta pentru sol şi 
pentru apele subterane. 

(3) Sistemul de colectare a levigatului şi de etanşeizare trebuie să garanteze 
faptul că acumularea de levigat de la baza rampei de gunoi este menŃinută la nivelul 
minim posibil. 

 

ART. 32 

 
(1) În depozitul de deşeuri se va acorda o atenŃie deosebită controlului asupra 

gazelor formate în depozit, luându-se măsurile necesare pentru a controla 
acumularea şi migrarea gazelor generate. 

(2) Gazul generat în depozit trebuie colectat pentru a fi tratat şi apoi utilizat. 
Când gazul colectat nu poate fi utilizat pentru a produce energie, acesta trebuie ars. 
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(3) OperaŃiile de colectare, tratare şi utilizare a gazelor generate în depozitele 
de deşeuri se efectuează astfel încât să minimizeze efectele negative sau 
deteriorarea mediului şi riscul pentru sănătatea umană. 

 

ART. 33 

 
(1) În depozit pot fi depozitate deşeurile reziduale inerte care au rezultat în 

urma procesului de sortare, precum şi deşeurile pentru care tratarea nu contribuie la 
reducerea cantităŃii acestora sau a pericolelor pe care le prezintă pentru sănătatea 
umană ori pentru mediu şi nici nu pot fi valorificate. 

(3) Depozitul poate fi utilizat pentru depozitarea: 
a) deşeurilor municipale; 
b) deşeurilor nepericuloase de orice altă origine care îndeplinesc criteriile de 

acceptare a deşeurilor în depozitele pentru deşeuri nepericuloase stabilite în 
conformitate cu prevederile prezentului regulament şi a actelor normative în 
vigoare; 

c) deşeurilor periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate, 
vitrificate etc., care se comportă în ceea ce priveşte levigatul în mod similar cu 
deşeurile nepericuloase menŃionate la lit. b) şi care îndeplinesc condiŃiile de 
acceptare relevante stabilite în conformitate cu prezentul regulamentşi cu actele 
normative în vigoare. Aceste deşeuri periculoase nu se depozitează în spaŃii 
destinate deşeurilor nepericuloase biodegradabile. 

 

ART. 34 

 
(1) Pentru a putea fi depozitate, deşeurile trebuie să îndeplinească condiŃiile 

necesare acceptării acestora în depozitele autorizate. CondiŃiile de acceptare se 
stabilesc de operatorul care administrează depozitul, în conformitate cu dispoziŃiile 
actelor normative în vigoare. 

(2) Operatorul care administrează depozitul de deşeuri trebuie să stabilească 
criteriile de acceptare a deşeurilor într-o anumită categorie de depozit pe baza 
analizei: 

a) măsurilor necesare pentru protecŃia mediului şi în special a apelor 
subterane şi a apelor de suprafaŃă; 

b) asigurării funcŃionării sistemelor de protecŃie a mediului, în special cele de 
impermeabilizare şi de tratare a levigatului; 

c) protejării proceselor avute în vedere pentru stabilizarea deşeurilor în 
interiorul rampei; 

d) protecŃiei împotriva pericolelor pentru sănătatea umană. 
(3) Criteriile de acceptabilitate bazate pe proprietăŃile deşeurilor trebuie să 

cuprindă: 
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a) cerinŃe referitoare la cunoaşterea compoziŃiei; 
b) limitări ale conŃinutului în materie organică al deşeurilor; 
c) cerinŃe sau limitări privind gradul de biodegradabilitate a deşeurilor 

organice; 
d) limitări ale cantităŃii de componenŃi specificaŃi, posibil 

dăunători/periculoşi; 
e) limitări ale nivelului potenŃial şi estimat al levigatului în cazul anumitor 

componenŃi, posibil dăunători/periculoşi; 
f) proprietăŃi ecotoxicologice ale deşeurilor şi ale levigatului rezultat. 
 

ART. 35 

 
Cheltuielile cu exploatarea sunt acoperite de tariful practicat de operator pentru 
depozitarea tipurilor de deşeuri autorizate a fi depozitate. 
 

ART. 36 

     

Pentru exploatarea depozitului de deşeuri operatorul care asigură activitatea de 
administrare a depozitului trebuie să aibă documente relevante din care să rezulte: 
 

a) categoria depozitului de deşeuri; 
b) lista tipurilor definite şi cantitatea totală de deşeuri autorizată spre 

depunere în depozitul de deşeuri; 
c) gradul de pregătire a depozitului, pentru operaŃiile de depozitare a 

deşeurilor şi pentru procedurile de supraveghere şi control, inclusiv planurile pentru 
situaŃii neprevăzute, precum şi cerinŃele temporare pentru închidere şi operaŃiile 
postînchidere; 

d) obligaŃia operatorului de a informa cel puŃin trimestrial autorităŃile 
competente cu privire la: 

    1. tipurile şi cantităŃile de deşeuri depozitate; 
    2. rezultatele programului de monitorizare; 
    3. toate rezultatele procedurilor de supraveghere din care să rezulte 

respectarea condiŃiilor impuse şi modul de comportare a diferitelor deşeuri în 
depozite; 

e) controlul de calitate al operaŃiilor analitice ale procedurilor de 
supraveghere şi control şi/sau al analizelor menŃionate obligatorii efectuate în 
laboratoarele de specialitate. 

 

ART. 37 

 



21 
 

(1) Operatorul care asigură operarea depozitului trebuie să aibă şi să 
întocmească o documentaŃie specifică urmăririi stării şi comportării depozitului în 
funcŃie de factorii de mediu şi de deşeurile depozitate. 

(2) Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definirii 
nivelului de afectare a calităŃii factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare 
acreditate conform legii. 

(3) Din punctul de vedere al deşeurilor intrate în depozit se vor consemna în 
rapoartele operative zilnice următoarele: 

    a) cantităŃile de deşeuri intrate în depozit pe tipuri de deşeu; 
    b) compoziŃia deşeurilor intrate în depozit; 
    c) provenienŃa deşeurilor; 
    d) data şi ora fiecărui transport; 
    e) locul de depozitare în cadrul depozitului. 
(4) Operatorul care administrează depozitul trebuie să: 
    a) accepte introducerea în depozit numai a deşeurilor permise, menŃionate 

în autorizaŃie, şi să respecte tehnologia de depozitare aprobată de autoritatea care a 
avizat înfiinŃarea depozitului; 

    b) supravegheze permanent modul de depozitare a deşeurilor sub aspectul 
stabilităŃii şi etanşeităŃii şi să efectueze măsurătorile necesare stabilite în prezentul 
regulament şi în autorizaŃie, pentru exploatarea în condiŃii de siguranŃă a 
depozitului; 

    c) exploateze la parametrii proiectaŃi instalaŃiile de depoluare cu care sunt 
dotate şi să se doteze cu instalaŃii pentru depoluare, acolo unde acestea lipsesc; 

    d) execute controlul şi monitorizarea emisiilor şi imisiilor de poluanŃi, prin 
laboratorul propriu sau în colaborare cu alte laboratoare atestate; 

    e) nu permită accesul în incinta depozitului a persoanelor neautorizate. 
 

ART. 38 

     

(1) În vederea depozitării deşeurilor la depozitul autorizat, operatorul care 
prestează activitatea de transport a deşeurilor trebuie să aibă documentele necesare 
din care să reiasă că deşeurile respective pot fi acceptate pentru depozitare în 
conformitate cu condiŃiile stabilite de operatorul care administrează depozitul de 
deşeuri şi că deşeurile respective îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în 
prezentul regulament şi în actele cu caracter normativ în vigoare. 

(2) Se interzice amestecarea deşeurilor în scopul de a satisface criteriile de 
acceptare la o anumită clasă de depozitare. 
 
     

ART. 39 
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(1) Din punct de vedere al deşeurilor intrate în depozit se vor consemna în 
rapoartele operative zilnice următoarele: 

a) cantităŃile de deşeuri intrate în depozit pe tipuri de deşeu; 
b) compoziŃia deşeurilor intrate în depozit; 
c) dacă deşeul provine de la o staŃie de sortare şi elementele de identificare ale 
acestuia; 
d) data şi ora fiecărui transport; 
e) locul de depozitare în cadrul depozitului. 

     
(2) Pentru realizarea bilanŃului zilnic al apei din depozit şi evaluarea 

volumului de levigat ce se acumulează în straturile inferioare ale depozitului sau se 
deversează din depozit se vor consemna în rapoartele operative, zilnic, următoarele 
date meteorologice: 

a) temperatura minimă, maximă şi la ora 15,00; 
b) cantitatea de precipitaŃii; 
c) direcŃia şi viteza vântului dominant; 
d) infiltraŃia, scurgerea, evapotranspiraŃia, transportul constituenŃilor solubili 
prin drenaje cu lizimetrul sau altă metodă acceptată; 
e) umiditatea atmosferică la ora 15,00. 

     
(3) Se vor preleva lunar, dacă în autorizaŃie nu este specificată o altă 

frecvenŃă, probe din apa de suprafaŃă care trece prin apropierea depozitului, dacă 
este cazul, din locurile special amenajate în acest sens pentru prelevarea probelor, 
atât în amonte, cât şi în aval de depozit. Analiza apei trebuie realizată pentru 
următoarele componente: 

a) acid clorhidric; 
b) acid fluorhidric; 
c) mercur şi compuşii acestuia; 
d) cadmiu şi compuşii acestuia; 
e) taliu şi compuşii acestuia; 
f) arsenic şi compuşii acestuia; 
g) plumb şi compuşii acestuia; 
h) crom şi compuşii acestuia; 
i) cupru şi compuşii acestuia; 
j) nichel şi compuşii acestuia; 
k) zinc şi compuşii acestuia; 
l) dioxine şi furani. 

     
(4) Măsurarea volumului levigatului, prelevarea şi analizarea probelor de 

levigat se efectuează pentru fiecare punct de evacuare a acestuia din depozit, 
consemnându-se în rapoartele operative cel puŃin următoarele: 

a) cantitatea de levigat tratat; 
b) cantitatea de levigat pretratat; 
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c) cantitatea de levigat pretratat transmis la staŃia de epurare proprie sau la 
staŃiile de epurare aparŃinând sistemului de canalizare a localităŃii; 
d) analiza chimică a levigatului înainte de tratare sau pretratare, după caz; 
e) analiza chimică a levigatului tratat şi deversat în emisar; 
f) analiza chimică a levigatului pretratat înainte de transmiterea la staŃia de 
epurare a apelor uzate; 
g) analiza gazelor colectate, în special pentru: 

    1. metan; 
    2. dioxid de carbon; 
    3. oxigen; 
    4. hidrogen sulfurat; 
    5. hidrogen. 

     
(5) Controlul calităŃii apei subterane se realizează prin prelevarea probelor de 

apă din forajele de control prevăzute în depozit, în cel puŃin 3 puncte, un punct 
amplasat în amonte şi două în aval faŃă de depozit, pe direcŃia de curgere a acesteia, 
consemnându-se următoarele: 

a) nivelul apei freatice, lunar; 
 
b) analiza apei freatice, cu aceeaşi frecvenŃă şi pentru aceleaşi componente 
prevăzute la alin. (5). 

     
(6) Anual se va urmări gradul de tasare a depozitului pe zone de depozitare. 
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CCAAPP..  33  DDrreeppttuurrii  şşii  oobblliiggaaţţiiii  

 

SECŢIUNEA 1- Drepturile şi obligaţiile operatorilor serviciului 
 

ART. 40 

      
(1) Operatorul serviciului va acŃiona pentru implicarea deŃinătorilor de 

deşeuri în gestionarea eficientă a acestora şi transformarea treptată a producătorilor 
de deşeuri în "operatori activi de mediu", cel puŃin la nivelul habitatului propriu. 

(2) AutorităŃile administraŃiei publice locale au obligaŃia să înfiinŃeze 
sistemele de colectare separată şi să se implice în instruirea populaŃiei privind 
condiŃiile de mediu, impactul deşeurilor asupra mediului, inclusiv a elevilor din 
toate unităŃile de învăŃământ pe care le gestionează. 
 

ART. 41 

     

Drepturile şi obligaŃiile operatorului serviciului se constituie ca un capitol distinct în 
cadrul: 

a) regulamentului serviciului de salubrizare; 
b) contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare; 
c) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori. 
 

ART. 42 

     

Operatorul serviciului are următoarele drepturi: 
a) să încaseze contravaloarea serviciului prestat/contractat, corespunzător 

tarifului aprobat de autorităŃile administraŃiei publice locale, determinat în 
conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.; 

b) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a 
gestiunii; 

c) să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluŃia generală a preŃurilor şi 
tarifelor din economie; 

d) să propună modificarea tarifului aprobat în situaŃiile de schimbare 
semnificativă a echilibrului contractual; 

e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului pentru toŃi utilizatorii din raza 
unităŃii administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii; 
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f) să aplice la facturare tarifele aprobate de autoritatea administraŃiei publice 
locale; 

g) să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, fără plata vreunei 
penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost 
achitate după 45 de zile de la primirea facturii; 

h) să solicite recuperarea debitelor în instanŃă. 
 

ART. 43 

 
Operatorul serviciilor are următoarele obligaŃii: 

a) să Ńină gestiunea separată pentru fiecare activitate în parte, pentru a se 
putea stabili tarife juste în concordanŃă cu cheltuielile efectuate; 

b) să asigure prestarea serviciului, conform prevederilor contractuale şi cu 
respectarea prezentului regulament, prescripŃiilor, normelor şi normativelor tehnice 
în vigoare; 

c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile 
provocate din culpă, inclusiv pentru restricŃiile impuse deŃinătorilor de terenuri 
aflate în perimetrul zonelor de protecŃie instituite, conform prevederilor legale; 

d) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării 
serviciului şi să acorde bonificaŃii procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în 
cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate şi cantitate prevăzuŃi în 
contractele de prestare; 

e) să furnizeze autorităŃii administraŃiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., 
informaŃiile solicitate şi să asigure accesul la documentele şi documentaŃiile pe baza 
cărora prestează serviciul de salubrizare, în condiŃiile legii; 

f) să încheie contracte de asigurare pentru pagube aduse la infrastructura 
exploatată în desfăşurarea activităŃilor; 

g) să deŃină toate avizele, acordurile, autorizaŃiile şi licenŃele necesare 
prestării activităŃilor specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislaŃia în 
vigoare; 

h) să respecte angajamentele faŃă de utilizatori luate prin contractele de 
prestare a serviciului; 

i) să presteze serviciul la toŃi utilizatorii din raza unităŃii administrativ-
teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii;  

j) să respecte indicatorii de performanŃă stabiliŃi prin contractul de delegare a 
gestiunii şi precizaŃi în caietul de sarcini al serviciului, să îmbunătăŃească în mod 
continuu calitatea serviciilor prestate; 

k) să aplice metode performante de management, care să conducă la 
reducerea costurilor specifice de operare; 

l) să factureze serviciile prestate, la tarife legal aprobate; 
m) să înfiinŃeze activitatea de dispecerat şi de înregistrare a reclamaŃiilor, 

având un program de funcŃionare permanent; 
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n) să înregistreze toate reclamaŃiile şi sesizările utilizatorilor într-un registru 
şi să ia măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele şi 
prenumele persoanei care a reclamat şi ale celei care a primit reclamaŃia, adresa 
reclamantului, data şi ora reclamaŃiei, data şi ora rezolvării, numărul de ordine al 
reclamaŃiei care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are 
obligaŃia să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora; 

o) să Ńină evidenŃa gestiunii deşeurilor şi să raporteze periodic autorităŃilor 
competente situaŃia conform reglementărilor în vigoare. 

 

 

SECŢIUNEA a 2-a - Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor 
 
     

ART. 44 

 

(1) Au calitatea de utilizatori beneficiarii individuali sau colectivi, direcŃi ori 
indirecŃi ai serviciului de salubrizare. 

(2) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare 
a acestuia, precum şi la informaŃiile publice este garantat tuturor utilizatorilor. 

 

ART. 45 

     

Utilizatorii au următoarele drepturi: 
a) să utilizeze, liber şi nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în condiŃiile 

contractului/contractului-cadru de prestare; 
b) să solicite şi să primească, în condiŃiile legii şi ale contractelor de prestare, 

despăgubiri sau compensaŃii pentru daunele provocate lor de către operatori prin 
nerespectarea obligaŃiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii 
inferioare, calitativ şi cantitativ, parametrilor tehnici stabiliŃi prin contract sau prin 
normele tehnice în vigoare; 

c) să sesizeze autorităŃilor administraŃiei publice locale şi celei competente 
orice deficienŃe constatate în sfera serviciului şi să facă propuneri vizând înlăturarea 
acestora, îmbunătăŃirea activităŃii şi creşterea calităŃii serviciului; 

d) să se asocieze în organizaŃii neguvernamentale pentru apărarea, 
promovarea şi susŃinerea intereselor proprii; 

e) să primească şi să utilizeze informaŃii privind serviciul, despre deciziile 
luate în legătură cu acest serviciu de către autorităŃile administraŃiei publice locale, 
A.N.R.S.C. sau operator, după caz; 

f) să fie consultaŃi, direct sau prin intermediul unor organizaŃii 
neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, 
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strategiilor şi reglementărilor privind activităŃile din sectorul serviciului de 
salubrizare; 

g) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociaŃii 
reprezentative, autorităŃilor administraŃiei publice locale sau centrale ori instanŃelor 
judecătoreşti, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect. 

h) să li se presteze serviciul în condiŃiile prezentului regulament, al celorlalte 
acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract; 

i) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale; 
j) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate 

operatorului sau autorităŃilor administraŃiei publice locale şi centrale cu privire la 
neîndeplinirea unor condiŃii contractuale; 

k) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare şi 
de utilizare a acestora. 

 

ART. 46 

     

Utilizatorii au următoarele obligaŃii: 
a) să respecte prevederile prezentului regulament şi clauzele contractului de 

prestare a serviciului de salubrizare; 
b) să achite în termenele stabilite obligaŃiile de plată, în conformitate cu 

prevederile contractului de prestare a serviciului de salubrizare, sau să achite taxa de 
salubrizare aprobată de autoritatea administraŃiei publice locale/asociaŃia de 
dezvoltare intercomunitară în cazul în care beneficiază de prestarea activităŃii fără 
contract; 

c) să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuŃiei 
unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere şi modernizare a 
infrastructurii tehnico-edilitare; 

d) să respecte normele de igienă şi sănătate publică stabilite prin actele 
normative în vigoare; 

e) să încheie contracte pentru prestarea unei activităŃi a serviciului de 
salubrizare numai cu operatorul căruia autoritatea administraŃiei publice locale i-a 
atribuit, în gestiune delegată, activitatea respectivă; 
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CCAAPP..  44  DDeetteerrmmiinnaarreeaa  ccaannttiittăăţţiilloorr  şşii  vvoolluummuulluuii  ddee  lluuccrrăărrii  pprreessttaattee  

 

ART. 47 

 
La încheierea contractului de prestări servicii, operatorul are obligaŃia de a menŃiona 
în contract cantităŃile de deşeuri ce urmează a fi preluate. 
     

ART. 48 

 
(1) Pentru deşeurile provenite de la operatorii economici, cantităŃile de 

deşeuri produse, tipul acestora, compoziŃia, modul de tratare, condiŃiile de transport, 
modul de depozitare vor fi cele menŃionate în autorizaŃia de mediu eliberată de 
autorităŃile competente.     

(2) Determinarea cantităŃilor de deşeuri primite la instalaŃiile de tratare, 
respectiv eliminare se face numai prin cântărire. 
     

    ART. 49 

 
ModalităŃile de determinare a cantităŃilor, cât şi modul de facturare vor face parte 
din procedura proprie de facturare, întocmită de operator şi aprobată de Consiliul 
judetean Covasna 
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CCAAPP..  55  IInnddiiccaattoorrii  ddee  ppeerrff oorrmmaannţţăă  şşii  ddee  eevvaalluuaarree  aa  sseerrvviicciiuulluuii  

 

    ART. 50 

 
 
(1) Consiliul Judetean Covasna şi AsociaŃia de dezvoltare intercomunitară 

SIMD, după caz, stabilesc şi aprobă valorile indicatorilor de performanŃă ai 
serviciului şi penalităŃile aplicate operatorului în caz de nerealizare, după dezbaterea 
publică a acestora 

(2) Indicatorii de performanŃă ai serviciului se precizează în în regulamentul 
serviciului, precum şi în contractul de delegare a gestiunii serviciului, după caz. 
     (3) AutorităŃile administraŃiei publice locale şi asociaŃiile de dezvoltare 
intercomunitare sunt responsabile de stabilirea nivelurilor de calitate a indicatorilor 
de performanŃă ce trebuie îndeplinite de operatori, astfel încât să se asigure 
atingerea şi realizarea Ńintelor/obiectivelor conform legislaŃiei în vigoare din 
domeniul gestionării deşeurilor. 

(4) Consiliul Judetean Covasna, aplică penalităŃi contractuale operatorului 
serviciului în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficienŃă şi 
calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanŃă ai serviciului. 

 

    ART. 51 

     
(1) Indicatorii de performanŃă stabilesc condiŃiile ce trebuie respectate de 

operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităŃilor cu privire la: 
    a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 
    b) atingerea obiectivelor şi Ńintelor pentru care autoritatea administraŃiei 

publice locale/asociaŃia de dezvoltare intercomunitară sunt responsabile; 
    c) prestarea serviciului pentru toŃi utilizatorii din aria sa de 

responsabilitate; 
    d) adaptarea permanentă la cerinŃele utilizatorilor; 
    e) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de 

salubrizare; 
    f) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecŃiei mediului şi 

al sănătăŃii populaŃiei; 
    g) implementarea unor sisteme de management al calităŃii, al mediului şi al 

sănătăŃii şi securităŃii muncii. 
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    ART. 52 

 

Indicatorii de performanŃă trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu 
privire la următoarele activităŃi: 

    a) contractarea serviciului de salubrizare; 
    b) măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate; 
    c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor 

efectuate; 
    d) menŃinerea unor relaŃii echitabile între operator şi utilizator prin 

rezolvarea rapidă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi 
obligaŃiilor care revin fiecărei părŃi; 

    e) soluŃionarea în timp util a reclamaŃiilor utilizatorilor referitoare la 
serviciile de salubrizare; 

    f) prestarea serviciului de salubrizare pentru toŃi utilizatorii din raza unităŃii 
administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii; 

    g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, 
consultanŃă; 

    h) atingerea Ńintelor privind gestionarea deşeurilor. 
   

    ART. 53 

 

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanŃă, operatorul de 
salubrizare trebuie să asigure: 

    a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale; 
    b) evidenŃa clară şi corectă a utilizatorilor; 
    c) înregistrarea activităŃilor privind măsurarea prestaŃiilor, facturarea şi 

încasarea contravalorii serviciilor efectuate; 
    d) înregistrarea reclamaŃiilor şi sesizărilor utilizatorilor şi modul de 

soluŃionare a acestora. 
 

    ART. 54 

 
În conformitate cu competenŃele şi atribuŃiile legale ce le revin, autorităŃile 
administraŃiei publice centrale şi locale, precum şi A.N.R.S.C. au acces neîngrădit la 
informaŃii necesare stabilirii: 

    a) modului de aplicare a legislaŃiei şi a normelor emise de A.N.R.S.C.; 
    b) modului de respectare şi îndeplinire a obligaŃiilor contractuale asumate; 
    c) calităŃii şi eficienŃei serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de 

performanŃă stabiliŃi în contractele directe sau în contractele de delegare a gestiunii; 



31 
 

    d) modului de administrare, exploatare, conservare şi menŃinere în 
funcŃiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura 
edilitar-urbană încredinŃată prin contractul de delegare a gestiunii; 

    e) modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare; 
    f) respectării parametrilor ceruŃi prin prescripŃiile tehnice şi prin norme 

metodologice. 
     

    ART. 55 

 
Indicatorii de performanŃă din anexa la prezentul regulament au caracter minimal şi 
pot fi suplimentaŃi conform prevederilor legale. 
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CCAAPP..  66  DDiissppoozziiţţiiii  ttrraannzziittoorriiii  şşii  ffiinnaallee  

 
     

    ART. 56 

 
Prezentul regulament a fost elaborat si adoptat  cu respectarea  prevederilor 
Ordinului nr. 82/2015, in functie de particularitatile judetene si de interesele actuale 
si de perspectiva ale judetului Covasna. 
 

    ART. 57 

 
     (1) Contraventiile in domeniul serviciului de salubrizare din Judetul Covasna, 
atat pentru utilizatori, cat si pentru operator, si cuantumul amenzilor aplicate sunt 
cele prevazute in:   

• Legea nr.51/2006 privind  serviciile comunitare de utilitati publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare  ale  

• Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a Localitatilor, cu 
modificarile si completarile ulterioare si  

• Hotararile Consiliului Judetean Covasna. 
     

(2) Constatatrea contraventiilorsi aplicarea sanctiunilor contraventionale se 
face de catre persoanele imputernicite de catre Consiliului Judetean Covasna si de 
imputernicitii presedintelui ANRSC. 
     

(3) La constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale 
sunt aplicabile prevederile OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, 
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.180/2002, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 

    ART. 58 

 
Serviciul in judetul Covasna, se presteaza in baza contractului de delegare a 
gestiunii acestui Serviciu. 
 

    ART. 59 
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(1) În cadrul contractelor si respectiv actelor aditionale încheiate cu 
utilizatorii se vor stipula standardele, normativele şi tarifele legale, valabile la data 
încheierii acestora. De asemenea, se vor face trimiteri şi la actele normative care 
trebuie respectate din punct de vedere al protecŃiei mediului şi al sănătăŃii publice. 
     (2) Contractele de prestări servicii se vor încheia cu următoarele categorii de 
utilizatori: 
    - operatori economici care presteaza serviciile de colectare a deseurilor pe raza 
UAT deservite de operator; 
   - operatorul regional de apa/ canalizare pentru preluarea namolurilor de epurare 
     

    ART. 60 

      
(1) Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate in functie de  

actualizarea regulamentului cadru. 
     (2) Anexa Indicatori de performanta pentru serviciul public de salubrizare 
face parte integranta din prezentul regulament 
    

 



ANEXA 1 Indicatori de performanta 

 
Indicatori de performanŃă pentru activitatea de operare a CMID de la Borosneu -Mare, a staŃiei de sortare, a staŃiei de 
compostare, a statiei de transfer, a transportului  si transferului de deseuri de la statia de transfer  din Targu Secuiesc la 
depozitul conform 
 
Nr. Indicatori de performanta U.M. Valoare Penalitate 
1. INDICATORI DE PERFOMANTA GENERALI  
1.1 Contractarea serviciilor    
1.1.2 Numarul de solicitari de imbunatatire a parametrilor de calitate ai 

activitatii prestate, rezolvate, raportat la numarul total de cereri de 
imbunatatire a activitatii 

% 80 n/a 

1.2 Masurarea si gestiunea cantitatii serviciilor prestate  
1.2.1 Numarul de sesizari din partea agentilor de mediu raportat la numarul 

total de sesizari din partea autoritatilor centrale si locale 
% Max. 10 n/a 

1.2.1 Numarul anual de sesizari din partea autoritatilor de sanatate publica 
raportat la numarul total de sesizari din partea autoritatilor centrale si 
locale 

% Max. 10 n/a 

1.2.6 Cantitatea totala de compost valorificat raportata la cantitatea de 
deseuri compostata 

% 45 n/a 

1.2.8 Numarul de reclamatii privind calitatea operarii statiei de transfer 
incluzand si transferul deseurilor la depozitul conform, raportat la 
numarul total de reclamatii privind calitatea operarii instalatiilor de 
gestionare a deseurilor  

% 30 n/a 

1.2.9 Ponderea din numarul de reclamatii de la punctul 1.2.8 care s-au 
dovedit a fi din vina operatorului 

% Max. 50 n/a 

1.2.10 Procentul de reclamatii de la punctul 1.2.8 la care s-a raspuns in mai 
putin de 2 (doua) zile lucratoare 

% Min. 80 n/a 
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1.2.11 Numarul de reclamatii privind calitatea operarii statiei de sortare, 
raportat la numarul total de reclamatii privind calitatea operarii 
instalatiilor de gestionare a deseurilor  

% 20 n/a 

1.2.12 Ponderea din numarul de reclamatii de la punctul 1.2.11 care s-au 
dovedit a fi din vina operatorului 

% Max. 50 n/a 

1.2.13 Procentul de reclamatii de la punctul 1.2.11 la care s-a raspuns in mai 
putin de 2 (doua)  zile lucratoare 

% Min. 80 n/a 

1.2.14 Numarul de reclamatii privind calitatea operarii statiei de compostare, 
raportat la numarul total de reclamatii privind calitatea operarii 
instalatiilor de gestionare a deseurilor 

% 10 n/a 

1.2.15 Ponderea din numarul de reclamatii de la punctul 1.2.14 care s-au 
dovedit a fi din vina operatorului 

% Max. 50 n/a 

1.2.16 Procentul de reclamatii de la punctul 1.2.14 la care s-a raspuns in mai 
putin de 2 (doua) zile lucratoare 

% 80 n/a 

1.2.17 Numarul de reclamatii privind calitatea operarii depozitului de 
deseuri, raportat la numarul total de reclamatii privind calitatea operarii 
instalatiilor de gestionare a deseurilor 

% 40 n/a 

1.2.18 Ponderea din numarul de reclamatii de la punctul 1.2.17 care s-au 
dovedit a fi din vina operatorului 

% Max. 50 n/a 

1.2.19 Procentul de reclamatii de la punctul 1.2.17 la care s-a raspuns in mai 
putin de 2 (doua) zile lucratoare 

% 80 n/a 

1.3 Facturarea si incasarea contravalorii prestatiilor  
1.3.1 Procentul de sesizari privind facturarea rezolvate in mai putin de 10 zile 

lucratoare 
% 100 n/a 

1.3.2 Valoarea totala a facturilor incasate raportata la valoarea totala a 
facturilor emise pentru activitatea de operare a instalatiilor de 
gestionare a deseurilor 

% 95 n/a 

1.4 Raspunsuri la solicitari scrise ale utilizatorilor  
1.4.1 Procentul din totalul de numar de sesizari scrise la care s-a raspuns intr- % 100 n/a 
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un termen mai mic de 30 zile calendaristice 
2 INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI  
2.1 Indicatori de performanta garantati prin licenta de prestare a serviciului  
2.1.1 Numarul de sesizari scrise privind nerespectarea de catre operator a 

obligatiilor din licenta 
Nr. 0 n/a 

2.1.2 Numarul de incalcari ale obligatiilor operatorului rezultate din analizele 
si controalele organismelor abilitate 

Nr. 0 n/a 

2.2 Indicatori de performanta a caror nerespectare atrage penalitati conform contractului de 
delegare 

 

2.2.1 Numarul de persoane care au primit despagubiri datorate culpei 
operatorului  

Nr. 0 500 lei pentru fiecare 
caz 

2.2.2 Numarul de persoane care s-au imbolnavit din cauza nerespectarii 
conditiilor de prestare a activitatii de operare a instalatiilor de 
gestionare a deseurilor 

Nr. 0 1.500 lei pentru 
fiecare caz 

2.2.3 Numarul de neconformitati constatate de Consiliul Judetean Covasna si 
de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara privind activitatea de 
operare a instalatiilor de gestionare a deseurilor  

Nr. 0 1.500 lei pentru 
fiecare caz 

 

 
 


