ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modalității de gestiune a serviciului de operare a Centrului de
Management Integrat al Deșeurilor Frătești și încredințarea prin atribuire directă a
Contractului de delegare de gestiune
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU,
întrunit în ședință extraordinară,
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr.7616 din 4 mai 2021 al președintelui;
- raportul de specialitate nr.7617 din 4 mai 2021 al Direcției Juridice și administrație publică;
- avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri;
- avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură;
- avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență;
- Hotărârea nr.35 din 29 aprilie 2021 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu;
- Memorandumul nr.9876 din 29 mai 2017 al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației
Publice și Fondurilor Europene, având ca temă ”Aprobarea soluțiilor temporare privind
delegarea serviciilor de operare a infrastructurii pentru proiectele finanțate din fonduri europene,
în domeniul deșeurilor”;
- prevederile art.173 alin.(5) lit.m), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3) lit.g),
art.197 alin.(1), alin.(3)-(5) și art.200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.1 alin.(4) lit.j), art.2 lit.e) și lit.g), art.8 alin.(3) lit.d), art.9 alin.(3), art.22
alin.(1)-(1^1), alin.(2) lit.a), alin.(3) și alin.(4) teza I, art.23 alin.(1) lit.a), art.24 alin.(1) lit.b) și
art.28 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.( 2^1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.
51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului public de salubrizare din județul
Giurgiu, aprobat prin Hotărârea nr.30 din 25 februarie 2021;
- Hotărârea nr.114 din 11 august 2015 privind aprobarea trecerii în domeniul public al Judeţului
Giurgiu a Centrului Integrat de Management al Deşeurilor Frăteşti, rezultat din implementarea
Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Giurgiu”;
- prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată;
- prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art.7, art.24 alin.(4)-(5) din Legea serviciului de salubrizare a localităților
nr.101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului ANRSC nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare
a localităților;
- prevederile Ordinului ANRSC nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al
serviciului de salubrizare a localităților;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Studiul de Oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului
de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Frătești, conform Anexei nr.1 care
face parte integrantă din hotărâre.
Art.2. Se aprobă „Gestiunea Directă” ca modalitate de organizare și funcționare a
serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Frătești.
Art.3. Se aprobă încredințarea prin atribuire directă, începând cu data de 6 mai 2021,
pe o durată de 6 luni, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a Centrului de
Management Integrat al Deșeurilor Frătești către Societatea JUDSERV 2020 S.R.L., cu sediul
în municipiul Giurgiu, str. București, nr.10 camera 315, înregistrată în Registrul Comerțului de
pe lângă Tribunalul Giurgiu cu nr. J52/1031/23.12.2020, CUI 43491742, având ca acționar unic
Județul Giurgiu.
Art.4. Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de operare a Centrului de Management
Integrat al Deșeurilor Frătești, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din hotărâre.
Art.5. Se aprobă redevența în cuantum de 1.078.225 lei/semestru, aferentă operării
Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Frătești pentru perioada menționată la articolul
3 din prezenta hotărâre.
Art.6. Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciului de operare a Centrului
de Management Integrat al Deșeurilor Frătești, prevăzut în Anexa nr.3, care face parte integrantă
a prezentei hotărâri.
Art.7. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Giurgiu să semneze în numele
și pentru Județul Giurgiu, contractul de delegare a gestiunii serviciului de operare a Centrului de
Management Integrat al Deșeurilor Frătești, care se va încheia cu Societatea JUDSERV 2020
S.R.L.
Art.8. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului – Județul Giurgiu în
vederea exercitării controlului de legalitate, Direcției Juridice şi administrație publică, Direcției
Economice, Direcției Logistică, managementul spitalelor și patrimoniu, Direcției urbanism și
amenajarea teritoriului și Societății JUDSERV 2020 S.R.L. care vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri, prin grija secretarului general al județului.

PREŞEDINTE,
Dumitru Beianu

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurelia Brebenel

Giurgiu,06 mai 2021
Nr.102
Adoptată cu 19 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 12 „abțineri”.
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Anexa nr.1
la Hotărârea nr.102 din 06 mai 2021
a Consiliului Județean Giurgiu

Studiul de Oportunitate privind modalitatea
de gestiune a serviciului de operare a
Centrului de Management Integrat al
Deșeurilor Frătești

ABREVIERI
ACB
ADI
AFM
ANAR
ANPC
ANPM
ANRSC
APL
APM
AT
BAT
C&T
CAEN
CAPEX
CE
CEA
CEE
CJ Giurgiu
CMID
CC
DCD
DEEE
FADI
HG
INS
JASPERS
MM
MADR
MDRAPF
E
ME
MFP
MS
O&M
OG
OM
OPEX
OTR
OUG
PAYT
PIB

Analiza Cost Beneficiu
Asociații de Dezvoltare Intercomunitară
Administrația Fondului pentru Mediu
Administrația Națională, Apele Române”
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilități Publice
Autorități Publice Locale
Agenții județene pentru Protecția Mediului
Asistență Tehnică
Cele Mai Bune Tehnici Disponibile (Best Available Techniques)
Colectare și transport
Clasificarea activităților din Economia Națională
Cheltuieli de capital / costuri de investiție
Comisia Europeană
Condiționalitate ex-ante
Comunitatea Economică Europeană
Consiliul Județean Giurgiu
Centrul de management integrat al deșeurilor Frătești, județul Giurgiu
Centre de colectare a deșeurilor voluminoase si periculoase din gospodarii –
Giurgiu, Mihăilești, Bolintin Vale
Deșeuri din construcții și desființări
Deșeuri de Echipamente Electrice și Electronice
Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară din România
Hotărâre a Guvernului
Institutul Național de Statistică
Asistență comună pentru sprijinirea proiectelor în regiunile europene (Joint
Assistance to Support Projects in European Regions), parteneriat între
Comisia Europeana, Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană
pentru Reconstrucție și Dezvoltare
Ministerul Mediului
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor
Europene
Ministerul Economiei
Ministerul Finanțelor Publice
Ministerul Sănătății
Operare (exploatare/funcționare) și întreținere (mentenanță)
Ordonanța Guvernului
Ordinul Ministrului
Cheltuieli de operare și întreținere
Organizații de Transfer de Responsabilitate
Ordonanță de Urgență a Guvernului
Instrument economic: pay as you throw - plătești pentru cât arunci
Produs Intern Brut

PJGD
PNGD
PNPGD
POIM
POS
Mediu
REP
SMID
TVA
UAT

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor
Planul Național de Gestionare a Deșeurilor
Planul Național de Prevenire a Generării Deșeurilor
Program Operațional Infrastructură Mare
Programul Operațional Sectorial de Mediu
Răspunderea Extinsă a Producătorului
Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor
Taxa pe valoarea adăugată
Unitate administrativ-teritorială

Definiții
Ambalaj

Ambalaj flexibil
Ambalaj primar

Ambalaj secundar

Ambalaj terțiar

Analiza Cost-Beneficiu

Biodeșeuri

Colectare

Colectare separată

Înseamnă orice obiect, indiferent de materialul din care este
confecționat ori de natura acestuia, destinat reținerii, protejării,
manipulării, distribuției și prezentării produselor, de la materii
prime la produse procesate, de la producător până la utilizator sau
consumator. Obiectul nereturnabil destinat acelorași scopuri
este, de asemenea, considerat ambalaj (Legea nr.249/2015
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a Deșeurilor de
ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1)
Înseamnă ambalaje din materiale ușoare, care, atunci când sunt
umplute și sigilate, au o formă pliabilă
Ambalaj de vânzare, ambalaj conceput și realizat pentru a
îndeplini funcția de unitate de vânzare, pentru utilizatorul final
sau consumator, în punctul de achiziție (Legea nr.249/2015
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a Deșeurilor
de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, Anexa
nr.1)
Ambalaj grupat, supraambalaj, ambalaj conceput pentru a
constitui la punctul de achiziție o grupare a unui număr de unități
de vânzare, indiferent dacă acesta este vândut ca atare către
utilizator sau consumatorul final ori dacă el servește numai ca
mijloc de umplere a rafturilor în punctul de vânzare; el poate fi
separat de produs fără a afecta caracteristicile produsului
(Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor și a Deșeurilor de ambalaje, cu modificările și
completările ulterioare, Anexa nr. 1)
Ambalaj pentru transport, ambalaj conceput pentru a ușura
manipularea si transportul unui număr de unități de vânzare
sau ambalaje grupate, în scopul prevenirii deteriorării în timpul
manipulării ori transportului. Ambalajul pentru transport nu
include containerele rutiere, feroviare, navale sau aeriene
(Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor și a Deșeurilor de ambalaje, cu modificările și
completările ulterioare, Anexa nr. 1)
Este un instrument analitic, utilizat pentru a estima (din punct de
vedere al beneficiilor și costurilor) impactul socio-economic
datorat implementării anumitor acțiuni și/sau proiecte (Ministerul
Economiei și Finanțelor, Autoritatea pentru Coordonarea
Instrumentelor Structurale, Ghid național pentru Analiza CostBeneficiu a proiectelor finanțate din Instrumentele Structurale realizat cu sprijin JASPERS)
Înseamnă deșeurile biodegradabile provenite din grădini și
parcuri, deșeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile
gospodăriilor private, restaurantelor, firmelor de catering ori
din magazine de vânzare cu amănuntul și deșeuri similare
provenite din unitățile de prelucrare a produselor alimentare
(Legea nr.211/2011 privind regimul Deșeurilor republicată, cu
modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1)
Înseamnă strângerea Deșeurilor, inclusiv sortarea și stocarea
preliminară a Deșeurilor în vederea transportării la o instalație
de tratare (Legea nr.211/2011 privind regimul Deșeurilor
republicată, cu modificările și completările ulterioare, Anexa
nr.1)
Înseamnă colectarea în cadrul căreia un flux de deșeuri este

Cele mai bune tehnici
disponibile

Cost
Costuri/cheltuieli cu munca
vie

Costuri de operare
Costuri de întreținere

Costuri nete
Costuri unitare
Decilă(e)
Depozit de deșeuri

Deșeu

Deșeuri alimentare

păstrat separat în funcție de tipul și natura Deșeurilor, cu scopul
de a facilita tratarea specifică a acestora (Legea nr.211/2011
privind regimul Deșeurilor republicată, cu modificările și
completările ulterioare, Anexa nr. 1)
Înseamnă cele mai bune tehnici disponibile, definite la art.3 lit.j)
din Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale (Legea
nr.211/2011 privind regimul Deșeurilor republicată, cu
modificările și completările ulterioare, Anexa nr.1)
Sumă de bani cheltuită pentru producerea sau cumpărarea unui
bun, efectuarea unei lucrări, prestarea unui serviciu etc.
Cheltuielile cu munca vie includ toate cheltuielile referitoare la
personal
(salarii,
contribuții,
bonuri
de
masă,
instruire/specializare/perfecționare, cheltuieli de deplasare,
prime de asigurare etc.) (Manual de contabilitate analitică a
costurilor - ASE).
Cheltuielile cu munca vie se fundamentează în funcție de
cheltuielile cu personalul, potrivit normelor de muncă, în raport
cu legislația în vigoare și corelat cu principiul eficienței
economice (Ordin ANRSC 109/2007)
Înseamnă totalitatea costurilor necesare funcționării unei entități
pe o anumită perioadă de gestiune, de obicei un an
Înseamnă costurile necesare menținerii în stare de funcționare a
unui sistem tehnic (întreținere curentă, revizii și reparații
planificate, reparații neplanificate)
Înseamnă, în acest context, costuri de operare și întreținere din
care s-au scăzut veniturile din valorificarea Deșeurilor
Înseamnă costuri pe unitatea de bun realizat/serviciu prestat;
în acest context înseamnă costuri pe tona de deșeu
Indicator care împarte o serie de date în 10 (Manual statistică ASE)
Înseamnă un amplasament pentru eliminarea finală a Deșeurilor
prin depozitare pe sol sau în subteran, inclusiv: spații interne de
depozitare a Deșeurilor, adică depozite în care un producător
de deșeuri execută propria eliminare a Deșeurilor la locul
de producere; o suprafață permanent amenajată (adică pentru o
perioadă de peste un an) pentru stocarea temporară a Deșeurilor,
dar exclusiv: instalații unde deșeurile sunt descărcate pentru a
permite pregătirea lor în vederea efectuării unui transport
ulterior în scopul recuperării, tratării sau eliminării finale în altă
parte; stocarea Deșeurilor înainte de valorificare sau tratare
pentru o perioadă mai mică de 3 ani, ca regulă generală, sau
stocarea Deșeurilor înainte de eliminare, pentru o perioadă mai
mică de un an. (HG nr. 349/2005 privind depozitarea
Deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr.
1)
Înseamnă orice substanță sau obiect pe care deținătorul îl aruncă
ori are intenția sau obligația să îl arunce (Legea nr.211/2011
privind regimul Deșeurilor republicată, cu modificările și
completările ulterioare, Anexa nr. 1)
Se referă la orice produs alimentar, și părțile necomestibile ale
acestora, scoase din lanțul de aprovizionare cu alimente în
vederea valorificării sau eliminării (inclusiv compostarea,
digestia anaerobă, producția de bio-energie, co-generare,
incinerare, eliminare în sistemul de canalizare, depozitate sau

Deșeuri biodegradabile

Deșeuri inerte

Deșeuri medicale
Deșeuri menajere

Deșeuri municipale

Deșeuri periculoase

Deșeu reciclabil

Deșeuri reziduale
Deșeuri similare

aruncate pe mare) (Conform FUSIONS 2016)
Sunt deșeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe,
cum ar fi deșeurile alimentare ori de grădină, hârtia și cartonul
(HG nr.349/2005 privind depozitarea Deșeurilor, cu modificările
și completările ulterioare, Anexa nr. 1)
Sunt deșeuri care nu suferă nici o transformare semnificativă
fizică, chimică sau biologică, nu se dizolvă, nu ard ori nu
reacționează în nici un fel fizic sau chimic, nu sunt
biodegradabile și nu afectează materialele cu care vin în contact
într-un mod care să poată duce la poluarea mediului ori să
dăuneze sănătății omului. Levigabilitatea totală și conținutul de
poluanți al Deșeurilor, precum și ecotoxicitatea levigatului
trebuie să fie nesemnificative și, în special, să nu pericliteze
calitatea apei de suprafață și/sau subterane (HG nr. 349/2005
privind depozitarea Deșeurilor, cu modificările și completările
ulterioare, Anexa nr. 1)
Sunt deșeuri rezultate din activitățile de prevenire, diagnostic și
tratament desfășurate în unitățile sanitare
Sunt deșeuri provenite din gospodării/locuințe, inclusiv fracțiile
colectate separat, și care fac parte din categoriile 15.01 și 20 din
anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.856/2002 privind
evidența gestiunii Deșeurilor și pentru aprobarea listei
cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu
completările ulterioare (Ordinul Președintelui ANRSC nr. 82
/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
salubrizare a localităților, art.4) Conform Deciziei 2011/753/UE
de stabilire a normelor și a metodelor de calcul pentru verificarea
respectării obiectivelor fixate la articolul 11 alineatul (2) din
Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului,
deșeurile menajere sun deșeurile provenite din gospodării
Sunt deșeuri menajere și alte deșeuri, care, prin natură sau
compoziție, sunt similare cu deșeurile menajere (HG
nr.349/2005 privind depozitarea Deșeurilor, cu modificările și
completările ulterioare, Anexa nr.1) Conform Deciziei
2011/753/UE de stabilire a normelor și a metodelor de calcul
pentru verificarea respectării obiectivelor fixate la articolul 11
alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului
European și a Consiliului, deșeurile municipale înseamnă
deșeuri menajere și similare. Sunt deșeurile cuprinse în capitolul
20 din Lista europeană a Deșeurilor
Înseamnă orice deșeuri care prezintă una sau mai multe din
proprietățile periculoase prevăzute în anexa nr. 4 la legea
211/2011 (republicată) privind regimul Deșeurilor (Legea
nr.211/2011 privind regimul Deșeurilor, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, Anexa nr.1)
Înseamnă orice deșeu care poate constitui materie primă într-un
proces de producție pentru obținerea produsului inițial sau
pentru alte scopuri (OUG nr.195/2005 privind protecția
mediului, cu modificările și completările ulterioare, art.2)
Înseamnă deșeuri în amestec de la gospodării și din deșeurile
similare cu excepția fracțiilor colectate separat (cod 20 03 01)
Înseamnă deșeuri care din punctul de vedere al naturii și al
compoziției sunt comparabile Deșeurilor menajere, exclusiv
deșeurile din industrie și deșeurile din agricultură și activități

Deșeuri de ambalaje

Deșeuri de ambalaje
municipale
Deșeuri de echipamente
electrice și electronice

Deșeuri din construcții și
desființări

Deșeurile din construcții
provenite de la populație

Deținător de deșeuri

Eliminare

Fondul pentru mediu

Gestionarea Deșeurilor

forestiere (Decizia 2011/753/UE de stabilire a normelor și a
metodelor de calcul pentru verificarea respectării obiectivelor
fixate la articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE a
Parlamentului European și a Consiliului)
Înseamnă orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac
cerințele definiției de deșeu, exclusiv deșeurile de producție, din
anexa nr.1 la Legea nr.211/2011 privind regimul Deșeurilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea
nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a
Deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările
ulterioare, Anexa nr.1).
Înseamnă deșeurile de ambalaje provenite din deșeurile
municipale (deșeuri menajere, similare și deșeurile din serviciile
publice), cu excepția Deșeurilor de ambalaje provenite din
activități comerciale și industriale
Sunt echipamentele electrice și electronice care constituie
deșeuri în sensul pct.9 din anexa nr.1 la Legea nr.211/2011
privind regimul Deșeurilor, republicată, inclusiv componentele,
subansamblele și produsele consumabile care fac parte
integrantă din produs în momentul în care acesta devine deșeu.
(OUG nr.5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și
electronice, Anexa nr.5)
Înseamnă deșeurile corespunzătoare codurilor de deșeuri care
sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei
2014/955/UE, exclusiv deșeurile periculoase și materialele
geologice naturale în conformitate cu definiția categoriei 17 05
04 (Legea nr.211/2011 privind regimul Deșeurilor republicată,
cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr.1)
Sunt deșeuri solide generate de activități de reamenajare și
reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor proprietate
individuală (Ordinul Președintelui ANRSC nr.82/2015 privind
aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a
localităților, art.4)
Înseamnă producătorul Deșeurilor sau persoana fizică ori
juridică ce se află în posesia acestora (Legea nr.211/2011 privind
regimul Deșeurilor republicată, cu modificările și completările
ulterioare, Anexa nr. 1)
Înseamnă orice operațiune care nu este o operațiune de
valorificare, chiar și în cazul în care una dintre consecințele
secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanțe sau de
energie. Anexa nr.2 la Legea nr.211/2011 privind regimul
Deșeurilor republicată, cu modificările și completările
ulterioare, stabilește o listă a operațiunilor de eliminare, listă
care nu este exhaustivă (Legea nr.211/2011 privind regimul
Deșeurilor republicată, cu modificările și completările
ulterioare, Anexa nr.1)
Este un instrument economico-financiar destinat susținerii și
realizării proiectelor și programelor pentru protecția mediului și
pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene în domeniul
mediului și schimbărilor climatice, în conformitate cu
dispozițiile legale în vigoare (OUG nr.196/2005 privind Fondul
pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare)
Înseamnă colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea
Deșeurilor, inclusiv supervizarea acestor operațiuni și

Instalație

Instalație de incinerare a
Deșeurilor

Instalație de coincinerare a
Deșeurilor

Introducere pe piață

Operatori economici referitor la ambalaje

Pregătirea pentru reutilizare

întreținerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv
acțiunile întreprinse de un comerciant sau un broker (Legea
211/2011 privind regimul Deșeurilor republicată, cu
modificările și completările ulterioare, Anexa nr.1).
Înseamnă orice unitate tehnică staționară sau mobilă precum și
orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, cu activitățile
unităților staționare/mobile aflate pe același amplasament, care
poate produce emisii și efecte asupra mediului (OUG nr.
195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și
completările ulterioare, art.2)
Înseamnă orice echipament sau unitate tehnică staționară sau
mobilă destinată tratării termice a Deșeurilor, cu sau fără
recuperarea căldurii generate, prin incinerare prin oxidare,
precum și prin orice alt procedeu de tratare termică, cum ar fi
piroliza, gazeificarea sau procesele cu plasmă, cu condiția ca
substanțele rezultate în urma tratării să fie incinerate ulterior
(Legea nr.278 /2013 privind emisiile industriale, art.3)
Înseamnă orice unitate tehnică staționară sau mobilă al cărei
scop principal este generarea de energie sau producerea de
produse materiale și care utilizează deșeuri drept combustibil
uzual sau suplimentar ori în care deșeurile sunt tratate termic în
vederea eliminării lor prin incinerare prin oxidare, precum și prin
alte procedee de tratare termică, cum ar fi piroliza și gazeificarea
sau procesul cu plasmă, în măsura în care substanțele care rezultă
în urma tratării sunt incinerate ulterior (Legea nr. 278 /2013
privind emisiile industriale, art. 3)
Înseamnă furnizarea sau punerea la dispoziția unui terț, contra
cost sau gratuit, pe teritoriul României, inclusiv importul pe
teritoriul vamal al României (HG nr.1.132/ 2008 privind
regimul bateriilor și acumulatorilor și al Deșeurilor de baterii și
acumulatori, cu modificările și completările ulterioare, art.3)
Înseamnă furnizarea, de către o persoană juridică cu sediul în
România pentru prima oară, a unui produs pentru distribuție,
consum sau utilizare pe piața națională în cursul unei activități
comerciale, în schimbul unei plăți sau gratuit (Legea nr.
249/20015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și
Deșeurilor de ambalaje cu modificările și completările
ulterioare)
Înseamnă acțiunea de a face disponibil, cu titlu profesional, un
produs pentru prima dată pe piața națională (Ordonanța de
urgență nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și
electronice)
Înseamnă furnizorii de materiale de ambalare, producătorii de
ambalaje și produse ambalate, importatorii, comercianții,
distribuitorii,
autoritățile
publice
și
organizațiile
neguvernamentale (Legea nr.249/2015 privind modalitatea de
gestionare a ambalajelor și a Deșeurilor de ambalaje, cu
modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1)
Sunt operațiunile de verificare, curățare sau valorificare prin
reparare, prin care produsele ori componentele produselor care
au devenit deșeuri sunt pregătite pentru a fi reutilizate fără nicio
altă operațiune de pretratare (Legea nr.211/2011 privind regimul
Deșeurilor republicată, cu modificările și completările
ulterioare, Anexa nr. 1)

Prevenire

Producător de deșeuri

„Plătești pentru cât arunci”

Producător

Pungi de transport din
plastic

Pungi de transport din
plastic subțire

Rata de capturare

Înseamnă măsurile luate înainte ca o substanță, un material sau
un produs să devină deșeu, care reduc:
a) cantitatea de deșeuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau
prelungirea duratei de viață a acestora;
b) impactul negativ al Deșeurilor generate asupra mediului și
sănătății populației; sau
c) conținutul de substanțe nocive al materialelor și produselor
(Legea nr. 211/2011 privind regimul Deșeurilor republicată, cu
modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1)
Înseamnă orice persoană ale cărei activități generează deșeuri,
producător de deșeuri sau orice persoană care efectuează
operațiuni de pretratare, amestecare ori de alt tip, care duc la
modificarea naturii sau a compoziției acestor deșeuri (Legea
211/2011 privind regimul Deșeurilor republicată, cu
modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1)
Este un instrument economic care are drept scop creșterea ratei
de reutilizare, reciclare și reducerea cantității de deșeuri la
depozitare prin stimularea colectării separate a Deșeurilor
(Legea 211/2011 privind regimul Deșeurilor republicată, cu
modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1
Înseamnă orice persoană fizică sau juridică care, indiferent de
tehnica de vânzare utilizată, inclusiv comunicarea la distanță
astfel cum este definită în Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul
contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru
modificarea și completarea unor acte normative (...) (OUG nr.
5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice,
Anexa nr. 5)
Înseamnă orice persoană dintr-un stat membru care, cu titlu
profesional și indiferent de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv
tehnicile de comunicare la distanță, definite potrivit Ordonanței
de urgență a Guvernului nr.34/2014 privind drepturile
consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii,
precum și pentru modificarea și completarea unor acte
normative, aprobată cu modificări prin Legea nr.157/2015,
introduce pentru prima dată pe piață în România baterii sau
acumulatori, inclusiv cei încorporați în aparate ori vehicule (HG
nr.1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al
Deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și
completările ulterioare, art. 2)
Pungi de transport, cu sau fără mâner, fabricate din plastic,
furnizate consumatorilor la punctele de vânzare de bunuri
sau produse (Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și
a Consiliului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, forma
consolidată, art. 3)
Pungi de transport din plastic cu grosimea peretelui mai
mica de 15 de microni, care sunt necesare din motive de igienă
sau care sunt utilizate ca ambalaje primare pentru produsele
alimentare în vrac, atunci când acest lucru contribuie la
prevenirea risipei de alimente (Directiva 94/62/CE a
Parlamentului European și a Consiliului privind ambalajele și
deșeurile de ambalaje, forma consolidată, art. 3)
Înseamnă ponderea cantității de deșeuri colectate separat,
exclusiv impurități, din cantitatea totală generată

Răspunderea Extinsă a
Producătorului

Reciclare

Reutilizare

Sistemul Integrat de Mediu
(SIM)

Tarif

Taxă

Tratare (în sensul

În vederea prevenirii, reutilizării, reciclării și a altor tipuri de
valorificare a Deșeurilor, autoritatea publică centrală pentru
protecția mediului promovează sau, după caz, propune
măsuri cu caracter legislativ ori nelegislativ prin care
producătorul produsului, persoana fizică autorizată sau persoana
juridică ce, cu titlu profesional, proiectează, produce,
prelucrează, tratează, vinde ori importă produse este supus unui
regim de răspundere extinsă a producătorului. Măsurile precum
și alte prevederi privind răspundere extinsă a producătorului
sunt prevăzute în capitolul 8 al Legii nr. 211/2011 privind
regimul Deșeurilor republicată, cu modificările și completările
ulterioare
Înseamnă orice operațiune de valorificare prin care deșeurile
sunt transformate în produse, materiale sau substanțe pentru a-și
îndeplini funcția inițială ori pentru alte scopuri. Aceasta include
retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea
energetică și conversia în vederea folosirii materialelor drept
combustibil sau pentru operațiunile de umplere (Legea
nr.211/2011 privind regimul Deșeurilor republicată, cu
modificările și completările ulterioare, Anexa nr.1)
Înseamnă orice operațiune prin care produsele sau componentele
care nu au devenit deșeuri sunt utilizate din nou în același scop
pentru care au fost concepute (Legea 211/2011 privind regimul
Deșeurilor republicată, cu modificările și completările
ulterioare, Anexa nr.1)
Este un sistem informatic integrat care reprezintă punctul
unic de interacțiune online a publicului cu APM/ANPM și
facilitează: depunerea online a cererilor de acte de reglementare,
transmiterea online a raportărilor din partea operatorilor
economici, monitorizarea în timp real a indicatorilor de mediu,
gestionarea siturilor naționale, inclusiv NATURA 2000
În acest context „tariful de salubrizare” - înseamnă tariful plătit
de către utilizatorii serviciul de salubrizare - definiți conform
Legii 101/2006 cu modificările și completările ulterioare către operatorul de servicii de salubrizare autorizat de către
administrația publică locală, în baza unui contract de prestări
servicii încheiat între utilizatorul serviciului și operator, în
cadrul contractului de delegare a gestiunii serviciului de
salubrizare
În acest context „taxa de salubrizare” - înseamnă taxa locală cu
destinație specială, ce are drept scop acoperirea cheltuielilor
serviciului de salubrizare și care se plătește de către utilizatorii
sistemului de salubrizare către administrația publică locală.
Taxa se stabilește și se aprobă de către Consiliul Local, în baza
următoarelor prevederi legale: art. 8 alin (3) lit. i-k, art. 9 alin. 2
lit. d, art. 10 alin.5, art. 42 alin. 1 lit. c, art.43 alin. 4 din Legea
nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu
modificările și completările ulterioare; art. 25 - 27 din Legea
101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu
modificările și completările ulterioare; art.30 din Legea
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare; art. 454 lit. g) si art. 484 alin (1) din
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal
Înseamnă procesele fizice, termice, chimice sau biologice,

obiectivului de tratare înainte inclusiv sortarea, care schimbă caracteristicile Deșeurilor pentru
de depozitare)
a reduce volumul sau natura periculoasă a acestora, pentru a
facilita manevrarea lor sau pentru a crește gradul de recuperare
(Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri, art.2 (h))
Tratare mecano-biologică
Înseamnă tratarea Deșeurilor municipale colectate în amestec
utilizând operații de tratare mecanică de separare, sortare,
mărunțire, omogenizare, uscare și operații de tratare biologică
prin procedee aerobe și/sau anaerobe (Ordinul Președintelui
ANRSC nr.82 /2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al
serviciului de salubrizare a localităților, art.4)
Valorificare
Înseamnă orice operațiune care are drept rezultat principal
faptul că deșeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor
materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul
că deșeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv
în
întreprinderi
ori
în
economie
în
general.
Anexa nr.3 la Legea 211/2011 privind regimul Deșeurilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, stabilește
o listă a operațiunilor de valorificare, listă care nu este
exhaustivă (Legea 211/2011 privind regimul Deșeurilor
republicată, cu modificările și completările ulterioare, Anexa
nr.1)

DATE GENERALE
Autoritate contractantă
Autoritatea contractantă pentru delegarea gestiunii serviciului de operare a “Centrului de
Management Integrat al Deșeurilor Frătești, județul Giurgiu” este: UAT Județul Giurgiu
Obiectul studiului de oportunitate
Obiectul prezentului studiu de oportunitate este fundamentarea opțiunii privind modul de
gestionare a serviciului public de salubrizare pentru următoarele activități pe teritoriul județului
Giurgiu:
 depozitarea controlată a deșeurilor municipale în Centrul de Management Integrat al
Deșeurilor (CMID Frătești) rezultat în urma investiției realizate prin POS Mediu 2007-2013
 administrarea CMID;
 sortarea și valorificarea deșeurilor municipale la CMID;
 compostarea deșeurilor
Activitățile serviciului de salubrizare enumerate mai sus, sunt în conformitate cu prevederile
Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților (republicată, cu modificările și
completările ulterioare), respectiv. art. 2, alin. 3.
Prezentul Studiu de oportunitate, este un document necesar și obligatoriu în pregătirea
procedurii organizate pentru atribuirea Contractului de delegare a gestiunii componentei
serviciului de gestiune a deșeurilor.
Cerințe specifice gestiunii serviciilor de salubrizare
Întrucât activitatea care urmează să fie delegată este un serviciu de utilitate publică, elaborarea
Studiului de Oportunitate răspunde, în primul rând, unei cerințe a Legii nr. 51/2006, legea
serviciilor comunitare de utilități publice, scopul acestuia fiind de a fundamenta și stabili soluțiile
optime de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.
În acest sens, conform art. 29 alin. (2)1 din Legea nr. 51/2006 republicată2, delegarea
gestiunii
serviciilor de utilități publice, respectiv operarea, administrarea și exploatarea sistemelor de
utilități
publice aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activitățile
componente
ale serviciilor de salubrizare, pe baza unor analize tehnico-economice și de eficientă a costurilor
de operare, concretizate într-un studiu de oportunitate;
Scopul studiului de oportunitate
Scopul studiului de oportunitate pentru fundamentarea deciziei de delegare este de analiză a
elementelor tehnice, economice, instituționale și legale aferente cadrului de desfășurare a
serviciului de operare al Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Frătești din cadrul
Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Giurgiu și identificarea celei mai bune
soluții de gestiune a acestei activități de salubrizare.
Conform Acordului privind modul de implementare a proiectului ”Sistem de management integrat
al deșeurilor în județul Giurgiu” și Aplicației de finanțare UAT Județul Giurgiu va iniția și derula
Legea nr. 51/2006 Republicată, Art.29, alin.2 (2)
Delegarea gestiunii serviciilor de utilități publice, respectiv operarea,
administrarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre
activitățile componente ale serviciilor, pe baza unor analize tehnica-economice și de eficiență a costurilor de operare,
concretizate într-un studiu de oportunitate.
2 Legea nr. 51/2006 Republicată în temeiul art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea și
completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.
241/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 26 februarie 2008, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 204/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 26 noiembrie 2012, dându -se textelor
o nouă numerotare
1

procedurile de achiziție publică privind contractul de delegare a gestiunii Centrului de
Management Integrat al Deșeurilor în județul Giurgiu;
Studiul de oportunitate are drept scop:
 fundamentarea opțiunii de delegare a gestiunii serviciilor publice pentru activitățile
prezentate mai sus
 prezentarea fezabilității opțiunii de delegare a gestiunii și a aspectelor de tarifare a serviciului
 motivarea economică, socială și de mediu a opțiunii alese de delegare a serviciului
 identificarea și repartiția între părți a riscurilor și/sau eliminarea acestora
1.4 Prezentarea județului Giurgiu
Situat în partea de sud a ţării, în cadrul marii unităţi geografice numită Câmpia Română, Giurgiu
este unul din cele 7 judeţe care alcătuiesc Regiunea Sud Muntenia, fiind străbătut de paralela
43°53` latitudine nordică şi meridianul 25°59` longitudine estică.
Suprafaţa judeţului este de 3.526 km2, reprezentând 1,5 % din suprafaţa ţării. În partea nordică
se învecinează cu judeţul Dâmboviţa, la Nord - Est cu judeţul Ilfov, la Vest cu judeţul
Teleorman, la Est cu judeţul Călăraşi, iar la Sud, pe o lungime de 76 km, fluviul Dunărea îl
desparte de Bulgaria.
Din punct de vedere administrativ la nivelul anului 2021, județul Giurgiu este alcătuit din 1
municipiu (Giurgiu), 2 orașe (Bolintin-Vale, Mihăilești) și 51 de comune cu 166 de sate.
Conform prevederilor H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor și menționate în Anexa
la Ordinul nr. 775/2006 pentru aprobarea Listei localităților izolate care pot depozita deșeurile
municipale în depozitele existente ce sunt exceptate de la respectarea unor prevederi ale H.G.
nr.349/2005, la nivelul județului Giurgiu nu există comunități izolate.
Raportările Institutului Național de Statistică arată o scădere continuă a populației în mediul
urban și în mediul rural, în ultimii ani. Tabelul de mai jos prezintă evoluția populației din
județul Giurgiu, pe medii de rezidență. Evoluția populației rezidentă, pe medii de rezidență,
județul Giurgiu:
Total
Urban
Rural
Anii
număr persoane
număr persoane
%
număr persoane
%
278.473
81.052
29,10
197.421
70,90
2014
276.664
80.645
29,14
196.019
70,86
2015
274.570
79.855
29,09
194.715
70,91
2016
273.989
78.410
28,61
195.579
71,39
2017
269.279
78.245
29,05
191.034
70,95
2018
266.194
77.598
29,15
188.596
70,85
2019
(Sursa: INS http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table, cod
online: POP105A, iulie 2020)
Densitatea populaţiei în județul Giurgiu, pentru anul 2019 a fost de 75.11 loc/km2, valoare sub
densitatea populației la nivel de regiune de 85 loc/km2 și sub media valorii naționale.
Densitatea populației, anul 2019
Densitate populație
Nr. locuitori/km2
România
81,44
Regiunea Sud
85,00
Județul Giurgiu
75,11
(Sursa: TEMPO-Online-INSSE, Institutul Naţional de Statistică, Repere economice și sociale
regionale: Statistică teritorială.
Din punct de vedere statistic, populația rezidentă a județului Giurgiu are valori diferite față de
populația cu domiciliul stabil. Populația rezidentă este cea care influențează generarea de
deșeuri în județ, de aceea, aceasta este mai importantă. Comparativ, la nivelul anului 2019,
datele statistice privind populația județului sunt prezentate în tabelul următor:

Comparație datele statistice populația județului Giurgiu, ianuarie 2019
Total
Urban
Rural
2019
număr
număr
număr
persoane
persoane
persoane
Populația cu domiciliul stabil (ian,
271.958
88.545
183.413
2019)
266.194
77.598
188.596
Populația rezidentă (ian, 2019)
(Sursa: INS, http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table)
Numărul persoanelor dintr-o gospodărie este un alt element ce are influență asupra
managementului deșeurilor, tabelul de mai jos prezintă acest indicator pentru Giurgiu.
Numărul mediu de persoane/gospodărie, județul Giurgiu
Nr. de
Mediu urban
Mediu rural
Media/ județ
persoane/gospodărie
2,56
3,06
2,71
(recensămînt 2011)
(Sursa: Recensământ 2011, http://www.recensamantromania.ro/)
Relieful judeţului este format din 5 unităţi principale ale Câmpiei Române: Burnas, Vlăsia,
Găveanu-Burdea, Titu şi Lunca Dunării.
Altitudinea maximă, înregistrată în nordul judeţului, în satul Cartojani, este de 136 m deasupra
nivelului mării, iar altitudinea minimă, de 12 m deasupra nivelului mării, se înregistrează în
lunca Dunării.
În zona oraşului Giurgiu, Dunărea, în evoluţia ei, a părăsit mai multe terase pe malul stâng,
care apar retezate, pe când cele de pe malul drept sunt pronunţat dezvoltate. Acţiunea de
erodare a Dunării, începută la sfârşitul cuaternarului mediu, a îndreptat cursul fluviului spre
sud, iar pe vechea albie au apărut braţe şi bălţi.
Teritoriul oraşului Giurgiu reprezintă unitatea geomorfologică cea mai tânără a reliefului, în
mare parte rezultat al acţiunii Dunării (în holocen), constituit fiind din luncă, insule, bălti şi
canale (braţe). Suprafaţa dintre fluviu şi Câmpia Burnazului, cu lăţimi de peste 10 km, este
subdivizată în: grind, lunca internă, lunca externă şi uneori terasa de luncă, dispuse longitudinal
şi inegal dezvoltate; lângă albia minoră se desprinde fâşia grindurilor, cu înălţimi de 1-5 m şi
cu lăţimi de la câteva zeci până la câteva sute de metri.

Figura 0-1 Harta județului Giurgiu cu instalațiile din CMID

1.5 Analiza legislației
În prezent activitatea de salubrizare din Romania se desfășoară în conformitate cu prevederile
actelor normative prezentate în continuare.

Realizarea Studiului de oportunitate privind fundamentarea delegării operării infrastructurii de
gestiune a deșeurilor reprezintă o cerință obligatorie conform prevederilor legale. Acesta este
un studiu cuprinzător care reprezintă baza pentru luarea deciziilor ulterioare ale Autorității
contractante. Calitatea studiului are un impact direct asupra șanselor de realizare ale unui
proiect de succes.
1.5.1. Legislația de mediu
a) Legislația generală
» Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor
Acest act normativ reglementează cadrul activităților de gestionare a deșeurilor care
trebuie să asigure un nivel înalt de protecție pentru sănătatea umană și pentru mediu.
b) Depozitarea deșeurilor
» Hotărârea Guvernului nr. 942/2017 privind aprobarea Planului Naționale de
Gestionare a Deșeurilor;
» Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor - stabilește
cadrul legal pentru desfășurarea activității de depozitarea a deșeurilor, atât pentru
realizarea, exploatarea, monitorizarea, închiderea și urmărirea post închidere a
depozitelor noi cât și pentru exploatarea, închiderea și urmărirea post închidere a
depozitelor existente;
» Ordinul Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor nr. 95/2005 ce definește
criteriile ce trebuie îndeplinite de deșeuri pentru a putea fi incluse pe lista specifică de
deșeuri a unui depozit și pe lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasa de depozit
de deșeuri - aprobă normele tehnice privind procedurile preliminare de acceptare a
deșeurilor, criteriile de acceptare a deșeurilor și lista națională de deșeuri acceptate
pentru fiecare clasă de depozit;
» Ordinul Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor nr. 757/2004 privind
aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, completată și modificată
prin Ordinul nr. 1230/2005 - aprobă normele tehnice privind depozitarea deșeurilor,
construcția, exploatarea, monitorizarea și închiderea depozitelor de deșeuri și
reglementează pre-tratarea/tratarea levigatului de la depozitele de deșeuri în
concordanță cu actele juridice în vigoare privind calitatea apei;
» Ordinul Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor nr. 1274/2005 privind
emiterea avizului de mediu la încetarea activităților de eliminare a deșeurilor, respectiv
depozitare și incinerare deșeurilor
- reglementează condițiile pentru închiderea
depozitelor de deșeuri, a incineratoarelor spitalicești și eliberarea permiselor pentru
închiderea acestor instalații;
» Legea 181/2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile
c) Ambalaje și deșeuri de ambalaje
» Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a
deșeurilor de ambalaje - reglementează gestionarea ambalajelor și deșeurilor din
ambalaje, stabilind obiective și ținte naționale privind valorificarea/reciclarea deșeurilor
din ambalaje;
» Ordonanța de Urgență nr. 196/2005 aprobată și modificată de Legea nr.
105/25.04.2006 privind Fondul de Mediu - aprobă nivelul taxelor plătite de către
producătorii și importatorii de bunuri ambalate dacă aceștia nu îndeplinesc țintele
stabilite de HG nr. 621/ 2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor din
ambalaje;
» Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr.794/2012 privind procedura de
raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje (Monitorul Oficial nr.
130 din 23.02.2012) - aprobă procedura de raportare a informațiilor privind ambalajele
și deșeuri din ambalaje;
» Ordinul MMGA nr. 1229/731/1095/2005 pentru aprobarea Procedurii și
criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilității

privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de
ambalaje - reglementează procedurile și criteriile de acordare a permiselor pentru
persoanele juridice pentru a prelua responsabilitățile privind atingerea țintelor de
reciclare și valorificare a bunurilor ambalate;
d) Clasificarea deșeurilor
» Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și
aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase - reglementează
păstrarea de informații privind gestionarea deșeurilor, inclusiv colectarea, transportul,
depozitarea temporară, refolosirea și eliminarea de către agenții economici.
e) deșeuri de echipamente electrice și electronice
» Hotărârea Guvernului nr. 1037/2010 privind deșeurile de echipamente
electrice și electronice (Monitorul Oficial nr. 728 din 02.11.2010) - are drept obiectiv
prevenirea producerii deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), cât și
reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a acestora, astfel încât să se reducă
volumul de deșeuri eliminate;
» Ordinul Ministrului Mediului și Gospodăririi Apelor nr. 901/2005 privind
aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea deșeurilor de echipamente electrice și
electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea și sănătatea
personalul din punctele de colectare - aprobă măsurile specifice pentru colectarea
DEEE deteriorate și contaminate în condiții de siguranță pentru sănătatea personalului
ce deservește punctele de colectare;
» Ordinul comun al MMGA și MEC nr. 1225/721/2005 privind aprobarea
procedurii și criteriilor de evaluare și autorizare a organizațiilor colective în vederea
preluării responsabilității privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare,
reciclare și valorificare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice reglementează procedura și criteriile de evaluare și autorizare a entităților colective ce
preiau responsabilitatea de atingere a țintelor anuale de la producătorii și importatorii
de echipamente electrice și electronice;
» Ordinul comun al MMGA și MEC nr. 1223/715/2005 privind procedura de
înregistrare a producătorilor, modul de evidență și raportare a datelor privind
echipamentele electrice și electronice și deșeurile de echipamente electrice și
electronice;
» Hotărârea Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor
substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice - reglementează regimul
de introducere pe piață a DEEE ce conțin substanțe periculoase; de la 1.01.2007 este
interzisă introducerea pe piață a DEEE ce conțin Pb, Hg, Cd, Cr6, BPB și DEPB;
» Ordinul MMGA nr. 556/2006 privind marcajul specific aplicat EEE introduse
pe piață după data de 31 decembrie 2006 - reglementează tipul și măsurile etichetelor
pentru diferite bunuri, introduse pe piață după 31 Dec 2006, precum și identificarea
producătorului
1.5.2 Legislația primară și secundară a serviciilor de salubrizare
Baza legală pentru delegarea serviciilor de salubrizare este următoarea:
 Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu
modificările și completările ulterioare ;
 Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii
 Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice
serviciului de salubrizare a localităților - reglementează modul de determinare a tarifelor

pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, prestate de
operatori;
 Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini –
cadru al serviciului de salubrizare a localităților - stabilește condițiile de desfășurare a
activităților specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate și
condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficient ași
siguranță;
 Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului - cadru
de prestare a serviciului de salubrizare a localităților - contractul-cadru de prestare a
serviciului de salubrizare a localităților constituie modelul contractului de prestări
servicii`
 Ordinul 82/2015 privind aprobarea regulamentului cadru al serviciului de salubrizare al
localităților
Baza legală a serviciilor de salubrizare este următoarea:
 Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată
Acest act asigură cadrul legislativ și instituțional unitar în domeniul serviciilor publice
din România cu privire la obiectivele, competențele, atribuțiile și instrumentele
specifice necesare pentru înființarea, organizarea, gestionarea, finanțarea, exploatarea,
monitorizarea și controlul furnizării/prestării reglementate a serviciilor comunitare de
utilități publice
 Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată (2014)
Aceste act stabilește cadrul juridic unitar privind înființarea, organizarea, gestionarea,
finanțarea, exploatarea, monitorizarea și controlul funcționarii serviciului public de
salubrizare al localităților; se aplica serviciului public de salubrizare al comunelor,
orașelor și municipiilor, județelor și al sectoarelor municipiului București, precum și al
asociațiilor de dezvoltare intercomunitara având ca obiectiv serviciile de salubrizare;
 Ordin nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de
salubrizare al localităților
 Ordin nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de Sarcini-cadru al serviciului de
salubrizare al localităților
 Ordin nr. 109/2007 de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile
specifice serviciului de salubrizare a localităților.
 Ordin nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de
salubrizare a localităților.
 Ordin nr. 102/2007 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare și
sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al
Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie
Comunală
 Hotărârea 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în
domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările
ulterioare.
 Hotărârea de Guvern nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind
accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice.
 Hotărârea de Guvern 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutuluicadru ale asociațiilor de dezvoltarea intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de
utilități publice, cu modificările și completările ulterioare.
 Ordonanța de Urgență 196/2005 privind Fondul pentru mediu.
Serviciile comunitare de utilități publice sunt definite ca totalitatea acțiunilor și activităților
reglementate prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general ale
colectivităților locale cu privire la:
 alimentarea cu apa;
 canalizarea și epurarea apelor uzate;
 colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale;






producția, transportul, distribuția și furnizarea de energie termica în sistem centralizat;
salubrizarea localităților;
iluminatul public;
administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, precum
și altele asemenea;
 transportul public local.
Participanții la realizarea serviciilor comunitare de utilități publice sunt :
 autoritățile administrației publice locale;
 utilizatorii serviciilor comunitare de utilități publice;
 operatorii serviciilor comunitare de utilități publice;
 A.N.R.S.C.
Serviciile comunitare de utilități publice implică procese care au ca rezultat producerea de
deșeuri și poluarea mediului, cu un impact asupra mediului; la realizarea serviciilor trebuie
controlat impactul asupra mediului în vederea protecției și conservării acestuia, pentru
asigurarea unei dezvoltări durabile.
Ca urmare, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și legislația secundară
pune accent pe necesitatea protecției mediului înconjurător și obținerea tuturor autorizațiilor,
licențelor și avizelor de mediu cerute de lege.
Legea nr. 51/2006 este legea fundamentală a serviciilor comunitare de utilități publice și
reglementează activitatea în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice.
Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților are ca obiect stabilirea cadrului
juridic unitar privind înființarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanțarea și controlul
funcționarii serviciului public de salubrizare a localităților și se aplică serviciului public de
salubrizare a localităților, înființat și organizat la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor,
județelor și al sectoarelor municipiului București, precum și al asociațiilor de dezvoltare
intercomunitară având ca obiectiv serviciile de salubrizare.
Serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice
locale și se înființează, organizează și gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile
deliberative ale unităților administrativ teritoriale, în funcție de gradul de urbanizare, de
importanța economica - socială a localităților, de mărimea și de gradul de dezvoltare a
acestora și în raport cu infrastructura tehnica-edilitară existentă.
Legislația în domeniul achizițiilor publice
 Legea 98/2016 privind achizițiile publice
 Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii
 Hotărârea Guvernului nr 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din
Legea 98/2016
 HG 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din
Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii
 Legea 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de
achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și
concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de
Soluționare a Contestațiilor.
1.5.3 Modificări legislative relevante
În data de 25 aprilie 2018, autoritățile române au primit o scrisoare din partea Comisiei
Europene - Ares (2018) 2193346 - cu privire la procedura de pre-suspendare a plăților
intermediare din Fondul de Coeziune din cadrul axei 3 pe motiv că nu a fost îndeplinită
condiționalitatea ex-ante 6.2 în sectorul deșeuri, și anume adoptarea instrumentelor economice
care să conducă la atingerea obiectivelor de reutilizare și reciclare a deșeurilor până în anul
2020 în conformitate cu art. 11 alin. (2) din Directiva 2008/98/CE.

În lipsa luării unor măsuri concrete din partea autorităților române, care să dovedească
îndeplinirea condiționalității ex-ante, până la data de 01 iulie 2018, Comisia Europeană a urmat
să suspende plățile în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare - sectorul Deșeuri,
cu aplicabilitate imediată.
Pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute în Directiva 2008/98/CE, România
trebuie să utilizeze instrumente economice și alte măsuri în scopul de a promova aplicarea
ierarhiei deșeurilor care includ, printre altele, descurajarea eliminării deșeurilor prin depozitare
și incinerare, schemele de plată în funcție de cantitatea de deșeuri generată, schemele de
răspundere extinsă a producătorilor.
Instrumentele economice în domeniul deșeurilor reprezintă un set de măsuri pe care autoritățile
naționale trebuie să le implementeze în vederea îmbunătățirii sistemului de management al
deșeurilor, începând de la colectarea separată a acestora la sursa de generare, sortarea, reciclarea
și în final eliminarea.
Printre cele mai utilizate instrumente economice la nivel european și internațional sunt:
descurajarea eliminării a deșeurilor prin depozitare, schemele de plată în funcție de cantitatea
de deșeuri generată (principiul ”plătește pentru cât arunci”), schema privind răspunderea
extinsă a producătorului, schema de garanție bănească pentru returnarea ambalajelor
reutilizabile, sau alte instrumente și măsuri necesare.
Astfel la data de 19 iulie 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 630 Ordonanța de
Urgență nr. 74 din iulie 2018 care modifică următoarele acte normative:
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările
ulterioare care transpune în legislația națională prevederile Directivei 2008/98/CE a
Parlamentului și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor
directive, cu modificările ulterioare, modificată pentru a reflecta mai bine politicile și strategiile
naționale, prin detalierea unor măsuri care să asigure atingerea obiectivelor de reciclare și
valorificare a deșeurilor reciclabile din deșeurile municipale.
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de
ambalaje, cu modificările și completările ulterioare care transpune în legislația națională
prevederile Directivei 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie
1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, cu modificările ulterioare, Decizia 97/129/CE
a Comisiei din 28 ianuarie 1997 de stabilire a sistemului de identificare a materialelor folosite
pentru ambalaje, în conformitate cu Directiva 94/62/CE a
Parlamentului European și a Consiliului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, Decizia
2005/270/CE a Comisiei din 22 martie 2005 de stabilire a tabelelor corespunzătoare sistemului
de baze de date, în conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului și a Consiliului privind
ambalajele și deșeurile de ambalaje modificată pentru a fi în concordanță cu elementele de
noutate aduse prin promovarea Pachetului Economiei Circulare.
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
modificată pentru a introduce contribuția pentru economia circulară și a mecanismului de
aplicare a acesteia.
Totodată, prin apariția O.U.G. 74/2018 se asigură un cadru unitar de interpretare la nivel
european a termenilor specifici prevăzuți în Directivele din Pachetul de Economie Circulară,
care modifică Directiva 2008/98/CE și Directiva 94/62/CE, motiv pentru care au fost definite
în legislația națională noțiunile de ”bio-deșeuri”, ”deșeuri din construcții și desființări”,
”pregătirea pentru reutilizare”, ”producător de deșeuri, ”reciclare”, ”producător inițial de
deșeuri”, ”colector”, ”deșeuri municipale”, ”rambleiere”, ”deșeuri de ambalaje”, ”ambalaj
reutilizabil” și ”ambalaj compozit”.
Cu toate că în legislația în vigoare până în luna iulie 2018 au existat obligații pentru autoritățile
publice locale de a asigura colectarea separată a deșeurilor municipale și de a atinge până la
data de 31 decembrie 2020 un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minim 50%
din masa totală generată, cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă provenite
din deșeurile menajere, România nu a reușit să crească rata de colectare separată a acestor
categorii de deșeuri, procentul actual de reciclare fiind cu puțin peste 7%, deși România a

investit în sistemele de colectare, stații de sortare, instalații de reciclare și depozite conforme
pentru eliminarea deșeurilor dezvoltate în cadrul Sistemelor de Management Integrat al
Deșeurilor, cuprinse în axa prioritară 2 din Programul Operațional Sectorial mediu 2007 - 2013,
suma de 1.325.826.756 euro. O mare parte din investițiile realizate nu funcționează la
parametrii proiectați datorită calității necorespunzătoare a deșeurilor care trebuie să ajungă în
aceste instalații.
Pentru a crește procentul actual de reciclare a deșeurilor municipale OUG 74/2018 introduce
criterii și indicatori de performanță pentru operatorii de salubrizare, stațiile de sortare și
instalațiile de reciclare.
Punerea în aplicare a prevederilor OUG 74/2018 trebuie să contribuie la asigurarea unui mediu
de viață mai sănătos pentru cetățeni, la scăderea costurilor pentru serviciile de salubrizare
prestate populației, la creșterea procentului de reciclare a deșeurilor municipale, la punerea în
valoare a proiectelor realizate prin POS Mediu 2007 - 2013, dar și a celor cuprinse în Programul
Operațional Infrastructură Mare 2014 -2020.
Prin transpunerea directivelor în domeniul gestionării deșeurilor în legislația națională,
autoritățile administrației publice locale au următoarele obligații privind regimul deșeurilor:
 asigură implementarea la nivel local a obligațiilor privind gestionarea deșeurilor
asumate de România;
 urmăresc și asigură îndeplinirea prevederilor din planurile regionale și județene de
gestionare a deșeurilor;
 elaborează strategii și programe proprii pentru gestionarea deșeurilor;
 hotărăsc asocierea cu alte autorități ale administrației publice locale pentru realizarea
unor lucrări de interes public privind gestiunea deșeurilor, în condițiile prevăzute de
lege;
 asigură colectarea separată, transportul, valorificarea și eliminarea finală a deșeurilor,
inclusiv a deșeurilor menajere periculoase, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare;
 asigură spațiile necesare pentru colectarea separată a deșeurilor, dotarea acestora cu
containere specifice fiecărui tip de deșeu, precum și funcționalitatea acestora;
 asigură informarea prin mijloace adecvate a locuitorilor asupra sistemului de gestionare
a deșeurilor din cadrul localităților;
 acționează pentru refacerea și protecția mediului;
 să includă în caietele de sarcini și în contractele de delegare a gestiunii serviciului de
salubrizare tarife distincte pentru activitățile desfășurate de operatorii de salubrizare
pentru gestionarea deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale,
respectiv pentru gestionarea deșeurilor altele decât acestea;
 să stabilească și să includă în caietele de sarcini, în contractele de delegare a gestiunii
serviciului de salubrizare și în regulamentele serviciului de salubrizare indicatori de
performanta pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de salubrizare, dar și
penalități pentru nerealizarea acestor indicatori;
 să stabilească și să aprobe, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de 30
iunie 2019, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare tarife distincte pentru
gestionarea deșeurilor, dar și sancțiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului
nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deșeuri.
De asemenea, unitățile administrativ - teritoriale sau subdiviziunile administrativ – teritoriale
ale municipiilor, vor avea:
 dreptul să solicite organizațiilor colective care implementează obligațiile privind
răspunderea extinsă a producătorului acoperirea costurilor de gestionare pentru
deșeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului;
 obligația să stabilească modalitatea prin care se plătesc serviciile prestate de către
operatorii de salubrizare.

Totodată, se prevede faptul că pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a
producătorului, care se regăsesc în deșeurile municipale, acoperirea costurilor se face de către
organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, și
fără impunerea unor costuri suplimentare în sarcina utilizatorilor serviciului de salubrizare.
De asemenea, tot cu data de 1 ianuarie 2019, se prevede faptul că, pentru reducerea cantităților
de deșeuri municipale care ajung să fie eliminate prin depozitare, tarifele vor include o
contribuție pentru economia circulară.
Această contribuție va fi suportată de către operatorii de salubrizare pentru cantitățile de deșeuri
municipale care urmează să fie depozitate în cazul în care acestea depășesc cantitățile
corespunzătoare indicatorilor de performanță stipulați în contracte.
Prin urmare, operatorii economici responsabili sunt obligați conform celor prevăzute în cadrul
actului normativ să acopere, începând cu data de 01 ianuarie 2019, costurile pentru colectarea
și transportul, stocarea temporară, sortarea și după caz, pentru valorificarea deșeurilor de
ambalaje gestionate prin serviciile de salubrizare.
Având în vedere instrumentul economic «plătește pentru cât arunci» și aplicarea «răspunderii
extinse a producătorului» actul normativ (O.U.G. nr. 74/2018) prevede o serie de obligații
pentru:
• operatorii economici care introduc pe piața națională produse ambalate, operatorii
economici care supraambalează produse ambalate individual în vederea
revânzării/redistribuirii, operatorii economici care introduc pe piața națională ambalaje
de desfacere și operatorii economici care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu
profesional, ambalaje și anume:
- să aibă o evidență cantitativă pentru ambalajele introduse pe piața națională, pe
tip de material și pe tip de ambalaj, primar, secundar și pentru transport;
- să asigure reciclarea, iar în cazul în care nu pot fi reciclate, valorificarea prin alte
metode a ambalajelor primare returnate și care au devenit deșeuri;
- să asigure colectarea și reciclarea, iar în cazul în care nu pot fi reciclate,
valorificarea prin alte metode a deșeurilor de ambalaje din comerț și din
industrie pentru care sunt responsabili, fără a impune costuri suplimentare
producătorului inițial de deșeuri;
- să acopere costurile pentru colectarea și transportul ambalajelor primare folosite
provenite de la produsele ambalate destinate consumului populației și, după caz,
pentru valorificarea acestora atunci când devin deșeuri;
- să acopere, începând cu data de 1 ianuarie 2019, costurile pentru colectarea și
transportul, stocarea temporară, sortarea și după caz, pentru valorificarea
deșeurilor de ambalaje gestionate prin serviciile de salubrizare.
• organizațiile autorizate să implementeze obligațiile privind răspunderea extinsă a
producătorului și anume:
- să acopere întreg teritoriul național;
- să implementeze obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului:
a) distinct pentru deșeurile de ambalaje din comerț și industrie și pentru deșeurile de ambalaje
din deșeurile municipale indiferent de materialul din care acestea sunt fabricate;
b) pentru toate cantitățile de deșeuri de ambalaje pentru oricare operator economic responsabil
care solicită acest lucru;
- să stabilească și să perceapă operatorilor economici responsabili tarife distincte pentru
deșeurile de ambalaje din comerț și industrie și pentru deșeurile de ambalaje din deșeurile
municipale;
- să includă în contribuțiile financiare percepute operatorilor economici responsabili numai
categoriile de costuri care vor fi stabilite prin ordinul referitor la procedura de autorizare,
avizare anuală și de anulare a dreptului de operare a organizațiilor;
- să acopere, cu prioritate, în limita cantităților și tipurilor de materiale de ambalaje pentru care
implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, costurile pentru
colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și după caz, pentru valorificarea,
deșeurilor de ambalaje gestionate prin serviciile de salubrizare;

- să asigure, la solicitarea asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, sau, după caz, unităților
administrativ - teritoriale sau subdiviziunilor administrativ - teritoriale ale municipiilor,
preluarea și valorificarea de către operatori economici autorizați a deșeurilor de ambalaje din
deșeurile municipale colectate separat/sortate.
• asociațiile de dezvoltare intercomunitară, sau, după caz, unitățile administrativ teritoriale/subdiviziunile administrativ - teritoriale ale municipiilor și anume:
- să organizeze, să gestioneze și să coordoneze activitatea de valorificare materială și energetică
a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale împreună cu deșeurile municipale
din aceleași materiale;
- să solicite organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a
producătorului sumele prevăzute pentru desfășurarea campaniilor de informare și educare a
publicului și să stabilească modalitatea de plată a acestora;
- să stabilească:
• modalitatea concretă de comercializare a deșeurilor cu valoare de piață și
• modalitatea de acoperire a costurilor pentru serviciile de colectare și transport, stocare
temporară și sortare prestate de către operatorul/operatorii de salubrizare în funcție de
contravaloarea materiilor prime secundare vândute și costurile nete pentru gestionarea
deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale.
Având în vedere cele anterior menționate, contractelul ce urmează a fi încheiat trebuie să
respecte principiul “plătește pentru cât arunci” sub sancțiunea aplicării amenzii prevăzute art.
61 alin. (1) lit c) din Legea 211/2011 au la bază cadrul legislativ, respectiv O.U.G. nr. 74/2018
care modifică Legea nr. 211/2011 art. 17 alin. (1) și care prevede că “autoritățile administrației
locale ale unităților administrativ-teritoriale sau după caz, subdiviziunile administrativteritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară a acestora, au
următoarele obligații:
a) să asigure colectarea separată pentru cel puțin deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă
din deșeurile municipale, să stabilească dacă gestionarea acestor deșeuri se face în cadrul unui
singur contract al serviciului de salubrizare și să organizeze atribuirea conform deciziei luate;
b) să atingă, până la data de 31 decembrie 2020 un nivel de pregătire pentru reutilizare și
reciclare de minimum 50% din masa totală generată, cel puțin pentru deșeurile de hârtie,
metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere sau după caz, din alte surse, în măsura
în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din gospodării.
c) să includă în caietele de sarcini și în contractele de delegare a gestiunii serviciului de
salubrizare, în aplicarea principiilor de la art. 3 alin. (1) lit. c) și f) din Legea serviciului de
salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare, tarife distincte
pentru activitățile desfășurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor
prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deșeurilor, altele decât cele prevăzute la lit.
a);
d) să stabilească și să includă în caietele de sarcini, în contractele de delegare a gestiunii
serviciului de salubrizare și în regulamentele serviciului de salubrizare, indicatori de
performanta pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de salubrizare care să cuprindă
atât indicatorii prevăzuți în anexa nr. 7, astfel încât să atingă începând cu anul 2020 obiectivele
de reciclare prevăzute la lit. b), cât și penalități pentru nerealizarea lor;
e) să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de 30 iunie 2019,
cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția
consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, instrumental economic
„plătește pentru cât arunci“, bazat pe cel puțin unul dintre următoarele elemente:
(i) volum;
(ii) frecvență de colectare;
(iii) greutate;
(iv) saci de colectare personalizați;
f) să stabilească și să aprobe, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data
de 30 iunie 2019, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare tarife distincte pentru
gestionarea deșeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deșeurilor, altele decât

cele prevăzute la lit. a), și sancțiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă
în mod corespunzător cele două fluxuri de deșeuri;
g) să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f) pentru
gestionarea deșeurilor prevăzute la lit. a) contribuția pentru economia circular prevăzută în
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare,
numai pentru deșeurile destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea
indicatorilor de performanta prevăzuți în contracte;
h) să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f) pentru
gestionarea deșeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a), contribuția pentru economia
circulară prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru
mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și
completările ulterioare, pentru deșeurile destinate a fi eliminate prin depozitare;
i) să stabilească în sarcina operatorilor de salubrizare suportarea contribuției pentru
economia circulară pentru cantitățile de deșeuri municipale destinate a fi depozitate care
depășesc cantitățile corespunzătoare indicatorilor de performanta prevăzuți în contracte.”
(2)-Producătorii au obligația să acopere, începând cu data de 1 ianuarie 2019, costurile de
gestionare a deșeurilor din deșeurile municipale pentru care se aplică răspunderea extinsă a
producătorului stabilite prin actele normative care reglementează respectivele fluxuri de
deșeuri.
(3)-Titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființări conform
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și
desființări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei
nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare
materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte
materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din
activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la
categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE."
Totodată, aceeași Ordonanță prevede ca în operarea Stațiilor de Sortare să fie incluse noi ținte
de deviere, respectiv cantitatea de totală de deșeuri trimise la reciclare ca procentaj din
cantitatea totală de deșeuri acceptată la Stația de Sortare să fie de 75% .
1.6 Serviciul de salubritate
1.6.1 Organizarea și funcționarea serviciului de salubrizare
Serviciul de salubrizare a localităților este organizat în cadrul general al serviciilor comunitare
de utilități publice reglementat pe baza legii nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilități
publice și în cadrul specific stabilit prin legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a
localităților.
Cel de al doilea act normativ încadrează în categoria serviciilor de salubrizare, printre altele, și
următoarele activități:
“a) ……….. transportul deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din
deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special;
b) sortarea deșeurilor municipale;
c) organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;
d) depozitarea controlată a deșeurilor municipale;
e) înființarea depozitelor de deșeuri și administrarea acestora; ……………………”
Principiile de funcționare a serviciilor de mai sus sunt următoarele:
a) protecția sănătății populației; b) autonomia locală și descentralizarea serviciilor; c)
responsabilitatea față de cetățeni; d) conservarea și protecția mediului înconjurător; e)
asigurarea calității și continuității serviciului; f) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și
cantitatea serviciului prestat; g) nediscriminarea și egalitatea de tratament al utilizatorilor; h)
transparență, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor; i) administrarea corectă și
eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale și
a banilor publici; j) securitatea serviciului; k) dezvoltarea durabilă/

Activitățile specifice serviciului de salubrizare se gestionează și se exploatează prin
intermediul unor structuri specializate, denumite în continuare operatori.
Depozitarea deșeurilor municipale și a celor asimilabile acestora este permisă numai în locuri
speciale, amenajate conform legislației și normelor tehnice în vigoare aplicabile depozitelor de
deșeuri și numai după obținerea acordurilor și avizelor prevăzute de legislația privind protecția
și conservarea mediului, igiena și sănătatea populației.
Gestiunea serviciului de salubrizare se realizează în condițiile Legii nr. 51/2006, prin
următoarele modalități:
a) gestiune directă - modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative și executive,
în numele UAT pe care le reprezintă, își asumă și exercită nemijlocit toate competențele
și responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciului
de salubrizare, respectiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor publice
de salubrizare aferente acestora.
b) gestiune delegată - modalitatea de gestiune în care autoritățile administrației publice
locale de la nivelul UAT sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu
obiect de activitate serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților
administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori
numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea
serviciului de salubrizare, precum și concesiunea sistemelor publice de salubrizare
aferente serviciului, respectiv dreptul și obligația de administrare și de exploatare a
acestora, pe baza unui contract de delegare a gestiunii.
Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activitățile specifice serviciului de salubrizare
se organizează și se desfășoară pe baza unui regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini,
aprobate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau ale
asociației de dezvoltare intercomunitară, după caz, întocmite în conformitate cu regulamentulcadru al serviciului de salubrizare și caietul de sarcini-cadru, elaborate și aprobate de
A.N.R.S.C., prin ordin al președintelui acesteia.
Raporturile juridice dintre unitățile administrativ-teritoriale și operatorii serviciului de
salubrizare, după caz, sunt reglementate prin:
a. hotărârea de dare în administrare a serviciului de salubrizare, în cazul gestiunii
directe;
b. contractul de delegare a gestiunii, în cazul gestiunii delegate.
Conform prevederilor din Legea 51/2006, delegarea gestiunii serviciilor de utilități publice,
respectiv operarea, administrarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente, se poate
face pe baza unor analize tehnica-economice concretizate într-un studiu de oportunitate
Contractul de delegare a gestiunii va fi însoțit în mod obligatoriu de următoarele anexe:
a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;
b) regulamentul serviciului;
c) inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unităților
administrativ-teritoriale aferente serviciului;
d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c).
Contractul de delegare a gestiunii cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la:
a) denumirea părților contractante;
b) obiectul contractului;
c) durata contractului;
d) drepturile și obligațiile părților contractante;
e) programul lucrărilor de investiții pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacități,
obiective noi și al lucrărilor de întreținere, reparații curente, reparații planificate, renovări,
atât fizic, cât și valoric;
f) sarcinile și responsabilitățile părților cu privire la programele de investiții, la programele
de reabilitări, reparații și renovări, precum și la condițiile de finanțare a acestora;
g) indicatorii de performanță privind calitatea și cantitatea serviciului, stabiliți prin caietul de
sarcini și regulamentul serviciului, și modul de evaluare și cuantificare a acestora, condiții
și garanții;

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

tarifele practicate și procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora;
modul de tarifare și încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate;
nivelul redevenței sau al altor obligații, după caz;
răspunderea contractuală;
forța majoră;
condițiile de redefinire a clauzelor contractuale;
condițiile de restituire sau repartiție, după caz, a bunurilor, la încetarea din orice cauza a
contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a investițiilor realizate;
menținerea echilibrului contractual;
condițiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii;
administrarea patrimoniului public și privat preluat;
structura forței de muncă și protecția socială a acesteia;
alte clauze convenite de părți, după caz

1.6.2 Analiza părților interesate
Grupurile interesate de realizarea serviciilor de salubrizare pentru județul Giurgiu:
- Utilizatori / Beneficiari finali ai serviciilor de salubrizare:
» Populație: persoane fizice și asociații de locatari sau proprietari, locuitori ai județului Giurgiu;
» Agenți economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul județului Giurgiu;
» Instituții publice cu sedii sau filiale în județul Giurgiu.
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – are ca obiectiv realizarea unor servicii de
salubrizare de calitate de către operatorii de salubrizare, scop în care efectuează controlul și
urmărirea activităților de salubrizare executate de către operatori.
- Operatorii de servicii de salubrizare – au ca obiectiv obținerea unui profit cât mai mare în
schimbul serviciilor oferite
- Instituții ale statului care au ca scop protejarea mediului și a sănătății populației:
» Garda de Mediu – printre atribuțiile căreia se număra urmărirea și controlul aplicării de către
persoane fizice și juridice a reglementărilor privind gestionarea deșeurilor și recuperarea
materialelor reciclabile, dar și aplicarea de sancțiuni contravenționale pentru încălcările
prevederilor actelor normative în domeniul protecției mediului.
» Agenția de Protecție a Mediului - printre atribuțiile căreia se regăsesc coordonarea și
urmărirea stadiului de îndeplinire al obiectivelor din strategia națională de gestionare a
deșeurilor, colaborând cu autoritățile publice locale în vederea implementării Planului local de
gestionare a deșeurilor. Totodată, realizează inspecții la agenții economici generatori de deșeuri
și deținători de substanțe chimice periculoase.
» Direcția de Sănătate Publică – are ca scop realizarea controlului respectării condițiilor
igienica-sanitare prevăzute de reglementările legale în domeniul sănătății publice.
Autoritatea Naționala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de utilități Publice –
ANRSC – atribuții: pregătirea pieței serviciilor publice de gospodărie comunală pentru intrarea
pe piața comunitară; promovarea concurenței și a unei privatizări controlate pe piața serviciilor
publice comunitare
1.6.3 Operatorii serviciului de salubrizare
În funcție de modalitatea de gestiune a serviciului adoptată, operatorii își pot desfășura efectiv
activitatea de furnizare/prestare a serviciilor de utilități publice numai după emiterea:
» hotărârii de dare în administrare - în cazul gestiunii directe
» atribuire a contractului de delegare a gestiunii - în cazul gestiunii delegate
Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori de drept privat:
a) societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, cu capital social privat
b) societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, cu capital social mixt;

Operatorii care își desfășoară activitatea în modalitatea gestiunii delegate furnizează/prestează
serviciile de utilități publice prin exploatarea și administrarea infrastructurii tehnica-edilitare
aferente acestora, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum și în baza
licenței eliberate de autoritatea de reglementare competentă, în condițiile legii speciale.
Operatorii serviciului de salubrizare beneficiază, în temeiul legii, de aceleași drepturi și obligații
în raporturile cu autoritățile administrației publice locale sau cu utilizatorii, indiferent de modul
de organizare, de forma de proprietate, de țara de origine din Uniunea Europeana ori de
modalitatea de gestiune adoptată.
Operatorii care își desfășoară activitatea în modalitatea gestiunii delegate furnizează/prestează
serviciile de utilități publice prin exploatarea și administrarea infrastructurii tehnica-edilitare
aferente acestora, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum și în baza
licenței eliberate de autoritatea de reglementare competentă. Operatorii cu statut de societăți
comerciale al căror capital social este deținut în totalitate de unități administrativ-teritoriale se
organizează și își desfășoară activitatea pe baza unui regulament de organizare și funcționare
aprobat de autoritățile deliberative ale unităților administrative-teritoriale sau, după caz, de
adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile
de utilități publice.
Drepturile și obligațiile ce revin operatorilor cu privire la prestarea serviciului de salubrizare,
obiectivele și sarcinile acestora, precum și indicatorii de performanță ai serviciului de
salubrizare se stabilesc prin contractul de delegare a gestiunii și se precizează în regulamentul
serviciului de salubrizare.
Operatorii trebuie să presteze serviciul de salubrizare cu respectarea principiilor universalității,
accesibilității, continuități și egalității de tratament între utilizatori. Aceștia se obligă să pună în
aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare,
inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute de normele legale în vigoare
privind achizițiile publice, și să asigure totodată respectarea cerințelor specifice din legislația
privind protecția mediului.
Operatorii își pot desfășura activitatea pe baza licenței eliberate de A.N.R.S.C. și a contractului
de delegare a gestiunii. Pentru obținerea licenței, operatorii sunt obligați să dețină toate avizele,
acordurile și autorizațiile necesare prestării activităților specifice serviciului de salubrizare,
prevăzute de legislația în vigoare, și să respecte normele și reglementările în vigoare cu privire
la igiena și sănătatea populației, respectiv la protecția și conservarea mediului, emise de
autorități competente în aceste domenii.
Operatorii care prestează mai multe tipuri de activități sau mai multe servicii vor tine evidente
distincte pe fiecare activitate sau tip de serviciu, având contabilitate separată pentru fiecare
tip de activitate, serviciu și localitate de operare.
1.6.4 Utilizatorii serviciului de salubrizare
Utilizatorii serviciului de salubritate sunt comunitățile locale componente ale asociațiilor de
dezvoltare comunitară, în cazul activităților de interes general a căror contractare se realizează
de către autoritățile administrației publice locale, așa cum este cazul prezent
In funcție de tipul activității, pot fi utilizatori ai serviciului de salubrizare (Legea 101/2006, art.
24):
» comunitățile locale considerate în întregul lor sau comunitățile locale componente ale
asociațiilor de dezvoltare comunitară, în cazul activităților de interes general a căror contractare
se realizează de autoritățile administrației publice locale;
» persoanele fizice ori juridice care beneficiază individual de una sau de mai multe activități
specifice serviciului de salubrizare, în cazul activităților a căror contractare se realizează pe
baza unui contract de prestare a serviciului de salubrizare, încheiat în nume propriu cu
operatorul.

Dreptul utilizatorilor de a beneficia de serviciul de salubrizare se stabilește prin regulamentul
serviciului, aprobat prin hotărâre a autorităților deliberative ale unităților administrativteritoriale sau, pe baza regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare elaborat de
A.N.R.S.C. și aprobat prin ordin al președintelui acesteia. Utilizatorii au drept de acces fără
discriminare la informațiile publice referitoare la serviciul de salubrizare, atât operatorul cât și
autoritățile administrației publice locale având obligația de a comunica informații cu privire la
indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifară și la clauzele contractuale.
Raporturile dintre operatorii serviciului de salubrizare și utilizatorii individuali se desfășoară
pe baze contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului de salubrizare și
ale contractului-cadru de prestare a serviciului, adoptate de autoritățile administrației publice
locale pe baza legislației în vigoare, aplicabilă acestui serviciu.
Beneficiarul direct al activității de colectare-transport va fi ADI, cu care operatorii selectați prin
licitație publică vor încheia un contract de delegare a gestiunii serviciului pe fiecare zonă de
operare/transfer. Beneficiarii finali ai serviciului de colectare-transport deșeuri-sortaredepozitare, sunt populația, atât din mediul urban cât și din mediul rural, agenții economici și
instituțiile publice din județul Giurgiu.
Pentru activitatea de sortare/compostare/tratare și depozitare, responsabilitatea gestionarii
revine Consiliului Județean, care va avea calitatea de autoritate contractantă și căruia îi revine
obligația derulării procedurii de delegare a gestiunii și monitorizării modului în care operatorul
căruia îi încredințează gestiunea acestor activități, respectiv operarea instalațiilor aferente,
respectă obligațiile asumate prin contractul de delegare a gestiunii. De asemenea, Consiliul
Județean Giurgiu are obligația să monitorizeze modul în care operatorul selectat respectă
obligațiile asumate.

1. Situația actuală privind gestionarea deșeurilor în județul Giurgiu
2.1 Prezentare a infrastructurii existente
2.1.1 Infrastructura existentă aferentă SMID
Depozitul conform de deșeuri nepericuloase (prima celula) împreuna cu instalațiile
suplimentare (Stația de sortare, Stația de compostare si construcțiile aferente acestora) formează
Centrul de management integrat al deșeurilor (CMID) Frătești.
2.1.2 Depozitarea deșeurilor
Soluția constructivă pentru celulele depozitului CMID Frătești este depozit în rambleu cu
suprafața de 6 ha, alcătuit din 3 celule cu capacitate totală de 788.884 mc.
Prima celulă realizată are o suprafață de 1,88 ha (suficientă pentru 7 ani de operare din
momentul începerii depozitării). Celelalte două celule sunt aproximate la 4,12 ha împreună
(suficiente pentru 9 ani și respectiv 7 ani). Construirea celulei nr. 2 va începe înainte de
atingerea cotei finale de depozitare a celulei 1. Capacitatea de depozitare a celulei 1 este de
284.254 mc, cota finală de depozitare a deșeurilor în Celula C1 va fi de 109,5 mdM.
Pe lângă suprafața de depozitare, depozitul ecologic cuprinde si un sistem de management al
apei de suprafața, de tratare a levigatului. În plus există o clădire administrativă, un pod de
cântărire cu o cabina aferentă, garaj, stație de alimentare cu carburanți și o zona de parcare.
2.1.3 Compostarea deșeurilor biodegradabile colectate separate

Stația de compostare în brazde este compusă din 4 zone distincte: zona de recepție a deșeurilor
și de pregătire mecanică (sortare și eliminare a materialelor nebiodegradabile), zona de
compostare, zona de maturare și zona de depozitare finală (850 mc).
Suprafața pe care se vor desfășura activitățile de compostare este de 11.571 mc. Tehnica de
compostare implementată în CMID Frătești este compostare aerobă în brazdă.
Dotările stației de compostare: pompă de apă, mărunțitor, site cu bandă transportoare,
echipamente monitorizare, turner compost, cisternă de apă, motostivuitor, camion cu platformă
fără macara, autobasculantă.
Toate zonele din cadrul stației de compostare sunt amplasate pe suprafețe impermeabile, au
prevăzute rigole de colectare a levigatului, a apei în exces și a apei pluviale. Zona este prevăzută
cu bazin de stocare a levigatului și sistem de udare a brazdelor de compostare. Levigatul este
transportat spre stația de epurare a apelor tehnologice.
Stația de compostare are o capacitate totală de aproximativ 11.000 tone/an. Cantitatea de
deșeuri organice tratate zilnic este de 36,7 tone/zi.
2.1.4 Sortarea deșeurilor
Capacitatea stației de sortare a deșeurilor este de 30-33 tone/zi, respectiv 10.000 t/an, construită
pe o suprafață de 1.260,90 mp.
Sortarea se realizează într-un schimb, după selectarea la sursă în zonele urbane, hârtie și carton
și fracțiunea mixtă (plastic, metal, sticlă, lemn, materiale compozite). Stocarea temporară a
deșeurilor reciclabile până la valorificare/eliminare prin firmele autorizate se face în interiorul
halei de sortare și pe platforme betonată din spatele halei de sortare cu suprafața de 1.320 mc.
Stația de sortare cuprinde: benzi transportoare de alimentare și de sortare, buncăr de primire cu
două șnecuri cu desfăcător de saci, instalație de filtrare și ventilație cabină de sortare, cabină de
sortare climatizată, perforator PET, presă automată de balotare hârtie/carton, PET, folie,
ambalaje metalice, separator magnetic OVERBAND, tablou de automatizare.

2.2 Situația operatorilor de salubrizare existenți
Date privind operatorii de salubrizare
La nivelul județului Giurgiu serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei
infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare și transport
al deșeurilor, formează sistemul public de salubrizare.
Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional, care cuprinde
construcții, instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare,
precum: puncte de colectare, autovehicule pentru colectare și echipamente aferente acestora,
stație de sortare, stație de compostare, depozit de deșeuri.
Pentru implementarea proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în
Județul Giurgiu” au fost atribuite patru contracte de delegare de Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară ”Management Eficient pentru un Județ Curat”, cu o durată de 8 ani.
Dintre cele 4 contracte 2 au fost reziliate, astfel:



Contractul nr. 352/01.06.2016 încheiat cu GIREXIM UNIVERSAL S.A.) pentru Zona
de colectare 1 – CMID Frățești;
Contractul nr. 447/12.07.2016 încheiat cu GIREXIM UNIVERSAL S.A.) pentru Zona
de colectare 3 – Chiajna.

La data de 13.11.2018 ambele contracte și-au încetat activitatea conform notificărilor de
reziliere nr. 648 şi nr.649 din 13.11.2018 formulate de Girexim Universal S.A.
În zonele de colectare 2 și 4 conform datelor statistice, cât și a chestionarelor completate la
nivelul fiecărui UAT, la nivelul județului Giurgiu, activitatea de colectare și transport a

deșeurilor, este prestată în prezent de S.C. ECOGREEN CONSTRUCT S.R.L (în baza
contractelor de delegare atribuite de ADI)
În UAT-urile din zonele de colectare 1 și 3 (având în vedere rezilierea contractelor menționate
anterior) activitatea de colectare și transport a deșeurilor se realizează în baza unor contracte de
prestări servicii cu perioada de valabilitate până la data atribuirii de către ADI a noilor contracte
de delegare.
De asemenea la nivelul municipiul Giurgiu activitatea de colectare și transport a deșeurilor se
realizează de către S.C. ROSAL GRUP S.A. în baza unui contract care are valabilitate până la
data atribuirii de către ADI a noilor contracte de delegare.
Situația privind operatorii care prestează serviciul de salubrizare la nivelul județului Giurgiu
sunt prezentați în tabelul de mai jos.

Studiu de oportunitate

Nr
crt
.

Denumire
operator

Contract de
delegare/
valabilitate

Categorie deșeuri
municipale

UAT

1.

SC ROSAL
GRUP SA
(punct de lucru
Giurgiu)

Contract de servicii
nr. 7344//13.02.2019
– valabil până la
data finalizării
procedurii de
atribuire a
serviciului public de
salubrizare

deșeuri
menajere,
similare

Giurgiu

2.

SC SALSERV
ECOSISTEM
SRL

Contract de servicii
nr. 2692/31.05.2005
valabil 01.06.2025

deșeuri
menajere,
similare

Mihăilești

Activități derulate
Colectarea
separată
și
transportul separat al deșeurilor
municipale
și al deșeurilor
similare provenind din activități
comerciale din industrie și
instituții inclusiv fracții de
colectare separate fără a aduce
atingere fluxului de deșeuri de
echipamente
electrice
și
electronice
baterii
și
acumulatori.
Colectarea
și
transportul
deșeurilor vegetale, deșeurilor
voluminoase, construcții și
demolări.
Colectarea
separată
și
transportul separat al deșeurilor
municipale
și al deșeurilor
similare provenind din activități
comerciale din industrie și
instituții inclusiv fracții de
colectare separate fără a aduce
atingere fluxului de deșeuri de
echipamente
electrice
și
electronice
baterii
și
acumulatori.
Colectarea
și
transportul
deșeurilor vegetale, deșeurilor
voluminoase, construcții și
demolări.

Autorizație de
mediu

Licență

Nr.79/05.09.20
19 valabilitate
5 ani

Licenţă nr.
4503/19.12.2018
clasa 1, valabilă
19.12.2023

Nr.93/22.05.20
11 rev. la data
de 24.10.2019

Licență nr.
3967/24.09.2020
clasa 2
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Nr
crt
.

Denumire
operator

Contract de
delegare/
valabilitate

Categorie deșeuri
municipale

UAT

3.

SC
ECOGREEN
CONSTRUCT
SRL

Contract de servicii
nr 1936/15.02.2019
valabil 12.06.2020

deșeuri
menajere,
similare

Bolintin Vale

4.

SC
ECOGREEN
CONSTRUCT
SRL

Contracte
individuale

deșeuri
menajere,
similare

Adunații
Copăceni

Activități derulate
Colectarea
separată
și
transportul separat al deșeurilor
municipale
și al deșeurilor
similare provenind din activități
comerciale din industrie și
instituții inclusiv fracții de
colectare separate fără a aduce
atingere fluxului de deșeuri de
echipamente
electrice
și
electronice
baterii
și
acumulatori.
Colectarea
și
transportul
deșeurilor vegetale, deșeurilor
voluminoase, construcții și
demolări.
Colectarea
separată
și
transportul separat al deșeurilor
municipale
și al deșeurilor
similare provenind din activități
comerciale din industrie și
instituții inclusiv fracții de
colectare separate fără a aduce
atingere fluxului de deșeuri de
echipamente
electrice
și
electronice
baterii
și
acumulatori.
Colectarea
și
transportul
deșeurilor vegetale, deșeurilor
voluminoase, construcții și
demolări.

Autorizație de
mediu

Licență

Nr.19/04.03.20
19
Valabilitate 5
ani

Licență nr.
4602/25.04.2019
clasa 2, valabil
25.04.2024

Nr.19/04.03.20
19
Valabilitate 5
ani

Licență nr.
4602/25.04.2019
clasa 2, valabil
25.04.2024
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Nr
crt
.

Denumire
operator

Contract de
delegare/
valabilitate

Categorie deșeuri
municipale

5.

SC
ECOGREEN
CONSTRUCT
SRL

Contract de servicii
nr. 419/03.02.2020
valabil 31.12.2020

deșeuri
menajere,
similare

6.

SC
ECOGREEN
CONSTRUCT
SRL

Contract de servicii
nr. 384/23.01.2020
valabil 31.12.2020

deșeuri
menajere,
similare

UAT

Bucșani

Buturugeni

Activități derulate
Colectarea
separată
și
transportul separat al deșeurilor
municipale
și al deșeurilor
similare provenind din activități
comerciale din industrie și
instituții inclusiv fracții de
colectare separate fără a aduce
atingere fluxului de deșeuri de
echipamente
electrice
și
electronice
baterii
și
acumulatori.
Colectarea
și
transportul
deșeurilor vegetale, deșeurilor
voluminoase, construcții și
demolări.
Colectarea
separată
și
transportul separat al deșeurilor
municipale și al deșeurilor
similare provenind din activități
comerciale din industrie și
instituții inclusiv fracții de
colectare separate fără a aduce
atingere fluxului de deșeuri de
echipamente
electrice
și
electronice
baterii
și
acumulatori.
Colectarea
și
transportul
deșeurilor vegetale, deșeurilor
voluminoase, construcții și
demolări.

Autorizație de
mediu

Licență

Nr.19/04.03.20
19
Valabilitate 5
ani

Licenţă nr.
4602/25.04.2019
clasa 2, valabil
25.04.2024

Nr.19/04.03.20
19
Valabilitate 5
ani

Licenţă nr.
4602/25.04.2019
clasa 2, valabil
25.04.2024
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Nr
crt
.

Denumire
operator

Contract de
delegare/
valabilitate

Categorie deșeuri
municipale

7.

SC
ECOGREEN
CONSTRUCT
SRL

Contract de servicii
nr. 256/15.01.2020
valabil 30.06.2020

deșeuri
menajere,
similare

8.

SC
ECOGREEN
CONSTRUCT
SRL

Contract de servicii
nr.549/31.01.2020
valabil 31.12.2020

deșeuri
menajere,
similare

UAT

Clejani

Crevedia Mare

Activități derulate
Colectarea
separată
și
transportul separat al deșeurilor
municipale
și al deșeurilor
similare provenind din activități
comerciale din industrie și
instituții inclusiv fracții de
colectare separate fără a aduce
atingere fluxului de deșeuri de
echipamente
electrice
și
electronice
baterii
și
acumulatori.
Colectarea
și
transportul
deșeurilor vegetale, deșeurilor
voluminoase, construcții și
demolări.
Colectarea
separată
și
transportul separat al deșeurilor
municipale
și al deșeurilor
similare provenind din activități
comerciale din industrie și
instituții inclusiv fracții de
colectare separate fără a aduce
atingere fluxului de deșeuri de
echipamente
electrice
și
electronice
baterii
și
acumulatori.
Colectarea
și
transportul
deșeurilor vegetale, deșeurilor
voluminoase, construcții și
demolări.

Autorizație de
mediu

Licență

Nr.19/04.03.20
19
Valabilitate 5
ani

Licenţă nr.
4602/25.04.2019
clasa 2, valabil
25.04.2024

Nr.19/04.03.20
19
Valabilitate 5
ani

Licenţă nr.
4602/25.04.2019
clasa 2, valabil
25.04.2024
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Nr
crt
.

Denumire
operator

Contract de
delegare/
valabilitate

Categorie deșeuri
municipale

SC
ECOGREEN
CONSTRUCT
SRL

Contract de servicii
nr.1488/22.02.2019

deșeuri
menajere,
similare

SC
ECOGREEN
10.
CONSTRUCT
SRL

Contract de servicii
nr.608/28.02.2020
Valabil 31.12.2020

deșeuri
menajere,
similare

9

UAT

Frătești

Găiseni

Activități derulate
Colectarea
separată
și
transportul separat al deșeurilor
municipale
și al deșeurilor
similare provenind din activități
comerciale din industrie și
instituții inclusiv fracții de
colectare separate fără a aduce
atingere fluxului de deșeuri de
echipamente
electrice
și
electronice
baterii
și
acumulatori.
Colectarea
și
transportul
deșeurilor vegetale, deșeurilor
voluminoase, construcții și
demolări.
Colectarea
separată
si
transportul separat al deșeurilor
municipale și al deșeurilor
similare provenind din activități
comerciale din industrie și
instituții inclusiv fracții de
colectare separate fără a aduce
atingere fluxului de deșeuri de
echipamente
electrice
și
electronice
baterii
și
acumulatori.
Colectarea
și
transportul
deșeurilor vegetale, deșeurilor
voluminoase, construcții și
demolări.

Autorizație de
mediu

Licență

Nr.19/04.03.20
19
Valabilitate 5
ani

Licenţă nr.
4602/25.04.2019
clasa 2, valabil
25.04.2024

Nr.19/04.03.20
19
Valabilitate 5
ani

Licenţă nr.
4602/25.04.2019
clasa 2, valabil
25.04.2024
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Nr
crt
.

Denumire
operator

Contract de
delegare/
valabilitate

Categorie deșeuri
municipale

SC
ECOGREEN
11.
CONSTRUCT
SRL

Contract de servicii
nr.292/13.02.2020
Valabil 31.12.2020

deșeuri
menajere,
similare

SC
ECOGREEN
12
CONSTRUCT
SRL

Contract de servicii
nr.352/17.02.2020
Valabil 31.11.2020

deșeuri
menajere,
similare

UAT

Gostinu

Iepurești

Activități derulate
Colectarea
separată
și
transportul separat al deșeurilor
municipale
și al deșeurilor
similare provenind din activități
comerciale din industrie și
instituții inclusiv fracții de
colectare separate fără a aduce
atingere fluxului de deșeuri de
echipamente
electrice
și
electronice
baterii
și
acumulatori.
Colectarea
și
transportul
deșeurilor vegetale, deșeurilor
voluminoase, construcții și
demolări.
Colectarea
separată
și
transportul separat al deșeurilor
municipale
și al deșeurilor
similare provenind din activități
comerciale din industrie și
instituții inclusiv fracții de
colectare separate fără a aduce
atingere fluxului de deșeuri de
echipamente
electrice
și
electronice
baterii
și
acumulatori.
Colectarea
și
transportul
deșeurilor vegetale, deșeurilor
voluminoase, construcții și
demolări.

Autorizație de
mediu

Licență

Nr.19/04.03.20
19
Valabilitate 5
ani

Licenţă nr.
4602/25.04.2019
clasa 2, valabil
25.04.2024

Nr.19/04.03.20
19
Valabilitate 5
ani

Licenţă nr.
4602/25.04.2019
clasa 2, valabil
25.04.2024
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Nr
crt
.

Denumire
operator

Contract de
delegare/
valabilitate

Categorie deșeuri
municipale

SC
ECOGREEN
13.
CONSTRUCT
SRL

Contract de servicii
nr.262/15.01.2020
Valabil 31.12.2020

deșeuri
menajere,
similare

SC
ECOGREEN
14.
CONSTRUCT
SRL

Contract de servicii
nr.444/05.02.2020
Valabil 31.12.2020

deșeuri
menajere,
similare

UAT

Mârșa

Ogrezeni

Activități derulate
Colectarea
separată
si
transportul separat al deșeurilor
municipale și al deșeurilor
similare provenind din activități
comerciale din industrie și
instituții inclusiv fracții de
colectare separate fără a aduce
atingere fluxului de deșeuri de
echipamente
electrice
și
electronice
baterii
și
acumulatori.
Colectarea
și
transportul
deșeurilor vegetale, deșeurilor
voluminoase, construcții și
demolări.
Colectarea
separată
și
transportul separat al deșeurilor
municipale
și al deșeurilor
similare provenind din activități
comerciale din industrie și
instituții inclusiv fracții de
colectare separate fără a aduce
atingere fluxului de deșeuri de
echipamente
electrice
și
electronice
baterii
și
acumulatori.
Colectarea
și
transportul
deșeurilor vegetale, deșeurilor
voluminoase, construcții și
demolări.

Autorizație de
mediu

Licență

Nr.19/04.03.20
19
Valabilitate 5
ani

Licenţă nr.
4602/25.04.2019
clasa 2, valabil
25.04.2024

Nr.19/04.03.20
19
Valabilitate 5
ani

Licenţă nr.
4602/25.04.2019
clasa 2, valabil
25.04.2024
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Nr
crt
.

Denumire
operator

Contract de
delegare/
valabilitate

Categorie deșeuri
municipale

SC
ECOGREEN
15.
CONSTRUCT
SRL

Contract de servicii
nr.582/31.01.2020
Valabil 31.12.2020

deșeuri
menajere,
similare

SC
ECOGREEN
16.
CONSTRUCT
SRL

Contract de servicii
nr.846/06.01.2020
Valabil 31.12.2020

deșeuri
menajere,
similare

UAT

Oinacu

Roata de Jos

Activități derulate
Colectarea
separată
și
transportul separat al deșeurilor
municipale
și al deșeurilor
similare provenind din activități
comerciale din industrie și
instituții inclusiv fracții de
colectare separate fără a aduce
atingere fluxului de deșeuri de
echipamente
electrice
și
electronice
baterii
și
acumulatori.
Colectarea
și
transportul
deșeurilor vegetale, deșeurilor
voluminoase, construcții și
demolări.
Colectarea
separată
și
transportul separat al deșeurilor
municipale
și al deșeurilor
similare provenind din activități
comerciale din industrie și
instituții inclusiv fracții de
colectare separate fără a aduce
atingere fluxului de deșeuri de
echipamente
electrice
și
electronice
baterii
și
acumulatori.
Colectarea
și
transportul
deșeurilor vegetale, deșeurilor
voluminoase, construcții și
demolări.
Colectarea
și
transportul deșeurilor vegetale,

Autorizație de
mediu

Licență

Nr.19/04.03.20
19
Valabilitate 5
ani

Licenţă nr.
4602/25.04.2019
clasa 2, valabil
25.04.2024

Nr.19/04.03.20
19
Valabilitate 5
ani

Licenţă nr.
4602/25.04.2019
clasa 2, valabil
25.04.2024
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Nr
crt
.

Denumire
operator

Contract de
delegare/
valabilitate

Categorie deșeuri
municipale

SC
ECOGREEN
17.
CONSTRUCT
SRL

Contract de servicii
nr.267/30.01.2020
Valabil 31.12.2020

deșeuri
menajere,
similare

SC
ECOGREEN
18.
CONSTRUCT
SRL

Contract de servicii
nr.452/11.02.2020
Valabil 31.12.2020

deșeuri
menajere,
similare

UAT

Singureni

Stoenești

Activități derulate
deșeurilor
voluminoase,
construcții și demolări.
Colectarea
separată
și
transportul separat al deșeurilor
municipale
și al deșeurilor
similare provenind din activități
comerciale din industrie și
instituții inclusiv fracții de
colectare separate fără a aduce
atingere fluxului de deșeuri de
echipamente
electrice
și
electronice
baterii
și
acumulatori.
Colectarea
și
transportul
deșeurilor vegetale, deșeurilor
voluminoase, construcții și
demolări.
Colectarea
separată
și
transportul separat al deșeurilor
municipale
și al deșeurilor
similare provenind din activități
comerciale din industrie și
instituții inclusiv fracții de
colectare separate fără a aduce
atingere fluxului de deșeuri de
echipamente
electrice
și
electronice
baterii
și
acumulatori.
Colectarea
și
transportul
deșeurilor vegetale, deșeurilor
voluminoase, construcții și
demolări.

Autorizație de
mediu

Licență

Nr.19/04.03.20
19
Valabilitate 5
ani

Licenţă nr.
4602/25.04.2019
clasa 2, valabil
25.04.2024

Nr.19/04.03.20
19
Valabilitate 5
ani

Licenţă nr.
4602/25.04.2019
clasa 2, valabil
25.04.2024
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Nr
crt
.

Denumire
operator

Contract de
delegare/
valabilitate

Categorie deșeuri
municipale

UAT

deșeuri
menajere,
similare

Găujani,
Ghimpați,
Gogoșari,
Isvoarele, Letca
Nouă, Malu,
Putineiu,
Răsuceni,
Schițu,
Slobozia,
Stănești,
Toporu, Vedea

SC
ECOGREEN
20.
CONSTRUCT
SRL*

Contract de
delegare.
387/16.06.2016
prelungit prin
Act Adițional
nr.1/04.03.2019

deșeuri
menajere
similare,

Colibași,
Herăști,
Hotarele,
Izvoarele,
Vărăști, Valea
Dragului

SC
ECOGREEN
21.
CONSTRUCT
SRL

Contract de
delegare.
391/29.01.2020
valabil
31.12.2020

deșeuri
menajere
similare,

SC
ECOGREEN
19.
CONSTRUCT
SRL*

Contract de
delegare.
386/16.06.2016
prelungit prin Act
Adițional
nr.1/20.02.2019

Grădinari

Activități derulate
Colectarea
separată
și
transportul separat al deșeurilor
municipale
și al deșeurilor
similare provenind din activități
comerciale din industrie și
instituții inclusiv fracții de
colectare separate fără a aduce
atingere fluxului de deșeuri de
echipamente
electrice
și
electronice
baterii
și
acumulatori.
Colectarea
și
transportul
deșeurilor vegetale, deșeurilor
voluminoase, construcții și
demolări.
Colectarea
separată
și
transportul separat al deșeurilor
municipale
și al deșeurilor
similare provenind din activități
comerciale din industrie și
instituții inclusiv fracții de
colectare separate fără a aduce
atingere fluxului de deșeuri de
echipamente
electrice
și
electronice
baterii
și
acumulatori.
Colectarea
separată
și
transportul separat al deșeurilor
municipale
și al deșeurilor
similare provenind din activități
comerciale din industrie și
instituții inclusiv fracții de

Autorizație de
mediu

Licență

Nr.19/04.03.20
19
Valabilitate 5
ani

Licenţă nr.
4602/25.04.2019
clasa 2, valabil
25.04.2024

Nr.19/04.03.20
19
Valabilitate 5
ani

Licenţă nr.
4602/25.04.20
19 clasa 2,
valabil
25.04.2024

Nr.19/04.03.20
19
Valabilitate 5
ani

Licenţă nr.
4602/25.04.20
19 clasa 2,
valabil
25.04.2024
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Nr
crt
.

Denumire
operator

Contract de
delegare/
valabilitate

Categorie deșeuri
municipale

22. Servicii proprii

Contracte
încheiate între
ADI ECO
MUNTENIA și
UAT

deșeuri
menajere
similare,

SC SERVICII
23. COMUNALE
BĂNEASA

Serviciu prorpiu

deșeuri
menajere
similare,

SC 3R GREEN
SRL ILFOV

Contract de
delegare.
3927/31.12.2019
valabil
30.06.2020

SC 3R GREEN
24.
SRL ILFOV

Contract de
delegare.
1965/25.04.2019
valabil
30.06.2020

23.

deșeuri
menajere
similare,

deșeuri
menajere
similare,

UAT

Prundu,
Gostinari,
Comana(contract
de prestări
servicii
nr.3439/21.11.20
19)

Băneasa

Cosoba

Săbăreni

Activități derulate
colectare separate fără a aduce
atingere fluxului de deșeuri de
echipamente
electrice
și
electronice
baterii
și
acumulatori.
Colectarea
separată
și
transportul separat al deșeurilor
municipale și al deșeurilor
similare provenind din activități
comerciale din industrie și
instituții inclusiv fracții de
colectare separate
Colectarea
separată
și
transportul separat al deșeurilor
municipale și al deșeurilor
similare provenind din activități
comerciale din industrie și
instituții inclusiv fracții de
colectare separate
Colectarea
separată
și
transportul separat al deșeurilor
municipale și al deșeurilor
similare provenind din activități
comerciale din industrie și
instituții inclusiv fracții de
colectare separate
Colectarea
separată
și
transportul separat al deșeurilor
municipale și al deșeurilor
similare provenind din activități
comerciale din industrie și

Autorizație de
mediu

Licență

Nr.38/16.06.20
16 valabilitate
2021

n.d

Nr.3/10.01.201
1 valabilitate
10 ani.

n.d

n.d

Licenţă nr.
4505/07.01.20
19 clasa 3
Valabilă până
la data de
11.10.2019

n.d

Licenţă nr.
4505/07.01.20
19 clasa 3
Valabilă până
la data de
11.10.2019
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Nr
crt
.

25.

Denumire
operator

SC 3R GREEN
SRL ILFOV

Contract de
delegare/
valabilitate

Contract de
delegare.
928/07.06.2019
valabil
07.06.2020

SC
26. EUFLORALECO SRL

Contract de
delegare.
3146/22.05.2019
valabil
31.12.2020

SC
27. EUFLORALECO SRL

Contract de
delegare.
2217/13.05.2019
valabil
31.12.2020

SC
28. EUFLORALECO SRL

Contract de
delegare.
1575/10.05.2019
valabil
31.12.2020

Categorie deșeuri
municipale

deșeuri
menajere
similare,

deșeuri
menajere
similare,

deșeuri
menajere
similare,

deșeuri
menajere
similare,

UAT

Ulmi

Daia

Greaca

Mihai Bravu

Activități derulate
instituții inclusiv fracții de
colectare separate
Colectarea
separată
și
transportul separat al deșeurilor
municipale și al deșeurilor
similare provenind din activități
comerciale din industrie și
instituții inclusiv fracții de
colectare separate
Colectarea
separată
și
transportul separat al deșeurilor
municipale și al deșeurilor
similare provenind din activități
comerciale din industrie și
instituții inclusiv fracții de
colectare separate
Colectarea
separată
și
transportul separat al deșeurilor
municipale și al deșeurilor
similare provenind din activități
comerciale din industrie și
instituții inclusiv fracții de
colectare separate
Colectarea
separată
și
transportul separat al deșeurilor
municipale și al deșeurilor
similare provenind din activități
comerciale din industrie și
instituții inclusiv fracții de
colectare separate

Autorizație de
mediu

n.d

Nr.37/25.05.20
20 valabil pe
toată perioada
în care
beneficiarul
obține viza
anuală
Nr.37/25.05.20
20 valabil pe
toată perioada
în care
beneficiarul
obține viza
anuală
Nr.37/25.05.20
20 valabil pe
toată perioada
în care
beneficiarul
obține viza
anuală

Licență

Licenţă nr.
4505/07.01.20
19 clasa 3
Valabilă până
la data de
11.10.2019
Licenţă nr.
4713/14.08.20
19 clasa 3
Valabilă până
la data de
31.12.2019
Licenţă nr.
4713/14.08.20
19 clasa 3
Valabilă până
la data de
31.12.2019
Licenţă nr.
4713/14.08.20
19 clasa 3
Valabilă până
la data de
31.12.2019
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Nr
crt
.

Denumire
operator

Contract de
delegare/
valabilitate

SC
29. EUFLORALECO SRL

Contract de
delegare.4164/02
.05.2019 AA
nr.1/09.12.2019

SC
30. EUFLORALECO SRL

Contract de
delegare.1314/02
.05.2019 valabil
31.12.2020

Categorie deșeuri
municipale

deșeuri
menajere
similare,

deșeuri
menajere
similare,

UAT

Călugăreni

Bulbucata

SC RER
ECOLOGIC
31. SERVICE
BUCUREȘTIREBU SRL

Contract de
delegare.7/08.01.
2007 valabil
11.06.2020

deșeuri
menajere
similare,

Bolintin Deal

SC BRAI
32. CATA SRL
BUCUREȘTI

Contract de
delegare.36/01.0
3.2007 valabil
02.03.2021

deșeuri
menajere
similare,

FloreștiStoenești

SC BRAI
33. CATA SRL
BUCUREȘTI

Contract de
delegare.3902/08
.07.2016 valabil
08.07.2021

deșeuri
menajere
similare,

Joița

Activități derulate
Colectarea
separată
și
transportul separat al deșeurilor
municipale și al deșeurilor
similare provenind din activități
comerciale din industrie și
instituții inclusiv fracții de
colectare separate
Colectarea
separată
și
transportul separat al deșeurilor
municipale și al deșeurilor
similare provenind din activități
comerciale din industrie și
instituții inclusiv fracții de
colectare separate
Colectarea
separată
și
transportul separat al deșeurilor
municipale și al deșeurilor
similare provenind din activități
comerciale din industrie și
instituții inclusiv fracții de
colectare separate
Colectarea
separată
și
transportul separat al deșeurilor
municipale și al deșeurilor
similare provenind din activități
comerciale din industrie și
instituții inclusiv fracții de
colectare separate
Colectarea
separată
și
transportul separat al deșeurilor
municipale și al deșeurilor
similare provenind din activități

Autorizație de
mediu
Nr.37/25.05.20
20 valabil pe
toată perioada
în care
beneficiarul
obține viza
anuală
Nr.37/25.05.20
20 valabil pe
toată perioada
în care
beneficiarul
obține viza
anuală

Licență
Licenţă nr.
4713/14.08.20
19 clasa 3
Valabilă până
la data de
31.12.2019
Licenţă nr.
4713/14.08.20
19 clasa 3
Valabilă până
la data de
31.12.2019

n.d

Licenţă nr.
4653/10.07.20
19 clasa 1
Valabilă până
la data de
11.07.2024

n.d

n.d

n.d

n.d
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Nr
crt
.

34. -

Contract de
delegare/
valabilitate

Denumire
operator

-

Categorie deșeuri
municipale

-

UAT

Ghimpați

Activități derulate
comerciale din industrie și
instituții inclusiv fracții de
colectare separate
-

Autorizație de
mediu

n.d

Licență

n.d
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* contractelor de delegare atribuite de ADI, restul contractelor au valabilitate până la data atribuirii
de către ADI a noilor contracte de delegare.
Perioada de valabilitate a contractelor încheiate în prezent de UAT-urile din zona 1 și 3 este până la
data atribuirii de către ADI ”Management Eficient pentru un Județ Curat” a contractelor de delegare a
gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale pentru cele 2 zone.
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Date privind Colectarea și transportul deșeurilor municipale
Conform proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Giurgiu” (SMID)
sistemul de colectare a deșeurilor municipale propus este următoarea:
Deșeuri mixte
-

În zona urbană de blocuri colectarea deșeurilor în puncte de colectare, containere 1.100 l;
În zona urbană de case, colectarea deșeurilor din poartă în poartă în containere de 120 litri;
În mediul rural colectarea deșeurilor în puncte de colectare, containere de 1.100 litri.

Deșeuri reciclabile
-

În mediul urban, colectare separată pe 3 fracții: hârtie/carton (containere de 660 litri), plastic/metal
(saci de plastic), sticla (containere de 1,5 mc);
În mediul rural, colectare separată doar a deșeurilor de sticlă în puncte de colectare dotate cu
containere de 1,5 mc.

În ceea ce privește colectarea biodeșeurilor, este prevăzută colectarea în puncte de colectare, în containere
de 240 litri, în zona de blocuri. În zona de case, sistemul prevăzut este din poartă în poartă în containere de
120 litri. De asemenea este prevăzută și compostarea individuală la zona de case. În mediul rural, proiectul
prevede compostarea la domiciliu..
Pentru colectarea deșeurilor voluminoase, deșeuri periculoase și deșeuri de echipamente electrice și
electronice s-au prevăzut 3 centre de colectare în mediul urban: Giurgiu, Bolintin Vale, Mihăilești).
În prezent sistemul de colectare a deșeurilor, diferă față de cel propus prin proiect, atât în mediul urban cât
și în mediul rural.





În mediul urban, zonele de blocuri sunt amenajate puncte de colectare, dotate cu recipiente pentru
deșeurile reziduale și deșeurile reciclabile (1 container de 1,5 mc pentru sticlă, 1 container de 1,1 mc
pentru hârtie/carton și 1 container de 1,1 mc pentru plastic).
În mediul urban, zonele de case colectarea deșeurilor reziduale și reciclabile (în saci) se realizează
din poartă în poartă.
În mediul rural colectarea deșeurilor reziduale în recipiente ( 120-240 litri) și reciclabile (în saci,
inclusiv sticla) se realizează din poartă în portă, în zonele 2-4 (unde există un contract de delegare)..

În ceea ce privește extinderea sistemului de colectare în conformitate cu noua documentație de atribuire,
astfel încât până la data de 01 ianuarie 2022 toți locuitorii județului (inclusiv cei din mediul rural) să
beneficieze de colectarea deșeurilor reziduale din poartă în poartă (în zonele de case) și de colectarea separată
a deșeurilor reciclabile, se menționează următoarele3:
Deșeuri de hârtie și carton
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-

mediul urban, zona de blocuri, colectarea prin aport voluntar în punctele de colectare (container de
660 l);
mediul urban, zona de case, colectarea din poartă în poartă în saci de plastic;
mediul rural prin aport voluntar în punctele de colectare, în containere de 1,1 mc iar începând cu anul
3 de operare se analizează extinderea sistemului cu colectare din poartă în poartă;

În ceea ce privește colectarea deșeurilor din sectorul comercial, instituțional, industria, sistemul propus este
din poartă în poartă în recipiente corelate cu volumul de deșeuri generat.
Deșeuri de plastic și metal
-

mediul urban, zona de blocuri, colectarea în puncte de colectare (saci de plastic de 120 l);
mediul urban, zona de case, colectarea din poartă în poartă în saci de plastic de 120 l;
mediul rural în punctele de colectare, în containere de 1,1 mc iar începând cu anul 3 de operare se
analizează extinderea sistemului cu colectare din poartă în poartă;

În ceea ce privește colectarea deșeurilor din sectorul comercial, instituțional, industria, sistemul propus este
din poartă în poartă în recipiente corelate cu volumul de deșeuri generat.
Deșeuri de sticlă
-

mediul urban, atât în zonele de blocuri cât și în zonele de case respectiv în mediul rural colectarea în
puncte de colectare, cu containere de 1,5 mc.

În ceea ce privește colectarea deșeurilor din sectorul comercial, instituțional, industria, sistemul propus este
din poartă în poartă în recipiente corelate cu volumul de deșeuri generat.
Deșeuri menajere reziduale
-

în zona de blocuri, colectarea deșeurilor reziduale prin aport voluntar în puncte de colectare dotate
cu pubele de 1.100 l;
în zona de case sistem din poartă în poartă, la fiecare casă în europubele de 80/120 l;
în mediul rural colectarea deșeurilor reziduale, din poartă în poartă, în containere de 80/120 l;
sectorul comercial, instituțional și industrial: sistemul din poartă în poartă, în recipiente corelate cu
volumul de deșeuri generat;

Biodeșeurile
-

zona de blocuri, colectarea biodeșeurilor în puncte de colectare, în pubele de 240 l;
în zona de case, colectarea biodeșeurilor prin sistem din poartă în poartă, în pubele de 80/120 l;
mediul rural: colectează doar deșeurile verzi, prin campanii de colectare programate, în sistemul din
poartă în poartă;
din piețe: colectare în recipiente corelate cu volumul de deșeuri generat

Biodeșeurile din deșeurile din piețe vor fi colectate separat în containere sau recipiente special destinate
acestui scop și vor fi transportate și predate separat la stația de compostare de la CMID Frătești. Deșeurile
verzi de la populație vor fi colectate fără a fi utilizate recipiente de colectare
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Colectarea deșeurilor menajere și similare în amestec
Colectarea deșeurilor menajere și similare în amestec se realizează în general, în mediul urban prin
platformele de colectare (punctele gospodărești amenajate în cartierele de blocuri) și din poartă în poartă în
zonele de case, iar în mediul rural din poartă în poartă.
Infrastructura de colectare pentru deșeurile menajere amestecate este prezentată în tabelul următor:

Infrastructură
Număr puncte supraterane colectare deșeuri în amestec

Mediul urban

Dotare puncte supraterane colectare deșeuri în amestec
Număr puncte subterane colectare deșeuri în amestec
Dotare (caracteristici) puncte subterane colectare deșeuri în
amestec
Recipiente colectare deșeuri amestec din poartă în poartă
Mașini colectare deșeuri amestec

114
1.458 - containere
1100 l
0

Mediul rural
2.516
2.516 - containere
1100 l
0

0

0

8.882 - pubele 120 l
0
Dotarea este a operatorilor

Colectarea separată a deșeurilor menajere și similare
În cadrul proiectului s-a stabilit organizarea colectării selective în mediul urban pentru următoarele
fracțiuni de deșeuri de ambalaje: hârtie-carton, plastic-metal și sticlă.
Containerele dedicate colectării selective sunt amplasate pe platformele de colectare, împreună cu
containerele dedicate deșeurilor mixte și biodegradabile.
La nivelul județului Giurgiu, pentru deseurile reciclabile sunt prevăzute containere de deșeuri pentru
colectare hârtie și sticlă, iar pentru plastic și metal colectarea se realizează printr-un sistem de colectare
in saci.
În mediul rural se colectează separat exclusiv sticla, în containere de 1,5 mc (un container la 500
locuitori), amplasate pe platformele de colectare, împreuna cu containerele dedicate deșeurilor mixte.
Infrastructura de colectare pentru deșeurile menajere amestecate este prezentată în tabelul următor:
Infrastructură
Număr puncte supraterane colectare separată
deșeuri
Dotare puncte supraterane colectare separată
deșeuri
Număr puncte subterane colectare separată
deșeuri
Dotare (caracteristici) puncte subterane
colectare separată deșeuri
Recipiente colectare separată deșeuri din poartă
în poartă

Mediul urban
114

Mediul rural
0

293 - containere 1700 l
790 - containere 600 l
22 - pubele 240 l

Saci (asigurați de către
operator)

0

0

-

-

Saci (asigurați de către
operator)

Saci (asigurați de către
operator)
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Infrastructură
Mașini colectare separată deșeuri

Mediul urban
Dotarea este a operatorilor

Mediul rural

Frecvențele de colectare a deșeurilor menajere și similare, stabilite în cadrul contractelor de delegare al
serviciului de salubrizare la nivelul județului, sunt diferite pentru fiecare zonă, conform tabelului următor:
Categorie deșeu
Deșeuri menajere și
similare reziduale
Deșeuri reciclabile

Mediul Urban
Mediul Rural
Case
Blocuri
Case
Blocuri
2/săptămână
zilnic(Municipiul
1-2(Municipiul Giurgiu)
Giurgiu)
1/săptămână
3/săptămână
1/săptămână restul
2-3 /săptămână restul
2/lună
localităților urbane
localităților urbane
1/săptămână

1-2/ săptămână
2/lună

1-2/săptămână
2/lună

1-23/săptămână

*pe baza chestionarelor completate la nivelul fiecărui UAT, județul Giurgiu
Colectarea deșeurilor din parcuri și grădini
La nivelul județului Giurgiu colectarea deșeurilor din parcuri și grădini, conform datelor furnizate de
operatorii de salubrizare se realizează în general doar în mediul urban. Astfel, la nivelul localităților urbane,
la nivelul anului 2019, colectarea deșeurilor din parcuri și grădini era asigurată de SC Giurgiu Servicii Locale
SRL, la nivelul Municipiului Giurgiu. Cantitatea colectată la nivelul anului 2019 a fost de 969 tone (cantitate
estimată de către consultant).
Colectarea deșeurilor stradale
Deșeurile stradale se colectează la nivelul județului Giurgiu, de asemenea în principal din mediul urban.
Cantitatea colectată la nivelul anului 2019 a fost de 839 tone, fiind eliminată pe depozitul de deșeuri.
La nivelul municipiului Giurgiu, colectarea deșeurilor stradale este asigurat de către SC Servicii Publice
SRL.
Colectarea deșeurilor din piețe
Colectarea deșeurilor din piețe se realizează la nivelul Municipiului Giurgiu, conform datelor furnizate de
operatorii de salubrizare de către: SC Rosal Grup SA.
Cantitatea colectată la nivelul anului 2019 a fost de 485 tone, fiind eliminată pe depozitul de deșeuri.
Prin proiectul SMID au fost construite trei centre de colectare Giurgiu (zona 1 de colectare), Bolintin Vale
și Mihăilești (zona 3 de colectare) pentru deşeurile voluminoase, deşeurile provenite din echipamente
electrice, electronice şi electrocasnice şi deşeuri periculoase de mici dimensiuni.
Fiecare centru de colectare are o suprafață de cca 1.000 mp și este împrejmuit și dotat cu cabină și poartă.
Centrul de colectare deșeuri Giurgiu este situat în Municipiul Giurgiu, pe un teren intravilan de 1.000 mp,
strada Gloriei, nr.5.
Centrul de colectare deșeuri Bolintin Vale este situat în orașul Bolintin Vale, pe un teren de 1.038 mp.
Centrul de colectare deșeuri Mihăilești este situat în orașul Mihăilești, pe un teren intravilan de 1.000 mp.
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Conform informațiilor primite respectiv conform prevederilor AF, fiecare centru de colectare are în
componența sa 1 container pentru deșeurile periculoase și 4 containere de câte 10 mc pentru deșeurile
voluminoase și DEEE-uri.
Din cele trei centre de colectare 2 sunt operaționale (Giurgiu și Bolintin Vale). Centrul de colectare Mihăilești
este nefuncțională.
Centrul de colectare Giurgiu, este pusă la dispoziția operatorului de către autoritatea publică locală, respectiv
Primăria Municipiului Giurgiu și este operat de SC ROSAL GRUP SA. Centrul de colectare Bolintin Vale
este operat de SC ECOGREEN CONSTRUCT SRL.
Conform informațiilor primite de la operator la nivelul anului 2020, au fost transportate de către acesta
aproximativ 15 tone de deșeuri reciclabile ulterior fiind transferate la CMID. Alte tipuri de deșeuri nu au fost
transportate la centrul de colectare.
În ceea ce privește centrul de colectare deșeuri Giurgiu, cantitățile de DEEE-uri colectate provenite de la
gospodăriile individuale au fost de 1,90 tone la nivelul anului 2020, cantități de DEEE-uri provenite din alte
surse decât gospodăriile particulare au fost de 1,84 tone. Cantitățile menționate anterior au fost predate în
vederea tratării la diferiți operatori.
Date privind transferul deșeurilor
La nivelul județului Giurgiu nu există la acest moment nici o stație de transfer funcțională.
Figura 1-1 Distante evaluate intre CMID și UAT-urile principale în Județul Giurgiu

Tabel 1-1: Distanțe aproximative între CMID și UAT-urile principale
Nr crt

Zona

Localitate

Distanța până la CMID (km)

1
2
3

1
1
1

Giurgiu
Călugăreni
Greaca

15,0
33,0
40,0
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2
Letca Nouă
31,0
4
2
Toporu
48,5
5
2
Găujani
42,0
6
3
Mihăilești
42,5
7
3
Bolintin Vale
70,5
8
3
Vânătorii Mici
67,5
9
4
Hotarele
61,0
10
4
Vărăști
64,0
11
Din tabelul de mai sus se poate concluziona că zonele 3 si 4 sunt zonele cele mai îndepărtate de CMID
Frătești, fiind la peste 40 de km.
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PROIECȚII
Proiecția socio-economică
Metodologie și ipoteze
Prognoza socio-economică vizează analiza evoluției populației și a principalilor indicatori macroeconomici
la nivelul județului Giurgiu și a Regiunii de dezvoltare Sud Muntenia, precum și dinamica populației, pe
medii de rezidență, pentru mediul urban și mediul rural.
Ipotezele pe baza cărora s-au realizat proiecțiile indicatorilor socio-economici sunt următoarele:


Perioada proiecțiilor socio-economice este 2020-2050, anul 2019 fiind anul de referință pentru
acestea;



Proiecția populației la nivel de județ s-a realizat separat pentru mediul urban și mediul rural, pe
scenariul mediu, conform datelor furnizate de INS;



Pe perioada 2023 – 2050 valorile indicatorilor economici rămân constante la nivelul celor din anul
2022, pentru a evita o supraapreciere a acestora;



Proiecția veniturilor înregistrare de populație pe perioada 2020 – 2050 s-a realizat prin ajustarea
valorilor înregistrate la nivelul anului de referință (anul 2019) cu valorile indicelui Creșterea reală a
PIB dată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză pentru perioada 2019-2023;



Determinarea veniturilor reale disponibile (nete) ale populației, s-a menținut constantă proporția
venitului disponibil în totalul veniturilor populației înregistrate la nivelul anului 2019 (anul de
referință), de 77,90%;



Pentru determinarea datelor la nivel de județ (acolo unde datele nu sunt disponibile din surse oficiale)
s-a aplicat valorilor înregistrate la nivel național sau regional, un factor de corecție județean, calculat
ca raport dintre nivelul regional și cel județean al câștigurilor salariale nete;



Același principiu s-a aplicat și în determinarea veniturilor reale disponibile (nete) ale populației
pentru familia medie la nivel județean.

1.1.1 Proiecția populației
Perioada proiecțiilor socio-economice este 2020-2050, anul 2019 fiind anul de referință pentru acestea.
Evoluţia populaţiei este importantă pentru planificarea gestionării deşeurilor, în principal a deşeurilor
municipale. Pentru prognoza populației pe perioada 2020-2025 s-au luat în considerare datele înregistrate de
Institutul Naţional de Statistică pentru perioada 2014-2019, privind populația rezidentă, precum și datele de
prognoză ale Centrului Național de Prognoză pentru perioada 2015-2060.
Pentru prognoza populația s-a folosit datele statistice publicate de INS, astfel:
- pentru anii istorici 2014-2019 s-au folosit datele statistice privind populația rezidentă pe medii (total Urban
și total Rural) publicat de INS
- la prognozarea populației pe anii 2020- 2050 s-a utilizat populația din Prognoza INS la nivelul anilor 2060,
varianta medie.
Populația totală din mediu urban pe anii istorici prezintă un trend descendent așa cum rezultă din datele
publicate INS. Per total urban și rural trendul este unul descendent.
Prognoza populaţiei pe perioada de previziune este prezentată în tabelul următor.
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Prognoza populației în județul Giurgiu perioada 2020-2025
Populație (nr. de persoane)
Zona
2020
2021
2022
2023
Total județ
265.244
263.191
261.154
259.133
GIURGIU
77.321
76.723
76.129
75.540
Total Urban
187.923
186.468
185.025
183.593
Total rural

2024

2025

257.128

255.138

74.955
182.172

74.375
180.763

1.1.2 Proiecția indicatorilor socio-economici
Realizarea proiecțiilor principalilor indicatori socio-economici s-a realizat pe baza datelor comunicate de
Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP), prognoza pe termen mediu pentru perioada 2020 –
2023. Începând cu anul 2024 valorile indicatorilor sunt limitate la cele estimate în anul 2023, pentru evitarea
unei supraaprecieri a acestora.
În cele ce urmează, este prezentată prognoza pentru principalii indicatori socio-economici la nivelul Regiunii
Sud Muntenia și la nivelul județului Giurgiu, furnizată de CNP.
Proiecția principalilor indicatori economico-sociali, 2020-2050
ROMANIA
Indicator

UM

2020

2,80%
Rata inflației (pentru leu)
%
4,8400
Curs mediu de schimb
lei/euro
1.058,00
PIB (prețuri curente)
mld. lei
Creșterea reală a PIB (față de anul
-3,80%
%
anterior)
12.357
PIB/capita
euro/pers.
3,90%
Rata șomaj înregistrată
%
3.157
Câștig salarial mediu net lunar
lei/lună
Creșterea câștigului salarial mediu net
4,00%
%
lunar (față de anul anterior)
REGIUNEA SUD MUNTENIA
Indicator
PIB (prețuri curente)
Creșterea reală a PIB (față de anul
anterior)
PIB/capita
Rata șomaj înregistrată
Câștig salarial mediu net lunar
Creșterea câștigului salarial mediu net
lunar (față de anul anterior)

2021

2022

2,70%
4,9000
1.149,10

2,60%
4,9000
1.321,00

20232050
2,40%
4,9000
1.410,90

4,90%

4,20%

4,00%

13.389
3,60%
3.373

14.434
2,70%
3.841

15.483
2,60%
4.107

6,80%

7,20%

6,90%

UM

2020

2021

2022

mld. lei

137,49

147,27

157,86

20232050
171,75

%

5,70%

5,00%

5,10%

4,20%

euro/pers.
%
lei/lună

10.119
3,60%
2.899

11.011
3,50%
3.076

11.979
3,30%
3.259

12.946
3,30%
3.505

%

6,30%

6,10%

5,90%

6,30%

JUDETUL GIURGIU

55

Studiu de oportunitate

2021

2022

10,47
11,28
PIB (prețuri curente)
mld. lei
Creșterea reală a PIB (față de anul
6,50%
5,70%
%
anterior)
8.448
9.249
PIB/capita
euro/pers.
2,20%
2,20%
Rata șomaj înregistrată
%
2.846
3.008
Câștig salarial mediu net lunar
lei/lună
Creșterea câștigului salarial mediu net
7,10%
5,70%
%
lunar (față de anul anterior)
(Sursa: CNSP, http://www.cnp.ro/ro/prognoze)

12,16

20232050
13,62

5,70%

4,90%

10.113
2,10%
3.173

11.302
2,00%
3.714

5,50%

6,90%

Indicator

UM

2020

În județul Giurgiu situația economică și socială este inferioară celei la nivel regional, cu un nivel al produsului
intern brut pe cap de locuitor de 8.448 euro/capital în 2020 estimat, care se preconizează că va ajunge la
11.302 euro/capital până în 2023 și o rată a șomajului în continuă scădere, ajungând la 2,00 % în anul 2023.
În ceea ce privește evoluția indicatorilor macroeconomici, se preconizează o scădere a ratei inflației începând
cu 2020 și ajungând la 2,40% în anul 2023, iar din anul 2024 se previzionează un nivel constant la 2,40%, în
vederea păstrări unui nivel realist al previziunilor.
Se preconizează că ritmul de creștere economică a României se va intensifica în perioada de prognoză, cu o
creștere constantă începând cu anul 2023, pentru o previziune realistă, la 4,0% anual și 4,9% la nivelul
județului Giurgiu, reprezentând creșterea reală a produsului intern brut.
Pentru piața muncii se prevede o îmbunătățire treptată a stabilității acesteia, cu o rată a șomajului în ușoară
scădere, previzionată pentru anul 2023 la 2,60% media națională și 2,00% în județul Giurgiu.
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1.1.3 Proiecția veniturilor populației
Nivelul veniturilor brute realizate de populație, înregistrate la nivel județean, au fost determinate prin aplicarea unui factor de corecție județean (calculat
ca raport dintre nivelul regional și cel județean al câștigurilor salariale nete) la veniturile brute medii înregistrate la nivel regional.
Proiecția veniturilor brute ale populației au fost determinate prin ajustarea veniturilor înregistrate în anul 2019 cu creșterea reală PIB furnizată de
Comisia Națională de Strategie și Prognoză pentru perioada 2020-2023 și cu o creștere constantă pe perioada 2024-2050 cu cea previzionată pentru
anul 2023.
Proiecția veniturilor brute pe gospodărie și pe persoană, separat pentru mediul urban și rural este prezentată în tabelul de mai jos:
Proiecția veniturilor brute pe gospodărie și pe persoană, separat pentru mediul urban și rural
Indicator
UM
2020
2021
2022
2023
2024
2025
România
Venit brut pe
gospodărie
(venituri totale
4.607,82 4.833,60 5.036,61 5.238,07 5.447,59 5.665,49
medii
lunare/gospodarie ) lei/gospodărie
-România:
-în mediul urban
5.310,68 5.570,90 5.804,88 6.037,08 6.278,56 6.529,70
-în mediul rural
3.689,63 3.870,42 4.032,98 4.194,30 4.362,07 4.536,55
Venit brut pe
persoană (venituri
totale medii
1.782,33 1.869,66 1.948,19 2.026,12 2.107,16 2.191,45
lunare/gospodarie )
lei/persoană
-România:
-în mediul urban
1.978,91 2.075,88 2.163,07 2.249,59 2.339,57 2.433,15
-în mediul rural
1.231,61 1.291,96 1.346,22 1.400,07 1.456,07 1.514,31
Regiunea Sud
Muntenia
Venit brut pe
gospodărie (venituri lei/gospodărie 4.142,03 4.344,99 4.527,48 4.708,58 4.896,92 5.092,80
totale medii

2026

2027

2028

2029

5.892,11 6.127,79 6.372,90 6.627,82

6.790,89 7.062,53 7.345,03 7.638,83
4.718,01 4.906,73 5.103,00 5.307,12

2.279,11 2.370,27 2.465,08 2.563,68

2.530,48 2.631,70 2.736,97 2.846,45
1.574,88 1.637,88 1.703,40 1.771,54

5.296,51 5.508,37 5.728,70 5.957,85
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lunare/gospodarie) Regiunea Sud
Muntenia:
-în mediul urban
4.876,67 5.080,37 4.925,31 5.152,17 5.358,25
-în mediul rural
3.388,10 3.529,62 3.421,89 3.579,50 3.722,68
Venit brut pe
persoană (venituri
totale medii
1.746,04 1.833,34 1.926,84 2.007,77 2.092,10
lunare/persoana)lei/persoană
Regiunea Sud
Muntenia:
-în mediul urban
1.817,19 1.893,09 1.835,32 1.919,85 1.996,64
-în mediul rural
1.130,96 1.178,20 1.142,24 1.194,85 1.242,64
Județul Giurgiu
Venit brut pe
gospodărie
(venituri totale
4.066,30 4.248,94 4.408,01 4.989,35 5.188,92
medii
lunare/gospodarie)- lei/gospodărie
judetul Giurgiu:
-în mediul urban
4.787,51 4.968,06 4.795,34 5.459,39 5.677,76
-în mediul rural
3.326,16 3.451,59 3.331,59 3.792,94 3.944,66
Venit brut pe
persoană (venituri
totale medii
1.714,12 1.792,81 1.875,99 2.127,49 2.216,85
lunare/gospodarie) - lei/persoană
judetul Giurgiu:
-în mediul urban
1.783,97 1.851,24 1.786,89 2.034,33 2.115,70
-în mediul rural
1.110,28 1.152,15 1.112,10 1.266,10 1.316,74

Indicator
România

UM

2030

2031

2032

2033

2034

5.572,58 5.795,49 6.027,31 6.268,40 6.519,14
3.871,59 4.026,45 4.187,51 4.355,01 4.529,21

2.179,97 2.271,53 2.366,93 2.466,34 2.569,93

2.076,50 2.159,56 2.245,95 2.335,79 2.429,22
1.292,34 1.344,04 1.397,80 1.453,72 1.511,87

5.396,48 5.612,34 5.836,83 6.070,30 6.313,11

5.904,87 6.141,07 6.386,71 6.642,18 6.907,87
4.102,45 4.266,54 4.437,21 4.614,70 4.799,28

2.309,96 2.406,98 2.508,07 2.613,41 2.723,17

2.200,32 2.288,33 2.379,87 2.475,07 2.574,07
1.369,40 1.424,18 1.481,15 1.540,40 1.602,02

2035

2036

2037

2038

2039

58

Studiu de oportunitate

Venit brut pe
gospodărie (venituri
totale medii
lunare/gospodarie )
-România:
-în mediul urban
-în mediul rural
Venit brut pe
persoană (venituri
totale medii
lunare/gospodarie )
-România:
-în mediul urban
-în mediul rural
Regiunea Sud
Muntenia
Venit brut pe
gospodărie (venituri
totale medii
lunare/gospodarie) Regiunea Sud
Muntenia:
-în mediul urban
-în mediul rural
Venit brut pe
persoană (venituri
totale medii
lunare/persoana)Regiunea Sud
Muntenia:
-în mediul urban
-în mediul rural
Județul Giurgiu
Venit brut pe
gospodărie (venituri
totale medii

lei/gospod
ărie

lei/persoan
ă

lei/gospod
ărie

lei/persoan
ă

lei/gospod
ărie

6.892,93

7.168,65

7.455,40

7.753,62

8.063,76

8.386,31

8.721,76

9.070,63

9.433,46

9.810,80

7.944,38
5.519,40

8.262,16
5.740,18

8.592,65
5.969,79

8.936,36
6.208,58

9.293,81
6.456,92

9.665,56
6.715,20

10.052,18
6.983,81

10.454,27
7.263,16

10.872,44
7.553,69

11.307,34
7.855,84

2.666,23

2.772,88

2.883,80

2.999,15

3.119,12

3.243,88

3.373,64

3.508,59

3.648,93

3.794,89

2.960,31
1.842,40

3.078,72
1.916,10

3.201,87
1.992,74

3.329,94
2.072,45

3.463,14
2.155,35

3.601,67
2.241,56

3.745,74
2.331,22

3.895,57
2.424,47

4.051,39
2.521,45

4.213,45
2.622,31

6.196,16

6.444,01

6.701,77

6.969,84

7.248,63

7.538,58

7.840,12

8.153,72

8.479,87

8.819,06

6.779,90
4.710,37

7.051,10
4.898,79

7.333,15
5.094,74

7.626,48
5.298,53

7.931,53
5.510,47

8.248,79
5.730,89

8.578,74
5.960,13

8.921,89
6.198,53

9.278,77
6.446,48

9.649,92
6.704,34

2.677,87

2.790,34

2.907,53

3.029,65

3.156,90

3.289,49

3.427,65

3.571,61

3.721,62

3.877,93

2.526,39
1.572,34

2.627,44
1.635,24

2.732,54
1.700,65

2.841,84
1.768,67

2.955,52
1.839,42

3.073,74
1.912,99

3.196,69
1.989,51

3.324,56
2.069,09

3.457,54
2.151,86

3.595,85
2.237,93

6.565,63

6.828,26

7.101,39

7.385,45

7.680,86

7.988,10

8.307,62

8.639,92

8.985,52

9.344,93
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lunare/gospodarie)judetul Giurgiu:
-în mediul urban
-în mediul rural
Venit brut pe
persoană (venituri
totale medii
lunare/gospodarie) judetul Giurgiu:
-în mediul urban
-în mediul rural

Indicator
România
Venit brut pe
gospodărie
(venituri totale
medii
lunare/gospodari
e ) -România:

lei/persoan
ă

7.471,55
5.190,90

7.770,42
5.398,53

8.081,24
5.614,48

8.404,48
5.839,05

8.740,66
6.072,62

9.090,28
6.315,53

9.453,89
6.568,14

9.832,05
6.830,88

10.225,34
7.104,11

2.837,55

2.956,73

3.080,90

3.210,31

3.345,14

3.485,64

3.632,04

3.784,58

3.943,54

4.109,17

2.677,04
1.666,10

2.784,11
1.732,75

2.895,48
1.802,06

3.011,30
1.874,13

3.131,76
1.949,10

3.257,02
2.027,06

3.387,31
2.108,14

3.522,80
2.192,47

3.663,71
2.280,17

3.810,27
2.371,38

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

10.203,2
3

10.611,3
6

11.035,8
1

11.477,2
4

11.936,3
3

12.413,7
8

12.910,3
3

13.426,7
4

13.963,8
1

14.522,3
6

15.103,2
5

-în mediul urban

11.759,6
3

12.230,0
2

12.719,2
2

13.227,9
9

13.757,1
1

14.307,3
9

-în mediul rural

8.170,07

8.496,87

8.836,74

9.190,21

9.557,82

9.940,13

14.879,6
9
10.337,7
4

15.474,8
8
10.751,2
5

16.093,8
8
11.181,3
0

16.737,6
4
11.628,5
5

17.407,1
5
12.093,6
9

3.946,69

4.104,56

4.268,74

4.439,49

4.617,07

4.801,75

4.993,82

5.193,57

5.401,31

5.617,36

5.842,05

4.381,99
2.727,20

4.557,27
2.836,29

4.739,56
2.949,74

4.929,14
3.067,73

5.126,31
3.190,44

5.331,36
3.318,06

5.544,61
3.450,78

5.766,39
3.588,81

5.997,05
3.732,36

6.236,93
3.881,65

6.486,41
4.036,92

Venit brut pe
persoană
(venituri totale
medii
lunare/gospodari
e ) -România:
-în mediul urban
-în mediul rural
Regiunea Sud
Muntenia

UM

7.184,18
4.991,25

lei/gospodăr
ie

lei/persoană
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Venit brut pe
gospodărie
(venituri totale
medii
lunare/gospodari
e) -Regiunea Sud
Muntenia:

9.171,82

9.538,69

9.920,24

10.317,0
5

10.729,7
3

11.158,9
2

11.605,2
8

12.069,4
9

12.552,2
7

13.054,3
6

13.576,5
3

-în mediul urban

10.035,9
2

10.437,3
6

10.854,8
5

11.289,0
4

11.740,6
1

12.210,2
3

12.698,6
4

13.206,5
9

13.734,8
5

14.284,2
5

-în mediul rural

6.972,51

7.251,41

7.541,46

7.843,12

8.156,84

8.483,12

8.822,44

9.175,34

9.542,36

9.924,05

14.855,6
3
10.321,0
1

4.040,80

4.210,51

4.387,35

4.571,62

4.763,63

4.963,70

5.172,18

5.389,41

5.615,77

5.851,63

6.097,40

3.739,68
2.327,45

3.889,27
2.420,55

4.044,84
2.517,37

4.206,63
2.618,07

4.374,90
2.722,79

4.549,89
2.831,70

4.731,89
2.944,97

4.921,16
3.062,77

5.118,01
3.185,27

5.322,73
3.312,68

5.535,64
3.445,19

9.718,73

10.107,4
7

10.511,7
7

10.932,2
5

11.369,5
3

11.824,3
2

12.297,2
9

12.789,1
8

13.300,7
5

13.832,7
8

14.386,0
9

-în mediul urban

10.634,3
5

11.059,7
3

11.502,1
1

11.962,2
0

12.440,6
9

12.938,3
2

13.455,8
5

13.994,0
9

-în mediul rural

7.388,27

7.683,81

7.991,15

8.310,80

8.643,23

8.988,96

9.348,51

9.722,46

14.553,8
5
10.111,3
6

15.136,0
1
10.515,8
1

15.741,4
6
10.936,4
4

4.281,75

4.461,58

4.648,96

4.844,22

5.047,68

5.259,68

5.480,59

5.710,78

5.950,63

6.200,56

6.460,98

Venit brut pe
persoană
(venituri totale
medii
lunare/persoana)Regiunea Sud
Muntenia:
-în mediul urban
-în mediul rural
Județul Giurgiu
Venit brut pe
gospodărie
(venituri totale
medii
lunare/gospodari
e)- judetul
Giurgiu:

Venit brut pe
persoană
(venituri totale
medii

lei/gospodăr
ie

lei/persoană

lei/gospodăr
ie

lei/persoană
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Studiu de oportunitate

lunare/gospodari
e) -judetul
Giurgiu:
-în mediul urban
-în mediul rural

3.962,67
2.466,23

4.121,18
2.564,89

4.286,03
2.667,48

4.457,47
2.774,18

4.635,77
2.885,15

4.821,20
3.000,55

5.014,05
3.120,58

5.214,60
3.245,40

5.423,19
3.375,20

5.640,12
3.510,21

5.865,73
3.650,62

Analizând datele de mai sus, se observă o creștere a veniturilor populației, ceea ce arată o creștere a capacității de suportare a costurilor cu colectarea
deșeurilor pe perioada de analiză, care este determinată în funcție de nivelul veniturilor familiei medii.
Determinarea veniturilor nete pentru familia medie s-au determinat prin utilizarea proporției de 77,90% a veniturilor reale disponibile din totalul
veniturilor brute înregistrate, înregistrată la nivelul anului 2019 și menținută constantă.
Mai jos sunt prezentate veniturile reale disponibile (nete) pe gospodărie și pe persoană, separate pentru familia medie la nivelul județului Giurgiu
pentru perioada de analiză 2020-2050.
Proiecția veniturilor nete pe gospodărie și pe persoană, separat pentru familia medie – județul Giurgiu
Indicatori
Venit
net/gospodărie:
-familia medie
mediul rural
mediul urban
Venit
net/persoană:
-familia medie
mediul rural
mediul urban

Indicatori
Venit
net/gospodărie:

UM

lei/
gosp.

lei/
pers.

UM

2020

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

3.735,57 4.252,86
2.595,31 2.954,70

4.422,98
3.072,89

4.599,89
3.195,81

4.783,89
3.323,63

4.975,25
3.456,59

5.174,26
3.594,85

5.381,23
3.738,64

3.735,57
2.595,31

4.252,86
2.954,70

1.391,99 1.584,74
866,33
986,29

1.648,13
1.025,74

1.714,05
1.066,76

1.782,61
1.109,44

1.853,92
1.153,82

1.928,08
1.199,97

2.005,20
1.247,97

1.391,99
866,33

1.584,74
986,29

2037

2038

2030

2021

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2039
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Studiu de oportunitate

-familia medie
mediul rural
mediul urban
Venit
net/persoană:
-familia medie
mediul rural
mediul urban

lei/
gosp.

lei/
pers.

Indicatori
UM
Venit
net/gospodărie:
-familia medie
mediul rural lei/gosp.
mediul urban
Venit
net/persoană:
-familia medie
mediul rural lei/pers.
mediul urban

5.596,48 5.820,34
3.888,18 4.043,71

6.053,16
4.205,45

6.295,29
4.373,68

6.547,09
4.548,62

6.808,97
4.730,57

7.081,33
4.919,80

7.364,58
5.116,58

7.659,17
5.321,26

7.965,54
5.534,10

2.085,41 2.168,82
1.297,89 1.349,81

2.255,58
1.403,80

2.345,80
1.459,95

2.439,64
1.518,35

2.537,22
1.579,08

2.638,71
1.642,24

2.744,26
1.707,93

2.854,03
1.776,25

2.968,20
1.847,31

2040

2041

2042

2043

2044

2045

8.284,16
5.755,46

8.615,53
5.985,69

8.960,14
6.225,11

9.318,55
6.474,11

9.691,30 10.078,95 10.482,11 10.901,40 11.337,45 11.790,95 12.262,60
6.733,08 7.002,40 7.282,49 7.573,80 7.876,75 8.191,82 8.519,49

3.086,92
1.921,19

3.210,40
1.998,05

3.338,82
2.077,97

3.472,37
2.161,09

3.611,26
2.247,53

3.755,71
2.337,43

2046

3.905,94
2.430,93

2047

4.062,17
2.528,17

2048

4.224,67
2.629,28

2049

4.393,65
2.734,45

2050

4.569,40
2.843,83

Pe baza veniturilor reale disponibile prognozate în județul Giurgiu, se va determina capacitatea de plată a populație pentru serviciile de salubrizare, în
conformitate cu mecanismul de calcul al taxei/tarifului maxim suportabil pe tonă la nivel de județ, prezentat în Metodologia de realizare/revizuire a
Planurilor Județene de Gestionare a Deșeurilor (PJGD).
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Proiecția privind generarea deșeurilor municipale
Pentru planificarea gestionării deșeurilor pentru județul Giurgiu au fost utilizate datele disponibile
pentru perioada 2014-2019 prezentate în Capitolul 4- Situația actuală privind gestionarea deșeurilor.
Perioada de prognoză se extinde pe perioada 2020-2050.
Pentru deșeurile municipale, planificarea este realizată mai detaliat, și cuprinde următoarele:







Proiecția de generare a deșeurilor municipale și proiecția deșeurilor de ambalaje;
Obiective și ținte;
Analiza alternativelor de gestionare a deșeurilor municipale;
Descrierea alternativei alese, estimarea costurilor și verificarea viabilității măsurilor
propuse;
Măsuri de guvernanță aplicabile la nivel județean care să asigure funcționarea la parametrii
proiectați a instalațiilor de gestionare a deșeurilor existente și a sistemului de management
integrat al deșeurilor;
Planul de acțiune.

De asemenea, măsurile referitoare la sistemul de colectare separată a deșeurilor municipale care vor fi
propuse și implementate la nivel de județ au fost adaptate condițiilor locale pentru a asigura cel puțin
atingerea obiectivelor minime prevăzute în PNGD.
Planificarea fluxurilor speciale de deșeuri pentru care nu sunt date privind situația actuală la nivelul
județului Giurgiu a fost preluată din Planul Național pentru Gestionarea Deșeurilor 2014-2020.
Ținând cont de situația existentă, aspectele constatate și planificarea gestionării deșeurilor a fost
elaborat, pentru fiecare flux de deșeu, un plan de acțiune care identifică măsurile care trebuie
întreprinse în vederea atingerii obiectivelor și țintelor stabilite, responsabilii și termenele de realizare.
Metodologia utilizată
Ipotezele în baza cărora se va realiza această estimare sunt următoarele:





Indicatorii de generare deșeuri menajere – se vor utiliza indicatorii estimați la analiza situației
actuale;
Gradul de deservire a populației cu serviciul de salubrizare – se vor utiliza valorile identificate
la analiza situației actuale;
Deșeurile similare – se vor calcula ca pondere din deșeurile menajere;
Deșeurile din grădini și parcuri, deșeurile din piețe și deșeurile stradale – se va utiliza cantitățile
identificate a fi generate la analiza situației actuale.

Pentru proiecția cantității de deșeuri municipale generate în perioada 2020-2025 sunt utilizate
următoarele ipoteze, prevăzute în PNGD:
Indicatorii de generare a deșeurilor menajere atât în mediul urban, cât și în mediul rural:



în anul de referință, 2019, indicatorul de generare este cel din analiza situației existente;
începând cu anul 2020 și până la sfârșitul perioadei de planificare (2050), indicatorii rămân
constanți.

În ceea ce privește gradul de conectare a populației la serviciul de salubrizare, se vor utiliza ca punct
de plecare valorile identificate la analiza situației actuale, dar cu un trend crescător;
Deșeurile similare reprezintă ponderea calculată din deșeurile menajere pentru întreaga perioada de
planificare;
Deșeurile din parcuri și grădini, deșeurile din piețe și deșeurile stradale rămân constante, la valoarea
estimată pentru primul an de prognoză pentru întreaga perioadă de planificare. Pentru mediul rural, sa considerat aceeași tendință ca și în mediul urban.

64

Proiecția deșeurilor municipale
În această etapă vor fi luate în considerare următoarele categorii de deșeuri, pentru care există obiective
și ținte de atins conform legislației în vigoare și documentelor strategice (PNGD 2014-2020), și care
fac obiectul Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor


Deșeuri menajere;



Deșeuri similare;



Deșeuri biodegradabile;



Deșeuri stradale;



Deșeuri din piețe



Deșeuri din parcuri și grădini;



Deșeuri de construcții și demolări;



Deșeuri voluminoase.

Conform datelor înregistrate la APM Giurgiu, respectiv în datele furnizate de UAT-uri, populația
deservită de servicii de salubrizare înregistrează variații la nivelul județului (astfel în 2014 era de 47,96
% ajungând în 2019 la 100%).
În ceea ce privește indicii de generare a deșeurilor menajere, pentru perioada 2014-2019, aceștia au
fost calculați din datele statistice validate ale APM. Pe perioada analizată, indicii de generare prezintă
un trend descendent, atât în mediul urban cât și în medul rural.
Ultimele date privind deșeurile sunt la nivelul anului 2019, calculele privind proiecția indicilor de
generare au avut ca an de referință anul 2019, luându-se în considerare ca valori de referință indicii de
generare pe urban și rural din acest an. Astfel, pentru mediul urban s-a calculat indicele de generare de
0,70 kg/loc/zi, cu un trend constant pe întreaga perioadă de prognoză și în mediul rural s-a calculat
indicele de generare de 0,42 kg/loc/zi, cu trend constant pe întreaga perioadă de prognoză.
Evoluția indicilor de generare a deșeurilor menajere pe perioada 2015-2019 este în contradicție cu
evoluția prognozată a indicatorilor de generare din cadrul PNGD. Astfel, în PNGD se prognozează o
scădere a indicilor atât în mediul urban cât și în rural, în timp ce în județul Giurgiu, trendul este
fluctuant. Pentru perioada de planificare a PJGD Giurgiu, 2020-2025, în PNGD se prognozează un
trend descrescător al indicilor de generare datorat implementării măsurilor de prevenire a generării
deșeurilor (prin creșterea gradului de compostare individuală a biodeșeurilor în mediul rural, aplicarea
măsurilor de prevenire a risipei de alimente, eficientizarea instrumentului economic referitor la ecotaxa
pentru pungile de plastic și a instrumentului economic plătește pentru cât arunci). Totuși, la nivelul
județului, implementarea acestor măsuri este mult întârziată, prin urmare nu se poate estima că se va
înregistra un trend descrescător al indicelui de generare. Se asumă deci că, pe această perioadă, la
nivelul PJGD Giurgiu, valorile indicilor de generare se vor menține constanți. Se menționează că indicii
de generare ai deșeurilor menajere calculați la nivelul județului în anul de referință (2019) sunt mai
mari decât cei prognozați la nivelul PNGD (0,65 kg/locuitor/zi în mediul urban și 0,31 kg/locuitor/zi)
Proiecția indicatorilor de generare a deșeurilor menajere, 2020-2025
Indicator de generare deșeuri
menajere
(kg/loc x zi)
Indicator generare mediul urban
Indicator generare mediul rural

2020

2021

2022

2023

2024

2025

0,70
0,42

0,70
0,42

0,70
0,42

0,70
0,42

0,70
0,42

0,70
0,42

65

În ceea ce privește indicii de generare al celorlalte categorii de deșeuri municipale și proiecția lor, s-au
luat în considerare următoarele premise:
 la nivelul anului 2019, pentru deșeurile similare, ponderea cantităților lor raportat la cantitățile de
deșeuri menajere generate a fost calculată la nivelul întregului județ, în funcție de cantitățile
colectate, valorile lor fiind după cum urmează:
o deșeuri similare urban – 33% din cantitatea de deseuri menajere generată în mediul urban;
o deșeuri similare rural – 18% din cantitatea de deseuri menajere generată în mediul rural;
În concordanță cu premisele PNGD 2014-2020 (care calculează cantitățile de deșeuri similare ca
procent din deșeurile menajere), aceste procente au fost menținute constante pe perioada de prognoză.
Pentru deșeurile din piețe, parcuri și grădini și stradale, în concordanță cu PNGD 2014-2020, s-a
menținut un trend constant pe perioada de prognozare, respectiv cantitatea de deseuri generate a fost
menținută constantă.
Pe baza premiselor de mai sus, proiecția generării deșeurilor municipale este prezentată în tabelul
următor:
Prognoza generării deșeurilor municipale, în județul Giurgiu, 2020-2025
TOTAL JUDEȚ (tone)
Deșeuri menajere colectate în
amestec și separat
Deșeuri similare din comerț,
industrie, instituții colectate în
amestec și separat
Deșeuri colectate din grădini
și parcuri
Deșeuri colectate din piețe
Deșeuri stradale colectate
Total deșeuri municipale
necolectate
Total deșeuri municipale
generate
Mediul urban (tone)
Deșeuri menajere colectate în
amestec și separat
Deșeuri similare din comerț,
industrie, instituții colectate în
amestec și separat
Deșeuri colectate din grădini
și parcuri
Deșeuri colectate din piete
Deșeuri stradale colectate
Total deșeuri municipale
colectate
Total deșeuri municipale
generate

2020

2021

2022

2023

2024

2025

48.569

48.196

47.825

47.455

47.088

46.721

11.592

11.502

11.413

11.325

11.237

11.150

969

969

969

969

969

969

485
839

485
839

485
839

485
839

485
839

485
839

0

0

0

0

0

0

62.454

61.991

61.531

61.073

60.618

60.164

2020

2021

2022

2023

2024

2025

19.760

19.610

19.460

19.310

19.160

19.010

6.550

6.499

6.449

6.399

6.349

6.300

872

872

872

872

872

872

437
671

437
671

437
671

437
671

437
671

437
671

0

0

0

0

0

0

28.290

28.089

27.889

27.689

27.489

27.290
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Mediul rural (tone)
Deșeuri menajere (colectate în
amestec și separat)
Deșeuri similare din comert,
industrie, instituții (colectate
în amestec și separat)
Deșeuri din grădini și parcuri
Deșeuri din piețe
Deșeuri stradale
Total deșeuri municipale
colectate
Total deșeuri municipale
generate

2020

2021

2022

2023

2024

2025

28.809

28.586

28.365

28.145

27.928

27.711

5.042

5.003

4.964

4.926

4.888

4.850

97
49
168

97
49
168

97
49
168

97
49
168

97
49
168

97
49
168

0

0

0

0

0

0

34.164

33.902

33.642

33.384

33.129

32.874

Proiecția compoziției deșeurilor municipale
La realizarea proiecției privind compoziția deșeurilor pentru perioada 2020-2025 vor fi luate în
considerare următoarele ipoteze:






Pentru deșeurile menajere și similare
Compozitiile a deseurilor menajere și similare sunt egale in mediu urban și în mediu rural;
în perioada 2020 – 2025:
o Ponderea deșeurilor de hârtie şi carton va prezenta o creştere etapizată de la 11,16% la
12,26%;
o Deșeurile de plastic vor prezenta scadere uşoară de la 11,00% la 10,00%;
o Deșeurile metalice vor prezenta o creştere etapizată de la 2,40% la 3,50%;
o Deșeurile de sticla vor prezenta o scadere uşoară de la 5,00% la 4,50%;
o Deșeurile de lemn vor prezenta o creştere etapizată de la 2,50% la 2,70%;
o Ponderea biodeșeurilor vor prezenta o scadere uşoară de la 57,00% la 55,00%;
o Deșeurile textile vor rămâne constante la 1,00%;
o Deșeurile voluminoase vor prezenta o creştere uşoară de la 2,15% la 2,75%;
o Deșeurile periculoase vor rămâne constante la 0,25%;
o Deșeurile compozite vor rămâne constante la 1,24%;
o Alte deșeuri prezintă o creştere uşoară de la 6,30% la 6,80%.
în perioada 2026 – 2050: compoziția va rămâne constantă

Compoziția deșeurilor menajere și similare este prezentată în tabelele următoare.
Prognoza compoziției deșeurilor menajere și similare în județul Giurgiu, 2020-2025
JUDET
Hârtie și carton
Plastic
Metale
Compozite
Sticlă
Lemn
Biodeșeuri
Textile
Voluminoase
Periculoase
Altele
TOTAL

2020
11,16
11,00
2,40
1,24
5,00
2,50
57,00
1,00
2,15
0,25
6,30
100,00

2021
11,36
10,80
2,60
1,24
4,90
2,60
56,50
1,00
2,15
0,25
6,60
100,00

Compoziție (%)
2022
2023
11,56
11,76
10,60
10,40
2,80
3,00
1,24
1,24
4,80
4,70
2,60
2,70
56,50
56,00
1,00
1,00
2,35
2,35
0,25
0,25
6,30
6,60
100,00
100,00

2024
12,06
10,20
3,20
1,24
4,60
2,70
55,50
1,00
2,55
0,25
6,70
100,00

2025
12,26
10,00
3,50
1,24
4,50
2,70
55,00
1,00
2,75
0,25
6,80
100,00
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URBAN
Hârtie și carton
Plastic
Metale
Compozite
Sticlă
Lemn
Biodeșeuri
Textile
Voluminoase
Periculoase
Altele
TOTAL

RURAL
Hârtie și carton
Plastic
Metale
Compozite
Sticlă
Lemn
Biodeșeuri
Textile
Voluminoase
Periculoase
Altele
TOTAL

2020
11,16
11,00
2,40
1,24
5,00
2,50
57,00
1,00
2,15
0,25
6,30
100,00

2021
11,36
10,80
2,60
1,24
4,90
2,60
56,50
1,00
2,15
0,25
6,60
100,00

Compoziție (%)
2022
2023
11,56
11,76
10,60
10,40
2,80
3,00
1,24
1,24
4,80
4,70
2,60
2,70
56,50
56,00
1,00
1,00
2,35
2,35
0,25
0,25
6,30
6,60
100,00
100,00

2024
12,06
10,20
3,20
1,24
4,60
2,70
55,50
1,00
2,55
0,25
6,70
100,00

2025
12,26
10,00
3,50
1,24
4,50
2,70
55,00
1,00
2,75
0,25
6,80
100,00

2020
11,16
11,00
2,40
1,24
5,00
2,50
57,00
1,00
2,15
0,25
6,30
100,00

2021
11,36
10,80
2,60
1,24
4,90
2,60
56,50
1,00
2,15
0,25
6,60
100,00

Compoziție (%)
2022
2023
11,56
11,76
10,60
10,40
2,80
3,00
1,24
1,24
4,80
4,70
2,60
2,70
56,50
56,00
1,00
1,00
2,35
2,35
0,25
0,25
6,30
6,60
100,00
100,00

2024
12,06
10,20
3,20
1,24
4,60
2,70
55,50
1,00
2,55
0,25
6,70
100,00

2025
12,26
10,00
3,50
1,24
4,50
2,70
55,00
1,00
2,75
0,25
6,80
100,00

Pentru deșeurile din parcuri şi grădini se consideră aceeaşi compoziţie că pe întreaga perioada de
planificare, respectiv: 93,10% biodeșeuri şi 6,90% Alte deșeuri. Estimarea este realizată pe baza datelor
furnizate de către operatorii de colectare a deșeurilor din parcuri și grădini din județul Giurgiu.
Pentru deșeuri din pieţe se consideră compoziţia prezentată în PNGD, care se menţine constantă pe
întreaga perioadă de planificare.
Pentru deșeurile stradale se consideră că 60% sunt deșeuri biodegradabile, iar 40% sunt deșeuri de
ambalaj si inerte, iar aceasta compoziţie rămâne constantă pe întreaga perioadă de planificare.
Prognoza compoziției deșeurilor din parcuri și grădini, piețe și stradale
Deșeuri din parcuri și grădini
hârtie/carton
plastic
sticla
lemn
biodegradabil
metal
textile
voluminoase
periculoase

2020
0
0
0
0
93,1
0
0
0
0

2021
0
0
0
0
93,1
0
0
0
0

Compoziție (%)
2022
2023
0
0
0
0
0
0
0
0
93,1
93,1
0
0
0
0
0
0
0
0

2024
0
0
0
0
93,1
0
0
0
0

2025
0
0
0
0
93,1
0
0
0
0
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inerte
altele
TOTAL

0
6,9
100

0
6,9
100

0
6,9
100

0
6,9
100

0
6,9
100

0
6,9
100

Deșeuri din piețe
hârtie/carton
plastic
sticla
lemn
biodegradabil
metal
textile
voluminoase
periculoase
inerte
altele
TOTAL

2020
7,9
6,9
2,7
1,2
74,0
1,9
0,1
0.0
0
0
5,3
100

2021
7,9
6,9
2,7
1,2
74,0
1,9
0,1
0.0
0
0
5,3
100

2022
7,9
6,9
2,7
1,2
74,0
1,9
0,1
0.0
0
0
5,3
100

2023
7,9
6,9
2,7
1,2
74,0
1,9
0,1
0.0
0
0
5,3
100

2024
7,9
6,9
2,7
1,2
74,0
1,9
0,1
0.0
0
0
5,3
100

2025
7,9
6,9
2,7
1,2
74,0
1,9
0,1
0.0
0
0
5,3
100

Deșeuri stradale
hârtie/carton
plastic
sticla
lemn
biodegradabil
metal
textile
voluminoase
periculoase
inerte
altele
TOTAL

2020
10,1
9,7
4,4
2,9
60,2
2,2
0,2
0,0
0
0
10,3
100

2021
10,1
9,7
4,4
2,9
60,2
2,2
0,2
0,0
0
0
10,3
100

2022
10,1
9,7
4,4
2,9
60,2
2,2
0,2
0,0
0
0
10,3
100

2023
10,1
9,7
4,4
2,9
60,2
2,2
0,2
0,0
0
0
10,3
100

2024
10,1
9,7
4,4
2,9
60,2
2,2
0,2
0,0
0
0
10,3
100

2025
10,1
9,7
4,4
2,9
60,2
2,2
0,2
0,0
0
0
10,3
100

Proiecția privind generarea deșeurilor biodegradabile municipale
Metodologia utilizată
Proiecția privind generarea deșeurilor biodegradabile municipale este deosebit de importantă în
proiectarea sistemului de management integrat al deșeurilor atât din punct de vedere al stabilirii
măsurilor privind reciclarea deșeurilor municipale, cât și în ceea ce privește obiectivul privind
reducerea la depozitare a deșeurilor biodegradabile municipale.
Astfel, au fost calculate cantităţile de deșeuri biodegradabile din: deșeurile menajere, deșeuri similare
celor menajere, deșeurile din parcuri şi grădini, deșeurile din pieţe şi deșeurile stradale.
Cantitățile de deșeuri biodegradabile au fost estimate atât pentru mediul rural cât și pentru urban.
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Proiecția cantităților de deșeuri biodegradabile, 2020-2025

2020

2021

Cantitate (t)
2022
2023

Hârtie+carton+lemn din deșeuri
menajere

6.553

6.638

6.612

Biodeșeuri din deșeuri menajere

27.343

26.865 26.382 25.727 24.987 24.157

Hârtie+carton+lemn din deșeuri
similare

1.338

1.354

1.343

1.348

1.340

1.328

Biodeșeuri din deșeuri similare

5.581

5.482

5.358

5.222

5.038

4.884

Hârtie+carton+lemn din deșeuri din
piețe

44

44

44

44

44

44

Biodeșeuri din piețe

359

359

359

359

359

359

Biodeșeuri din grădini și parcuri

902

902

902

902

902

902

Categorii de deșeuri biodegradabile

6.643

2024

2025

6.645

6.571

Total deșeuri biodegradabile
42.121 41.644 40.999 40.246 39.315 38.245
municipale
Din tabelul de mai sus, constatăm ce biodeșeurile fără hârtie, carton și lemn reprezintă aproximativ
53% (medie pe perioada 2020-2025) de deșeurile generate în județul Giurgiu.

Obiective și ținte privind gestionarea deșeurilor
Stabilirea obiectivelor și țintelor privind gestionarea deșeurilor are ca scop următoarele obiective


să servească ca bază de pornire în stabilirea măsurilor de implementare;



să servească ca bază la identificarea indicatorilor de monitorizare.

Obiectivele, care se stabilesc la nivel județean, trebuie să țină seama de următoarele documente de
planificare:


Planul Național și Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor;



Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în județul Giurgiu, implementat prin Programul
Operațional Sectorial de Mediu – Axa Prioritară 2 „Dezvoltarea sistemelor de management
integrat al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor”.



Pachetul economiei circulare, adoptat de Comisia Europeană în decembrie 2015 (obiectivele
privind pregătirea pentru reutilizare și reciclare, precum și obiectivul de reducere a cantității de
deșeuri depozitate)

S-au stabilit țintele și obiectivele pentru următoarele categorii de deșeuri:


deșeuri municipale;



deșeuri biodegradabile municipale;



deșeuri de echipamente electrice și electronice;



deșeuri din construcții și desființări;

Pentru fiecare obiectiv sunt prevăzute ținte și termene de îndeplinire și, de asemenea, justificările
referitoare la stabilirea acestora
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Obiective și ținte privind deșeurile municipale și deșeurile biodegradabile municipale
Nr.
crt.

Țintă

Obiectiv

Justificare

Obiective tehnice
1.

Creșterea gradului de
pregătire pentru
reutilizare și reciclare
prin aplicarea ierarhiei
de gestionare a
deșeurilor

-50% din
cantitatea de
deșeuri din hârtie,
metal, plastic,
sticlă și lemn din
deșeurile
menajere și
deșeurile
similare, inclusiv
din servicii
publice
Termen 2021

Prima țintă asigură conformarea cu cerințele
naționale și europene în vigoare (Legea nr.
211/2011, respectiv Directiva Directiva
2008/98/CE).
Cea de-a doua țintă este stabilită pe baza
prevederilor propunerii de modificare a
Directivei cadru privind deșeurile din
Pachetul Economiei Circulare, publicat în
decembrie 2015
Țintele pentru 2030 și 2035 sunt stabilite în
conformitate cu prevederile Directivei cadru a
deșeurilor din Pachetul Economiei Circulare,
pornind de la ipoteza că România va solicita
amânarea termenelor stabilite conform
Directivei.

-50% din
cantitatea totală
de deșeuri
municipale
generate
Termen 2025
-60% din din
cantitatea totală
de deșeuri
municipale
generate







Termen: 2030
- 65% din din
cantitatea totală
de deșeuri
municipale
generate
Termen: 2035
Bio-deșeurile sunt
separate și
reciclate la sursă
sau colectate
separat
Termen: 31
decembrie 2023

Măsură introdusă prin Directiva (UE)
2018/851, art. 22, alin (1), transpusă în
legislația națională prin modificarea art 31,
alin (1) al Legii 211/2011 prin Legea nr.
166/2017
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Nr.
crt.

Obiectiv

2.

Colectarea separată a
biodeșeurilor (prin
îmbunătățirea
compostării individuale
și a colectării separate a
biodeșeurilor)

3.

Reducerea cantității
depozitate de deșeuri
biodegradabile
municipale

4.

5.

6.

Țintă

Justificare

Introducerea
colectării separate
a deșeurilor
textile
Termen: 1
ianuarie 2025

Măsură introdusă prin Directiva (UE)
2018/851, art. 11, alin (1), încă netranspusă în
legislația națională

Termen: 31
decembrie 2023

Tintă introdusă prin art 22, alin (1) al
Directivei 2008/98/CE a Parlamentului
European si a Consiliului privind deseurile și
de abrogare a anumitor directive, modificată
prin Directiva (UE) 2018/851, de adoptarea a
pachetului de economie circulară

La
35%
din
cantitatea totală,
exprimată
gravimetric,
produsă în anul
1995
Termen: 2024
Interzicerea
la Termen:
depozitare a deșeurilor permanent
municipale
colectate
separat
Depozitarea numai a Depozitarea
deșeurilor supuse în deșeurilor
prealabil unor operații municipale este
de tratare
permisă
numai
dacă acestea sunt
supuse
în
prealabil
unor
operații de tratare
fezabile tehnic
Termen 2024
Creșterea gradului de
15 % din
valorificare energetică a cantitatea totală
deșeurilor municipale
de deșeuri
municipale
valorificate
energetic

România a obținut o derogare pentru
îndeplinirea acestui obiectiv în anul 2020.

Este obiectiv necesar pentru stimularea
reciclării deșeurilor
Construirea și darea în operare a unei instalații
de tratare mecano-biologică
Modificarea contractelor cu operatorii
economici care asigură gestionarea deșeurilor
stradale astfel încât deșeuri stradale a căror
tratare este fezabilă din punct de vedere tehnic
să fie predate spre tratare la instalațiile de
tratare mecano-biologică sau incinerare cu
valorificare energetică
Acest obiectiv este prevăzut în Strategia
Națională de Gestionare a Deșeurilor

Termen 2024
7.

Asigurarea capacității
de depozitare a întregii
cantități de deșeuri care
nu pot fi valorificate

Termen:
Permanent

Acest obiectiv este prevăzut în HG nr.
349/2005 și PNGD

8.

Reducerea cantității de

10% din
cantitatea de

Aceste obiectiv este prevăzut în art. 5, alin
(5) al Directivei 1999/31/CE a Consiliului
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Nr.
crt.

Obiectiv
deșeuri municipale care
ajunge în depozite

9.

Țintă
deșeuri
municipale
generată
Termen: 1 ian
2035

Depozitarea deșeurilor Termen:
numai
în
depozite permanent
conforme

Justificare
privind depozitele de deșeuri, modificată cu
Directiva (UE) 2018/850 de adoptare a
Pachetului de economie circulară.
Ținta ar putea fi modificată la 25% dacă
România îndeplinește condițiile menționate la
alin (6) al art. 5, respectiv la nivelul anului
2013 a eliminat prin depozitare peste 60% din
deșeurile municipale generate și dacă
informează Comisia cu 24 luni înainte de
acest termen de intenția de amânare.
Construirea de depozite conforme dacă nu
există capacități suficiente de depozitare sau
extinderea capacităților de depozitare
existente
Închiderea celulelor pe măsura epuizării
capacității și asigurarea monitorizării (Nu e
cazul la nivelul județului)

10. Colectarea separată și
tratarea
corespunzătoare a
deșeurilor periculoase
menajere

Termen:
permanent

11. Colectarea separată,
pregătirea pentru
reutilizare sau, după
caz, tratarea
corespunzătoare
deșeurilor voluminoase

Termen: începând Includerea în toate contractele de delegare a
cu 2021
activității de colectare și transport a
obligațiilor privind colectarea separată,
stocarea temporară și asigurarea pregătirii
pentru reutilizare și a valorificării deșeurilor
voluminoase

Includerea în toate contractele de delegare a
activității de colectare și transport a
obligațiilor privind colectarea separată,
stocarea temporară și asigurarea eliminării
deșeurilor periculoase menajere.
Construirea/modernizarea și operarea de
centre de colectare pentru fluxurile speciale
de deșeuri (deșeuri periculoase menajere,
deșeuri voluminoase, deșeuri din construcții
și demolări de la populație, deșeuri verzi
etc.).

12.

Încurajarea utilizării în
agricultură a
materialelor rezultate
de la tratarea
biodeșeurilor
(compostare și digestie
anaerobă)

Termen:
permanent

Realizarea de campanii de informare și
conștientizare la nivel județean prin difuzarea
de mesaje de interes public privind
încurajarea utilizării în agricultură a
compostului și digestatului (anual, cel puțin o
campanie la nivel județean)

13.

Colectarea separată (de Termen:
la populație și agenți permanent
economici)
și

Deficiență identificată în analiza situației
actuale
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Nr.
crt.

13.

14.

15

16

Obiectiv
valorificarea
uleiului
uzat alimentar
Asigurarea
infrastructurii
de
colectare separată a
fluxurilor speciale de
deșeuri din deșeurile
municipale

Țintă

Justificare
În județul Giurgiu nu au fost identificate
cantități de ulei uzat colectat de la populație.
Deficiență identificată în analiza situației
actuale
În județul Giurgiu nu au fost identificate
cantități de deșeuri periculoase menajere
colectate de la populația, iar cantitățile de
DEEE-uri
colectate
separat
sunt
nesemnificative.

Înființarea
în
fiecare UAT a cel
puțin un centru de
colectare (poate fi
comun cu cel
pentru colectarea
DEEE-urilor) prin
aport voluntar a
deșeurilor
de
deșeuri de hârtie
și carton, sticlă,
metal, materiale
plastice,
lemn,
textile, ambalaje,
deșeuri de baterii
și acumulatori și
deșeuri
voluminoase,
inclusiv saltele și
mobilă
Termen:
permanent
Obiective legislative și de reglementare
Creșterea capacității
Termen:
Deficiență identificată în analiza situației
instituționale atât a
permanent
actuale
autorităților de mediu,
cât și a autorităților
locale și asociațiilor de
dezvoltare
intercomunitară din
domeniul deșeurilor
Intensificarea
Termen:
Deficiență identificată în analiza situației
controlului privind
permanent
actuale
modul de desfășurare a
activităților de
gestionare a deșeurilor
municipale atât din
punct de vedere al
respectării prevederilor
legale, cât și din punct
de vedere al respectării
prevederilor din
autorizația de mediu
Derularea de campanii
Termen:
Deficiență identificată în analiza situației
de informare și
Permanent
actuale
educarea publicului
privind gestionarea
deșeurilor municipale
Obiective financiare și investiționale
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Nr.
Obiectiv
crt.
17. Implementarea unui
mecanism viabil
financiar de plată a
serviciului de
salubrizare
18.

Creșterea capacității
UAT-urilor și ADI de
monitorizare a
contractelor de delegare
a serviciilor de
salubrizare

Țintă
Termen: 2021

Justificare
Deficiență identificată în analiza situației
actuale. Cerință legală (Legea 211/2011, art.
17, alin (1) litera e).

Obiective privind raportarea
Termen: 2021
Deficiență identificată în analiza situației
actuale

Cuantificarea obiectivelor și țintelor privind gestionarea deșeurilor
În tabelul de mai jos este prezentat modul de cuantificare a țintelor pentru obiectivele privind gestionare
deșeurilor cuantificabile:
 cantitatea de deșeuri municipale ce trebuie pregătită pentru reutilizare și reciclare
 cantitatea de deșeuri biodegradabile municipale ce trebuie redusă la depozitare.
Cuantificarea acestor obiective și ținte de gestionare a deșeurilor municipale stă la baza determinării capacităților
instalațiilor necesare pentru atingerea acestor cantități și a necesarului investițional.
Cuantificarea țintelor privind gestionarea deșeurilor
Obiectiv

Ținta
2021
50% din cantitatea totală de deșeuri de
hârtie/carton, plastic, metal sticlă
generată în deșeurile municipale trebuie
reciclată
10.188 tone

Pregătire pentru
reutilizare și
reciclare a
deșeurilor
municipale

2025
50% - din cantitatea totală de deșeuri
municipale generată trebuie reciclată
30.082 tone
2030
55% - din cantitatea totală de deșeuri
municipale generată trebuie reciclată
31.875 tone
2035
60% - din cantitatea totală de deșeuri
municipale generată trebuie reciclată

Reducerea la
depozitare
a deșeurilor
municipale
biodegradabile

Mod de cuantificare
Ținta este calculată prin luarea în considerare
a deșeurilor de hârtie și carton, plastic, metal
și sticlă.
Deșeurile se consideră reciclate în momentul
în care intră în acțiunea de reciclare. Practic,
la calculul îndeplinirii obiectivului vor fi
luate în considerare doar deșeurile predate
efectiv la reciclatori.

33.400 tone
2020
Cantitatea depozitată
trebuie să se reducă la 35 %
din cantitatea totală
(exprimată gravimetric),
produsă în anul 1995

Țintele se calculează prin raportare la
întreaga cantitate de deșeuri municipale
generate (inclusiv biodeșeuri).
Deșeurile se consideră reciclate în momentul
în care intră în acțiunea de reciclare. Practic,
la calculul îndeplinirii obiectivului vor fi
luate în considerare doar deșeurile predate
efectiv la reciclatori.

Cuantificarea țintei ce reprezintă cantitatea
maximă
de
deșeuri
biodegradabile
municipale care poate fi depozitată se
realizează pe baza cantității de deșeuri
biodegradabile municipale generate în anul
1995 la nivelul județului Giurgiu. Aceasta se
determină considerând aceeași pondere
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Ținta

Obiectiv

64.830 tone deșeuri biodegradabile sunt
premise la depozitare (reprezintă 35%
din cantitatea de deșeuri biodegradabile
depozitate la nivelul județului Giurgiu în
1995)

Creșterea gradului
de valorificare
energetică a
deșeurilor
municipale

2025
15% din cantitatea totală de deșeuri
municipale colectate trebuie valorificată
energetic
8.264 tone

Mod de cuantificare
pentru deșeurile biodegradabile municipale
generate în județ raportat la cantitatea
generată la nivel național că în cazul cantității
totale de deșeuri municipale.

Cantitatea de deșeuri care trebuie valorificata
energetic se calculează raportând cantitățile
de deșeuri cu potențial de valorificare
energetică la cantitățile de deșeuri municipale
colectate. Vor fi luate în considerare cu
precădere catitățile de reziduuri de la stațiile
de sortare a deșeurilor reciclabile sau din
instalațiile de tratare a
deseurilor
biodegradabile sau reziduale care au
potențiale de valorificare energetică.

Stabilirea unor rate minime de capturare în vederea colectării separate a cantităților de deșeuri necesare atingerii
țintelor
Pentru atingerea țintelor menționate anterior, este necesară stabilirea unor rate minime de colectare a deșeurilor
municipale, astfel încât aceste ținte să poată fi atinse. La nivel național, prin PNGD, se impun următoarele rate
minime:


Deșeurile reciclabile - Ratele minime de colectare sunt cele prevăzute în Legea nr. 211/2011 privind
regimul deșeurilor, și anume:
o 40% pentru anul 2019;
o 50% pentru anul 2020;
o 60% pentru anul 2021;
o 70% începând cu anul 2022.
 Biodeșeuri - Rata minimă de colectare este cea prevăzută în PNGD:
o 45% începând cu anul 2020.
La nivelul județului Giurgiu, pentru atingerea țintelor de reciclare și valorificare energetică, sunt necesare rate
de colectare mai mari decât cele menționate mai sus. Acestea sunt prezentate în tabelul următor:
Rate minime de colectare a deșeurilor municipale pentru asigurarea atingerii țintelor
Denumire
Ținta privind colectare separata a
deşeurilor reciclabile
Cantitate totala de deşeuri reciclabile
care trebuie colectate
Ținta privind colectarea separata a
biodeșeurilor
Cantitate deşeuri biodegradabile care
trebuie colectate separat și tratate în
instalațiile de tratare biologică

UM

2020

2021

2022

2023

2024

2025

%

50

60

70

70

70

70

tone

10.233

12.225

14.161

14.069

13.996

13.911

%

45

45

45

45

45

45

tone

15.619

15.368

15.199

14.921

14.626

14.327
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Fezabilitatea tehnică a delegării gestiunii directe
Activitățile Serviciului care, conform Legii 101/2006, fac obiectul delegării de gestiune directă
urmărite în prezentul Studiu de Oportunitate sunt:
 depozitarea controlata a deșeurilor municipale în Centrul de Management Integrat al deșeurilor
(CMID Frătești) rezultat în urma investiției realizate prin POS Mediu 2007-2013
 administrarea CMID;
 sortarea și valorificarea deșeurilor municipale la CMID;
 compostarea deșeurilor
Deșeurile care fac obiectul activităților de salubrizare care vor fi delegate sunt (cifrele reprezintă codul
deșeului, așa cum este prevăzut în HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru
aprobarea listei cuprinzând deșeurile):
 deșeuri municipale – deșeuri menajere și asimilabile celor menajere (capitolul 20 din Lista
Europeană a Deșeurilor, aprobată prin HG 856/2002):
 deșeuri reciclabile colectate separat pe 3 fracții:
o hârtie/carton – 20 01 01
o plastic - 20 01 39 și metal - 20 01 40
o sticlă – 20 01 02
 deșeuri biodegradabile de la bucătării și cantine – 20 01 08
 deșeuri reziduale (deșeuri municipale amestecate) – 20 03 01;
 deșeuri din piețe – codul 20 03 02;
 deșeuri biodegradabile din grădini și parcuri (inclusiv deșeuri din cimitire) – categoria 20
02 01
 deșeuri stradale – codul 20 03 03
 deșeuri voluminoase – codul 20 03 07
 deșeuri de ambalaje rezultate de la populație (categoria 15 01 din HG 856/2002) – conform legii,
autoritățile administrației publice locale au responsabilități în ceea ce privește colectarea și sortarea
deșeurilor de ambalaje provenite de la populație;
 o parte din deșeurile de ambalaje rezultate de industrie, comerț și instituții (categoria15 01 din
HG 856/2002) – cel care fac parte din categoria deșeurilor similare (restul deșeurilor de ambalaje
din industrie comerț și instituții sunt gestionate direct de către generatori);
Beneficiarii activităților de operare a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale sunt:
 Populația județului Giurgiu – persoane fizice și asociații de locatari sau proprietari, atât din mediul
urban cât și din mediul rural;
 Agenți economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul județului Giurgiu, inclusiv
administratorii piețelor și comercianții;
 Instituții publice cu sediul pe teritoriul județului Giurgiu: grădinițe, scoli, licee, spitale, instituții ale
administrației publice, instituții bancare, de artă și cultură etc.
Delegarea gestiunii directe a serviciului public de operare a instalațiilor de deșeuri din cadrul județului
Giurgiu reprezintă o componentă a implementării Sistemului de Management Integrat al deșeurilor
(SMID) în județul Giurgiu, în scopul diminuării impactului asupra mediului și a riscurilor asupra
sănătății umane date de modul necorespunzător de gestionare a deșeurilor din momentul de fată,
precum și în scopul conformării cu legislația comunitară și națională în domeniu.
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Opțiuni privind operarea serviciului de gestionare a CMID Frătești
Opțiuni tehnice
Pentru implementarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Giurgiu, așa cum a
fost acesta proiectat, trebuie asigurate realizarea mai multor tehnici, sprijinite de infrastructura
adecvată, pentru fiecare componentă a SMID: pentru colectarea și transportul deșeurilor, pentru
tratarea deșeurilor reciclabile, a deșeurilor biodegradabile și a celor reziduale și, în final, pentru
eliminarea celor care nu au potențial de valorificare. În ceea ce privește tehnicile de tratare și eliminare
a deșeurilor, acestea au fost deja stabilite prin Proiectul SMID Giurgiu, si ne referim aici la faptul că
infrastructura de suport a fost proiectată și în construită.
Sortarea deșeurilor reciclabile
In cadrul proiectului SMID a fost realizata o stație de sortare a deșeurilor reciclabile colectate selectiv
cu o capacitate de 10 000 t/an construita pe o suprafața de aproximativ 1.260,90 mp (hala sortare) si o
suprafața de depozitare a materialelor sortate.
Deșeurile care vor fi sortate în această instalație vor fi împărțite pe fracții și anume:
 deșeuri de hârtie: carton, hârtie tipărită, hârtie amestecată
 deșeuri de plastic: folie, PEID, PET, PVC, alte materiale plastice
 deșeuri metalice: metale feroase, metale neferoase
Conform datelor de prognoză privind cantitățile de deșeuri, necesarul de colectare separată a deșeurilor
reciclabile pentru a se atinge țintele de reciclare impuse prin lege variază pe perioada de derulare a
contractului de delegare al CMID de la aproximativ 8000 t/an la aproximativ 10 000 t/an.
Compostarea deșeurilor biodegradabile
Stația de compostare a deșeurilor biodegradabile verzi, construită cu o capacitate de 11 000 t/an
corelată cu o îmbunătățirea a sistemului de colectare separată a deșeurilor verzi din parcuri și grădini.
Sistemul de compostare propus este compostare in brazde.
Operarea si administrarea depozitului ecologic
Opțiunea tehnică de eliminare a deșeurilor reziduale generate la nivelul Județului Giurgiu la data
elaborării Studiului de fezabilitate (chiar și în prezent) este singura opțiune tehnica de îndeplinire a
acestui aspect de mediu, fiind implementata in Județul Giurgiu prin construirea celulei 1 a depozitului
ecologic Frătești.
Proiectarea depozitului ecologic a ținut cont de cerința legislativă privind durata minima a depozitului
ecologic de 20 ani, fiind împărțit astfel în 3 celule de depozitare dintre care una este construita prin
Proiectul SMID.
Proiectarea si execuția celulei 1 respectă în totalitate condițiile tehnice și legale impuse prin normativul
tehnic de depozitare a deșeurilor aprobat de Ordinul 757/2005.
Capacitatea de depozitare a celulei 1 este de 284.254 mc, cota finală de depozitare a deșeurilor în Celula
C1 va fi de 109,5 mdM. Suprafața efectivă de depozitare a deșeurilor este de 1,88 ha.

Opțiuni legale si instituționale
Modalitatea de gestiune a serviciului
Serviciile de salubrizare intră în sfera serviciilor de utilitate publică. Astfel, conform Legii nr. 51/2006
a serviciilor de utilitate publică, art. 22 alin (1) „Autoritățile administrației publice locale sunt libere
să hotărască asupra modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice aflate sub
responsabilitatea lor”.
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Indiferent de modalitatea de gestiune, prestarea serviciilor de salubrizare se realizează prin
intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare
și transport al deșeurilor, formează sistemul public de salubrizare a localităților, denumit de lege
„sistem de salubrizare”. Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și
funcțional care cuprinde construcții, instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciului de
salubritate, cum ar fi:
̶
puncte/echipamente de colectare și preselectare a deșeurilor;
̶
construcții și instalații destinate sortării, neutralizării, valorificării și depozitării deșeurilor
(stații de sortare, stații de compostare etc.);
̶
autovehicule și baze de întreținere a autovehiculelor de salubritate, etc.
Atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere legal (în special conform prevederilor art.
22 alin 1^1 al Legii nr. 51/2006), încredințarea gestiunii unei activități componente a serviciului de
salubrizare presupune atât prestarea serviciului respectiv cât și punerea la dispoziția operatorului a
bunurilor care constituie sistemul de utilități publice respectiv.
Opțiuni privind modalitatea de gestiune a serviciului
Conform Legii nr. 51/2006, art. 22, alin (2) – gestiunea serviciului poate fi directă sau delegată.
Opțiunea 1 Gestiunea directă
Gestiunea directă reprezintă acea modalitate prin care „Autoritățile deliberative și executive, în
numele și pe seama unităților administrativ teritoriale pe care le reprezintă, își asumă și exercită
nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privire la
furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, respectiv la administrarea, funcționarea și
exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora”, conform art. 28 (1) din Legea 51/2006,
cu completările ulterioare.
Gestiunea directă presupune astfel realizarea tuturor activităților aferente serviciului de salubrizare
prin:
a) servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică,
înființate și organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz,
prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective.
În acest caz, este necesar, conform legii:
o Caiet de sarcini și regulament de salubrizare;
o Contract de delegare;
b) Societăți reglementate de Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale, înființate de
autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective. În acest caz, este
necesar, conform legii:
a. Caiet de sarcini și regulament de salubrizare;
b. Contract de delegare;
De asemenea, pentru ca o societate comercială să poată încheia un contract de delegare în cadrul
gestiunii directe, fără incidența Legii nr. 98/2016 sau Legii nr. 100/2016, este necesară îndeplinirea
unor condiții cumulative prevăzute de legea nr. 51.2006, art 28 alin 2^1, mai precis:
- Control direct al UAT-urilor/ADI asupra societății, în calitate de acționari/asociați
- Activități exclusiv în sfera serviciilor de utilitate publică și exclusiv pe raza administrativ
teritorială a membrilor ADI;
- Capital social exclusiv al UAT membre ADI.
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Opțiunea 2 Gestiunea delegată
Gestiunea delegată reprezintă „modalitatea de gestiune prin care autoritățile deliberative ale
unităților administrativ teritoriale ori, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca
scop serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale membre,
atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile
proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, pe baza unui contract, denumit în
continuare contract de delegare a gestiunii” – conform Legii 51, art. 29 (1).
Delegarea gestiunii se realizează:
̶
pe activități specifice de salubrizare - vezi prevederile Legii 101/2006 republicată, art. 2 (3);
̶
prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ teritoriale sau adunarea
generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară;
̶
prin intermediul unor operatori, Societăți comerciale cu capital mixt sau privat.
Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată (gestiune directă sau delegată), activitățile specifice
componente ale serviciului de salubrizare sunt organizate și se desfășoară pe baza regulamentului
serviciului și a caietului de sarcini, aprobate prin hotărâre a consiliului local, consiliului județean sau a
asociației de dezvoltare intercomunitară, după caz, elaborate în conformitate cu regulamentul-cadru,
respectiv cu caietul de sarcini-cadru, elaborate și aprobate de A.N.R.S.C. prin ordin.
În situația rezilierii unui contract de delegare a operării infrastructurii, recomandarea Direcției Generale
Programe Europene Infrastructura Mare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene este de a se ține
cont de secțiunile II și III din Memorandumul nr.9876 din 29 mai 2017 al Ministerului Dezvoltării
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, având ca temă ”Aprobarea soluțiilor
temporare privind delegarea serviciilor de operare a infrastructurii pentru proiectele finanțate din
fonduri europene, în domeniul deșeurilor” care precizează că una din soluțiile temporare identificate,
până la finalizarea procedurilor competitive de atribuire a contractelor de operare este delegarea
temporară a operării (în temeiul Legii nr.98/2016 art.104, justificată de urgență) către un operator privat
până la finalizarea procedurii de atribuire este cea mai rapidă soluție.
Prin Hotărârea nr.35 din 29 aprilie 2021 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu se
constată ”iminența producerii unei situații de urgență la nivelul județului Giurgiu, ca urmare a rezilierii,
cu data de 5 mai 2021, a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a Centrului Integrat
de Management al Deșeurilor de la Frătești, județul Giurgiu nr.267/1971 din 15 noiembrie 2013,
încheiat între Consiliul Județean Giurgiu, în calitate de delegatar și Societatea ECO SUD S.A., în
calitate de delegat” și se dispune luarea de către Consiliul Județean Giurgiu a măsurilor necesare pentru
asigurarea serviciului de salubrizare, respectiv continuitatea operării Centrului Integrat de Management
al Deșeurilor de la Frătești.
Având în vedere cele prezentate mai sus pentru continuitatea funcționării Centrului Integrat de
Management al Deșeurilor de la Frătești, pentru evitarea unei grave atingeri aduse interesului public,
se impune adoptarea unei soluții imediate, constând în aprobarea gestiunii directe ca modalitate de
delegare a operării, precum și încredințarea prin atribuire directă, începând cu data de 6 mai 2021, a
contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de operare a Centrului de Management Integrat al
Deșeurilor Frătești.
Tarife maximale
Tarifele au în vedere atât acoperirea cerințelor de viabilitate economică a viitorului operator al
CMID Frătești, cât și a intereselor utilizatorilor.
Planul financiar propus, a fost realizat pentru a asigura principiul recuperării costurilor, pe baza
cantităților previzionate și a previziunii evoluției veniturilor populației, dar și pentru a asigura
suportabilitatea tarifului.
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Tarifele maxime au fost stabilite în conformitate cu prevederile art. 2.2.1 din Anexa 3 la Regulamentul
UE de punere în aplicare nr. 207/2015, potrivit cărora în sectoarele în care acest lucru este relevant,
inclusiv în sectorul mediului, tarifele trebuie să fie fixate în conformitate cu principiul „poluatorul
plătește”, ținând seama de caracterul rezonabil al acestora, în conformitate cu Secțiunea III (Metoda de
calculare a venitului net actualizat al operațiunilor generatoare de venituri nete) din Regulamentul
delegat al Comisiei nr. 480/2014 și de principiul ”recuperării integrale a costurilor” (1).
Respectarea principiului recuperării integrale a costurilor presupune ca:

tarifele să urmărească, pe cât posibil, să recupereze costurile de capital, costurile
operaționale și de întreținere, inclusiv costurile de mediu și ale resurselor;

structura tarifară să maximizeze veniturile proiectului înaintea subvențiilor de stat, ținând
cont, în același timp, de caracterul rezonabil al acestora.
Limitările aferente principiului "poluatorul plătește" și principiului privind recuperarea integrală a
costurilor în ceea ce privește taxele și comisioanele de utilizare vor trebui:

să nu pericliteze sustenabilitatea financiară a proiectului;

ca o regulă generală, să fie tratate ca restricții temporare și menținute doar atât timp cât
există chestiunea suportabilității utilizatorilor.
Taxele plătite pentru gestionarea deșeurilor ar trebui să ofere un stimulent eficient pentru reducerea
generării deșeurilor. Acest lucru se poate întâmpla numai dacă generatorul de deșeuri identifică
legătura dintre suma pe care o plătește și cantitatea de deșeuri produse. În cazul în care este fezabil din
punct de vedere tehnic și economic, preferința ar trebui acordată schemelor de tarife bazate pe volum
sau greutate.
De asemenea, tarifele stabilite pe baza principiului de recuperare integrală a costurilor, trebuie
verificate sub aspectul suportabilității, respectiv încadrarea acestor tarife în nivelul maxim suportabil
stabilit ca un procent din venitul mediu net aferent decilei celei mai sărace. Practica a evidențiat faptul
că, în prezent și, cel puțin, pe termen mediu, populația nu dispune de capacitatea de plată pentru a
suporta un tarif suficient de mare să acopere integral costurile de investiție și costurile de operare și
mentenanță.
Astfel, tarifele pentru activitățile specifice care se desfășoară în cadrul CMID Frătești se vor
fundamenta în baza cheltuielilor de operare previzionate (cheltuieli de exploatare, cheltuieli de
întreținere și reparații, cheltuieli salariale, amortismentele aferente capitalului imobilizat), a costurilor
care derivă din contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, a cheltuielilor financiare și
includ și o cotă necesară pentru crearea surselor de dezvoltare și modernizare a sistemelor de utilități
publice, precum și o cotă de profit.
Redevența
Prevederi legislative
Redevența constituie sursa pentru Fondul IID în conformitate cu OUG 198/2005, cu completările și
modificările ulterioare:
”Art. 4. (2) Unitatea administrativ teritorială contribuie la Fondul IID cu sume încasate în bugetele locale sau
județene, după caz, cel puțin egale cu:
c) redevența aferentă bunurilor concesionate societății comerciale care beneficiază de asistenta
financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene. În cazul în care împrumutatul este unitatea
administrativ-teritorială, redevența anuala va fi stabilită la un nivel care sa acopere cel puțin serviciul
datoriei publice pentru anul respectiv aferent împrumutului de cofinanțare contractat de unitatea
administrativ-teritorială; ”
Fiind sursă pentru Fondul IID, sumele vor putea utilizate, în următoarea ordine de priorități, numai
pentru (art. 5 OUG 198/2005):
b) plata serviciului datoriei publice locale constând în rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri
aferente împrumuturilor contractate sau garantate de autoritatea administrativ-teritorială, destinate
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cofinanțării proiectelor care beneficiază de asistenta financiară nerambursabila din partea Uniunii
Europene;
d) întreținerea, înlocuirea și dezvoltarea activelor date în administrare sau în concesiune, inclusiv
a celor dezvoltate cu finanțare nerambursabila din partea Uniunii Europene și în conformitate
cu programul aprobat de autoritatea administrației publice locale sau cu programul specific de
operare și întreținere, convenit cu Comisia Europeana sau cu banca cofinanțatoare.”
De asemenea, potrivit Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, modificată și
completată prin Legea nr. 225/2016, art. 29, alin 11, lit. m) prevede:
”Contractul de delegare a gestiunii cuprinde în mod obligatoriu clauze cu privire la:
m) nivelul redevenței sau al altor obligații, după caz; la stabilirea nivelului redevenței, autoritatea
publică locală va lua în considerare valoarea calculată similar amortizării pentru mijloacele fixe
aflate în proprietate publică și puse la dispoziție operatorului odată cu încredințarea
serviciului/activității de utilități publice și gradul de suportabilitate al populației. Nivelul redevenței se
stabilește în mod transparent și nediscriminatoriu pentru toți potențialii operatori de servicii de utilități
publice, utilizându-se aceeași metodologie de calcul.”
Prin urmare, costurile de operare și mentenanță a activității serviciului vor include și amortizarea
aferentă capitalului imobilizat în active corporale și necorporale achiziționate de către operator în
vederea desfășurării activităților. Investițiile realizate de operatorul de drept privat din fonduri proprii
pentru reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea sistemului public de salubrizare se vor amortiza de către
acesta pe durata contractului de delegare.
Calcul redevența
În conformitate cu art. 2.2.1 din Anexa 3 la Regulamentul UE de punere în aplicare nr. 207/2015, în
sectoarele în care acest lucru este relevant, inclusiv în sectorul mediului, tarifele trebuie să fie fixate în
conformitate cu principiul „poluatorul plătește”, ținând seama de caracterul rezonabil al acestora.
Respectarea principiului recuperării integrale a costurilor presupune ca:
 tarifele să urmărească, pe cât posibil, să recupereze costurile de capital, costurile operaționale
și de întreținere, inclusiv costurile de mediu și ale resurselor;
 structura tarifară să maximizeze veniturile proiectului înaintea subvențiilor de stat, ținând cont,
în același timp, de caracterul rezonabil al acestora.
Limitările aferente principiului "poluatorul plătește" și principiului privind recuperarea integrală a
costurilor în ceea ce privește taxele și comisioanele de utilizare vor trebui:
 să nu pericliteze sustenabilitatea financiară a proiectului;
 ca o regulă generală, să fie tratate ca restricții temporare și menținute doar atât timp cât există
chestiunea suportabilității utilizatorilor.
Plecând de la prevederile detaliate anterior, cuantumul redevenței a fost stabilit astfel încât să se asigure
respectarea principiilor europene cu luarea în considerare a constrângerilor legate de suportabilitatea
beneficiarilor casnici.
Valoarea de înlocuire a echipamentelor și lucrărilor se determină pe baza valorii reale de investiție
efectuate de Beneficiar și a duratei normate de viată a fiecărui element luat în calcul. Se determină
astfel o valoare anuală care se înmulțește cu durata contractului de delegare.
Valoarea redevenței se repartizează pe fiecare activitate, fiind în cuantum de 2.156.450 lei pentru
contractul de delegare a gestiunii serviciului de operare si management al Centrului de Management
Integrat al Deșeurilor Frătești, ce urmează a fi aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu.
Mecanismul financiar
Mecanism financiar - utilizatori casnici
Prin Aplicația de Finanțare și prin Hotărârile de aprobare a Consiliilor Locale, fiecare Consiliu Local
a adoptat ca modalitate de plată a serviciilor de salubritate, taxa de salubritate.
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Populația va plăti contravaloarea serviciilor sub forma taxei de salubritate către Consiliul Local și
Consiliul Local va achita contravaloarea serviciilor către Operatorul de colectare și transport. Agenții
economici vor plăti un tarif direct către operatorul de colectare și transport. Operatorul de colectare și
transport are obligația de a gestiona contractarea clienților cât și facturarea și încasarea tarifelor
aferente serviciilor prestate.
În ambele situații, operatorul de colectare si transport va plăți operatorului “Centrului de Management
Integrat al Deșeurilor Frătești” tariful “pe tonă” stabilit pentru serviciul de sortare, compostare și
depozitare.
Taxa de salubritate va cuprinde două componente:
O componentă care va acoperi activitățile de colectare și transport a deșeurilor de la utilizatori la
instalațiile de deșeuri;
O componentă ce va acoperi costurile depozitării la depozitul conform;
Nivelul taxei de salubrizare va fi aprobat prin hotărâre a autorităților deliberative a fiecărui membru
ADI, iar ulterior avizata în cadrul ADI.
Din sumele încasate la bugetele locale cu titlu de taxă specială de salubrizare, autoritățile administrației
publice locale în a căror responsabilitate se află serviciile în cauză, vor asigura plata operatorilor de
salubrizare selectați în condițiile legii.
Taxa specială de salubrizare trebuie aprobata de către membrii ADI.
Mecanismul de plată al serviciului de salubrizare este similar cu cel propus în aplicația de finanțare și
se bazează pe un sistem MIXT:

pentru serviciile prestate pentru populația din mediul urban, operatorii încasează
contravaloarea acestora prin tarife, în baza contractelor individuale încheiate cu utilizatorii
(persoane fizice, asociații de locatari, asociații de proprietari, etc);

pentru serviciile prestate pentru populația din mediul rural, operatorii încasează
contravaloarea acestora în baza facturilor emise către UAT-urile, membre ADI; UAT-urile
colectează banii de la populație prin intermediul taxei de salubrizare;

pentru serviciile prestate pentru agenți economici și instituții publice atât din mediul urban
cât și din mediul rural, operatorii încasează contravaloarea acestor în baza contractelor
individuale încheiate cu utilizatorii.
Astfel, schema fluxurilor financiare este următoarea pentru întregul sistem:
Flux Financiar: Utilizatorii casnici (mediul urban și rural) plătitori de taxă achită contravaloarea
serviciilor de salubritate către Primăriile de care aparțin (lei/an);
Utilizatorii casnici (mediul urban și rural) plătitori de tarif achită contravaloarea serviciilor de
salubritate către Operatorii de colectare/transport de care aparțin (lei/luna);
Flux Financiar: între UAT-uri și Operatorii de colectare-transport se referă la contravaloarea
serviciilor de salubritate plătită de către Consiliile Locale Operatorilor pentru utilizatorii plătitori de
taxa (lei/ luna).
Flux Financiar: operatorii de colectare-transport plătesc la poarta CMID, în funcție de cantitatea de
deșeuri adusă, tariful pe tonă pentru sortarea, respectiv depozitarea și compostarea deșeurilor (lei/ tona
sortare, lei/ tona depozitare, respectiv lei/ tona compostare). În acest sens, CIMD Frătești va emite
lunar o factură către operatorii de colectare - transport.
Flux Financiar: între Operatorul CMID Frătești și Consiliul Județean Giurgiu (proprietarul
infrastructurii) se referă la plata redevenței aferentă infrastructurii CMID, respectiv sortare,
compostare, depozitare pusă la dispoziția Operatorului (lei/an).
Consiliul Județean Giurgiu, în calitate de beneficiar și cofinanțator, va încasa redevența cuvenită pentru
exploatarea instalațiilor de deșeuri realizate prin proiectul SMID.
Părțile se angajează sa prevadă în contractele de delegare a gestiunii formule specifice de ajustare a
taxelor/tarifelor pentru colectarea, transportul, tratarea și depozitarea deșeurilor.
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Mecanism financiar – utilizatori non-casnici
Utilizatorii non-casnici vor plăti un tarif pentru serviciul de salubrizare. Tariful va fi plătit direct
operatorului de colectare și transport, care va plăti mai departe tariful pentru tratarea și eliminarea
deșeurilor la Operatorul depozitul CMID Frătești, în baza contractelor încheiate.
Generatorii de deșeuri din categoria non casnici (firme, scoli, primării etc.), din localitățile urbane și
rurale, vor achita contravaloarea serviciilor de salubrizare prin contracte de salubritate încheiate direct
cu operatorul de colectare și transport, astfel
 Operatorii economici și instituțiile publice vor încheia contracte direct cu operatorul pentru
colectarea și transportul deșeurilor. Operatorul de colectare și transport va emite factură către
operatorii economicii în care este menționată cantitatea de deșeuri colectată.
 Operatorii de colectare și transport vor transporta deșeurile colectate la CMID Frătești și vor
plăti un tarif exprimat în lei/tonă. Astfel, Operatorul instalațiilor va emite o factură către
Operatorul de colectare și transport aferentă cantității primite.
Fezabilitatea economica și financiara a delegării
Fezabilitatea economică a delegării
Fezabilitatea economică a delegării presupune estimarea costurilor și veniturilor pe durata delegării,
inclusiv identificarea și cuantificarea financiară a riscurilor contractului.
Operatorul CMID, va urmări să realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare
a contractului de delegare de gestiune și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract.
Totodată vor trebui asigurate, finanțarea unor investiții suplimentare în echipamente și crearea fondului
de investiții și dezvoltare.
Este obligatorie aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și
utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare (Fond IID) pentru proiectele de dezvoltare a
infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenta financiară nerambursabilă din partea
Uniunii Europene și care aprobă Normele pentru constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului IID,
cu modificările și completările ulterioare. Se menționează: „Operatorul și unitatea administrativteritorială care realizează proiecte cu asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene
au obligația ca de la semnarea memorandumului de finanțare sau acordului de împrumut pentru cazurile
specificate la art. 3 alin. (1) din ordonanța de urgență să constituie potrivit art. 3 Fondul IID pe întreaga
perioadă de viață a investiției”.
Operatorul depozitul CMID Frătești va asigura și plata Taxei pentru ,,contribuția pentru economia
circulară,, prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare,
așa cum a fost modificată prin OUG 74/2018.
Costurile si veniturile previzionate
Componentele serviciului care se dorește contractat, sunt reprezentate de managementul Centrului de
Management Integrat al Deșeurilor Frătești
Costurile operării serviciului supus contractării, includ, dar nu se limitează următoarele:
- Costuri de operare directe:
1) Costuri directe de operare – costurile curente ale operatorului pentru execuția zilnica a
serviciului contractat:
 cheltuieli de personal
 cheltuieli cu combustibilii
 cheltuieli cu alte costuri materiale
 cheltuieli cu utilitățile
 cheltuieli cu întreținere și reparațiile bunurilor
 cheltuieli cu protecția mediului
 cheltuieli cu servicii executate de terți, etc.
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 cheltuieli cu constituirea ,,fondului de închidere și monitorizare post-închidere,,
 redevență plătibilă la Consiliu Județean Giurgiu, această redevență constituind sursă
pentru Fondul IID necesar înlocuirii echipamentelor achiziționate prin POS Mediu
 costuri aferente campaniei de conștientizare a publicului
 costuri cu alte investiții solicitate operatorului, necesare pentru buna desfășurare a
serviciului
2) Costuri de operare indirecte
 Cheltuieli financiare
 Cheltuieli administrative
 Alte cheltuieli indirecte
3) Costurile cu contribuția la economia circulară, cuprinzând sumele aferente deșeurilor
municipale destinate a fi eliminate prin depozitare, stabilite în conformitate cu
prevederile legislative în vigoare;
4) Cota de profit: cota maximă de profit rezonabil fiind estimată la 5%
În cazul SMID Giurgiu, tariful activității de sortare include veniturile estimate din valorificarea
deșeurilor reciclabile, astfel că tarifele pentru utilizatorii serviciului de salubrizare, stabilite pa baza
tarifelor distincte pentru activitățile desfășurate de operatorii de salubrizare, vor fi calculate prin luarea
în considerare a veniturilor din contribuția OIREP.
Potrivit prevederilor Legii nr. 249/2015, modificată prin Legea nr. 31/2019 de aprobare a OUG nr.
74/2018, costurile nete plătite de un OIREP, în condiții de transparență, se calculează după
următoarea formulă:
Cn =(Tr x Q – Vt) x Pamb
unde:
Cn = costurile nete plătite trimestrial de un OIREP la UAT/ADI (lei/trimestru)
Tr = tariful distinct al activităților desfășurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor
reciclabile (lei/tone)
Q = cantitatea de deșeuri reciclabile valorificate trimestrial calculată conform cotei de piață locală a
OIREP (tone)
Vt = veniturile din vânzarea deșeurilor reciclabile realizată trimestrial și calculate conform cotei de
piață locală a OIREP (lei)
Vt = 0 în cazul în care Tr include veniturile din vânzarea reciclabilelor
Pamb = ponderea deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale (%)
Modalitatea în care costurile nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje încasate de la OIREP vor fi
folosite pentru ajustarea tarifelor/taxelor plătite de utilizatorii casnici și non-casnici, valabile pentru
anul următor, este următoarea:
Tarif/taxă pentru utilizatorii casnici (populație):
Tr uc m = (Tr x Qr uc – Vcontr OTR uc) / (P x 12)
Tariful pentru utilizatorii non-casnici (operatori economici și instituții publice):
Tr unc m = Tr - Vcontr OTR unc / Qr unc
unde:
Tr uc m, Tr unc m – componenta din tariful/taxa aferentă deșeurilor reciclabile de la utilizatorii casnici,
respective non-casnici modificată începând cu al doilea an contractual
Tr – tariful distinct pentru gestionarea deșeurilor reciclabile în zona de delegare, pentru anul pentru
care se realizează modificarea
Qr uc, Qr unc – cantitatea de deșeuri reciclabile care se estimează a se colecta de la utilizatorii casnici,
respective non-casnici în anul pentru care se aprobă tarifele/taxele modificate, conform fișei de
fundamentare a tarifului distinct pentru gestionarea deșeurilor reciclabile
Vcontr OTR uc, Vcontr OTR unc – valoarea contribuției din anul anterior plătită de OIREP-uri distribuită
proporțional cu Qr uc, Qr unc
Valoarea contribuției anuale se estimează pe baza contribuțiilor încasate în primele trei trimestre ale
anului.
P – populația din aria de delegare.
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Venitul previzionat din contribuția OIREP pentru a acoperi costurile de operare ale stației de sortare
este de 254 lei/tona inclusiv TVA.
Valoarea contractului de delegare
Valoarea totală maximală a contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a Centrului de
Management Integrat al deșeurilor Frătești este de 9.112.348 lei fără TVA.
Fezabilitatea financiară a delegării
Accesibilitatea delegării
Accesibilitatea delegării se referă la
 evaluarea situațiilor în care Delegatarul nu reușește să colecteze veniturile sau acestea nu
acoperă integral costul serviciului delegat (accesibilitatea pentru Delegatar);
 situația în care valoarea contractului de delegare (tariful ce îl va încasa delegatul pentru
serviciile sale) nu acoperă costurile delegatului (accesibilitatea pentru delegat).
Mecanismul de plată propus mai sus, asigură implementarea și monitorizarea planului tarifar, ceea ce
asigură accesibilitatea pentru delegat, dar și pentru UAT-urile membre ADI. Planul tarifar a fost
realizat pentru a asigura principiul recuperării costurilor, pe baza cantităților previzionate și a
previziunii evoluției veniturilor populației, pentru a asigura suportabilitatea tarifului.
Mecanismul propus asigură o gestionare simplă, delegatul semnează contracte cu operatorii zonali sau
cu persoanele juridice direct. Mecanismul a fost descris pentru a nu implica costuri suplimentare
cunoscute la data întocmirii studiului, nici din partea Delegatarului nici din partea Delegatului.
Totuși mecanismul propus nu apără Consiliul Județean Giurgiu si ADI de situația în care UAT-urile
nu plătesc sumele datorate către Operatorul de colectare, care mai departe plătește către Operatorul
CMID. Este nevoie de un mecanism de alocare a răspunderii care să asigure accesibilitatea delegării
pentru Consiliul Județean. De asemenea este nevoie de un sistem de monitorizare care să asigure
raportarea corectă a cantităților de deșeuri colectate, sursa (populație/agenți economici; rural/urban) și
compoziția acestora.
Previzionarea tratamentului contabil
În cadrul contractului de delegarea a gestiunii serviciului de operare a Centrului de Management
Integrat al Deșeurilor, OPERATORUL va notifica asupra investițiile necesare reprezentate de înlocuiri
și învestiții noi. Astfel se analizează delimitarea între clasarea bilanțieră și extra-bilanțieră a activelor.
În acest caz, secțiunea acoperă două aspecte:
 investițiile ce vor fi făcute de către operator - nu este prevăzut cazul;
 regimul bunurilor.
Regimul bunurilor
Bunurile din patrimoniul public al Județului Giurgiu, vor fi preluate pe baza de proces-verbal de
predare-preluare.
In timpul derulării contractului de delegare a gestiunii, pe baza planului de investiții anual se vor
achiziționa de către Consiliul Județean Giurgiu, prin utilizarea FIID, bunuri care vor fi transferate
operatorului pe bază de proces-verbal de predare-preluare, aceste bunuri fiind bunuri din patrimoniul
public.
Operatorul va efectua întreținerea, reparațiile curente și accidentale.
Operatorul va propune, dacă este cazul scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe aparținând
patrimoniului concesionat în baza legislației în vigoare și va cere înlocuirea acestor mijloace pentru
asigurarea bunei funcționări a activităților din cadrul serviciului de salubrizare.
Operatorul va transmite anual situația patrimoniului, la data de 31 decembrie menționând și
modificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea Consiliul Județean Giurgiu
conform normelor de inventariere în vigoare.
La încetarea fiecărui contract de delegare bunurile de retur vor fi restituite CJ Giurgiu în mod
gratuit și libere de orice sarcină.
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Aspecte referitoare la mediu, sociale și instituționale
Aspecte referitoare la mediu
Gestionarea actualului sistem de management integrat al deșeurilor va produce o îmbunătățire
substanțială a impactului gestionării deșeurilor asupra mediului, despre oricare din componentele sale
ar fi vorba, pornind de la colectarea deșeurilor și până la punctul final, reciclarea sau depozitarea
Deșeurilor.
Din punct de vedere al protecției mediului, desfășurarea activității de operare a instalațiilor de deșeuri
trebuie să acopere următoarele aspecte majore:
Aspecte referitoare la monitorizarea impactului asupra mediului pe care îl au activitățile desfășurate –
care vor fi cuprinse și în autorizațiile de mediu pentru desfășurarea acestor activități
 Aspecte referitoare la atingerea țintelor prevăzute în legislația de mediu privind deșeurile
 Aspecte referitoare la respectarea altor prevederi legale din domeniul gestionării deșeurilor
 Reducerea consumului de materiale și resurse
 Sănătatea și siguranța populației
 Mediul de lucru
Aspecte referitoare la monitorizarea impactului asupra mediului pe care li au activitățile desfășurate în
instalații. Obligațiile care revin operatorului instalațiilor de gestionare a deșeurilor pentru a asigura un
impactului negativ minim asupra mediului datorat activităților desfășurate sunt:
 Menținerea separată a fluxurilor de deșeuri primite în instalații
 Menținerea curată a instalațiilor de gestionare administrate, primite în concesiune de la
Autoritatea Contractantă
 Menținerea în stare de igienă și funcțională bună a mijloacelor de transport utilizate în activitate,
pentru asigurarea unor niveluri minime pentru consumul de carburanți și emisii de noxe în
atmosferă.
 Păstrarea unei evidente exacte a cantităților de deșeuri gestionate și a trasabilității lor
 Depozitarea deșeurilor in condițiile impuse de legislația in vigoare si a celor din Autorizația
integrata de mediu
 Monitorizarea calității factorilor de mediu din amplasamentul CMID Frătești in conformitate
cu prevederile legale
Respectarea tuturor măsurilor impuse prin autorizația de mediu, autorizația sanitară, autorizația de
funcționare și licența de operare.
Obiectivele și țintele sunt deosebit de importante în definirea alternativelor tehnice, în elaborarea
Studiului de oportunitate și a Regulamentului de salubrizare, dar și în elaborarea documentațiilor de
atribuire pentru delegarea gestiunii activității de operare a instalațiilor de gestionare a Deșeurilor.
Obiectivele și țintele anuale (procentuale și cantitative) pe care trebuie să le atingă județul Giurgiu cu
privire la gestionarea Deșeurilor, în conformitate cu cerințele legale în vigoare, sunt următoarele:
 Obiective și ținte anuale privind reciclarea deșeurilor de ambalaje (conform Directivei pe
ambalaje și Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de
ambalaje), Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, Ordonanța de urgenta 196/2005 privind
Fondul pentru mediu.
Reducerea consumului de materiale și resurse. In cadrul sistemului de management al deșeurilor se va
implementa colectarea separată a deșeurilor materialelor reciclabile, ceea ce va duce la scăderea
cantității de deșeuri eliminate și la reducerea consumului de materiale și resurse noi prin utilizarea
materialelor reciclate.
Sănătatea și siguranța populației. Implementarea sistemului de management al deșeurilor va
îmbunătăți semnificativ starea de sănătate și gradul de siguranță al populației, reducând în mod
semnificativ cantitativ și calitativ poluanții emiși.
În concluzie, alegerea opțiunii gestiunii directe ca modalitate de organizare și funcționare a
serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Frătești este preferată,
deoarece aceasta asigură selectarea unui operator care va putea gestiona activitatea în condițiile unui
management performant al calității mediului.
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De asemenea, odată cu delegarea gestiunii directe acestui serviciu, operatorul de salubritate preia și
posibile riscuri în materie de asigurare a protecției mediului.
Conceptul de utilizare eficientă a resurselor si recuperarea acestora este asigurată prin recuperarea
materialelor reciclabile. Reducerea în final a cantității de deșeuri depozitate contribuie la asigurarea
unei durate de viață cât mai mari a depozitului conform de la Frătești, ceea ce presupune atât avantaje
de mediu cat si economice.
Aspecte sociale
Operarea CMID Frătești va îmbunătăți semnificativ starea de sănătate și gradul de siguranță al
populației, reducând poluanții emiși în mod semnificativ din punct de vedere cantitativ și calitativ.
Prin creșterea nivelului calitativ al serviciilor de salubrizare, comunitățile locale vor beneficia de o
îmbunătățire a calității mediului și implicit a sănătății populației. De asemenea, organizarea unui
serviciu de salubrizare centralizat va conduce la creșterea gradului de satisfacție a populației cu privire
la prestarea acestor servicii.
Riscuri (Conform HG 71/2007)
Orice proiect de investiții publice implică riscuri atât in faza se construcție cât și în faza de operare.
Nu este neobișnuit ca, în cazul proiectelor complexe, să existe diferențe între costurile și necesarul
de timp, față de cele estimate inițial. Întârzierile si depășirile de costuri apar invariabil din
riscurile neprevăzute.
Identificarea si alocarea riscurilor
Cea mai frecvent utilizata metodologie de identificare a riscurilor este Matricea riscurilor. Aceasta este
prezentata ca o enumerare a tuturor riscurilor posibile aferente proiectului în ceea ce privește
cheltuielile, veniturile și planificarea acestora.
La alcătuirea Matricei riscurilor va fi utilizat drept cadru de referință Matricea preliminară pentru
alocarea riscurilor.
La elaborarea matricei menționate riscurile au fost grupate pe categorii. De asemenea, au fost
identificate si evidențiate cele mai importante riscuri, care pot avea cel mai mare impact asupra
proiectului.
Matricea riscurilor realizată cuprinde următoarele categorii de riscuri:
 Riscuri de operare - pot apărea în fiecare an pe perioada operării. Sunt mai mari în
primii ani de la darea în folosința și includ și riscul majorării cheltuitelor cu forța de muncă față
de previziunile inițiale.
 Riscuri financiare - riscuri care influențează câștigurile reale și nivelul tarifului.
 Riscuri legislative - riscuri generale ce nu sunt legate de nici o categorie de mai sus (ex.
modificarea legislației și a regulamentelor, modificări ale cursului valutar etc.)
În ceea ce privește alocarea riscurilor, au fost luate în considerare următoarele reguli:
 fiecărui risc i s-a atribuit un număr unic;
 fiecărui risc i s-a atribuit o denumire specifică legată de natura riscului;
 pentru fiecare risc s-a stabilit dacă va fi reținut de către Autoritatea contractantă, va fi alocat
delegatarului sau va fi împărțit între ambele părți.
La alocarea riscurilor a fost aplicată ca regulă generală, și anume aceea că, riscul trebuie suportat de
către partea care îl poate atenua în cea mai mare măsura și/sau care poate controla cel mai bine
consecințele. Astfel, fiecare parte își va asuma riscuri pe care va fi în măsură să le gestioneze în vederea
optimizării serviciului.
In sensul art. 6 din Legea 100/2016 riscul de operare este riscul care îndeplinește, în mod cumulativ,
următoarele condiții:
a) este generat de evenimente care nu se află sub controlul părților;
b) implică expunerea la fluctuațiile pieței;
c) ca efect al asumării riscului de operare, operatorului nu i se garantează, în condiții normale de
exploatare, recuperarea costurilor investițiilor efectuate și a costurilor în legătură cu exploatarea
lucrărilor sau a serviciilor.
In tabelul de mai jos sunt prezentate riscurile identificate și modul de alocare a acestora.
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Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

RISCURI GENERALE PRIVIND AMPLASAMENTUL CMID
1. Mediu (contaminarea
Pe parcursul delegării, se pot produce
terenurilor aferente
contaminări ale terenurilor învecinate, fiind
obiectivelor si a
necesare activități de decontaminare și costuri
terenurilor învecinate) –
pentru aceste activități (de ex. antrenarea
Risc de oferta
deșeurilor ușoare de vânt)
2. Asigurarea cu utilități –
In cazul exploatării neconforme (ex.
sursa de apa – exploatare supraexploatare) a sursei subterane exista riscul
neconforma – Risc de
întreruperii alimentarii cu apa a instalațiilor de
ofertă
pe amplasament.
3. Asigurarea cu utilități –
In urma operării neconforme calitatea apei
sursa de apa – degradarea devine improprie utilizării, parametrii de calitate
calității în legătură
suferind modificări față de condițiile inițiale.
directă cu activitățile de
pe amplasament – Risc
de ofertă
4. Asigurarea cu utilități –
Exploatare neconformă datorată operării.
epurarea apelor uzate –
exploatare neconformă –
Risc de ofertă

Alocare
Autoritatea
Delegat
Contractanta

100%

100%

100%

100%

5.

Asigurarea cu utilități –
epurarea apelor uzate –
modificarea condițiilor
de calitate – Risc de
ofertă

Cerințe suplimentare privind calitatea
efluenților.
100%

Managementul riscului
Operatorul este obligat să-și ia toate
măsurile necesare pentru evitarea unor
astfel de evenimente.

Operatorul va respecta regulamentul de
exploatare si funcționare.

Operatorul va respecta regulamentul de
exploatare si funcționare.
În cazul în care evenimentul se produce,
remedierea situației este
responsabilitatea doar a Operatorului.
Operatorul va respecta regulamentul de
exploatare și funcționare, va asigurara
resursele financiare pentru cheltuielile
operaționale.
Operatorul trebuie sa asigure un grad
minim de conformitate al efluenților din
punct de vedere calitativ conform
parametrilor de operare ai SEL si
prevederilor autorizației integrate de
mediu.
Delegatul trebuie sa asigure resursele
necesare pentru rezolvarea rapidă a
solicitării autorității, având dreptul de a
solicita Autorității contractante o
ajustare/modificare a tarifului, daca sunt
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Nr.

Denumirea riscului

6.

7.

Descrierea riscului

Asigurarea cu utilități –
evacuarea efluentului –
intervenție neautorizată –
Risc de ofertă

Afectarea integrității sistemului de tratare și
evacuare a efluentului ca urmare a unei
intervenții neautorizate.
Afectarea altor proprietăți.

Asigurarea cu utilități –
energie electrică – risc de
ofertă

Consumurile de energie electrică sunt mai mari
decât cele estimate la punerea în funcțiune a
instalațiilor

Alocare
Autoritatea
Delegat
Contractanta

100%

100%

Managementul riscului
îndeplinite condițiile legale pentru
ajustarea/modificarea tarifului
Operatorul trebuie să asigure resursele
necesare intervenției și remedierii
operative a situației.
În situația în care este îndeplinită
condiția de la punctul 1, Operatorul
este îndreptățit la recuperarea
cheltuielilor fără a aduce însă atingere
tarifului.
În perioada de mobilizare, ulterior
preluării instalațiilor și efectuării
testelor necesare, Operatorul se va
asigura și va certifica printr-un înscris
că puterea furnizată este suficientă
operării corespunzătoare a tuturor
instalațiilor.
În situația în care, pe durata derulării
contractului, Operatorul constată că este
necesară instalarea de putere
suplimentară, aceasta se va realiza pe
contul și cheltuiala exclusivă a
Operatorului, fără a putea solicita
modificare de tarif.
În situația în care furnizorul de energie
electrică nu poate îndeplini obligațiile
din contractul de furnizare, Operatorul
trebuie sa asigure buna desfășurare a
activității pe contul si cheltuiala proprie,
fără a putea solicita modificare de tarif.
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Nr.

Denumirea riscului

8.

9.

Fenomene meteo
extreme – inundarea
întregului amplasament –
risc de ofertă

Contestarea activității de
către populația rezidentă
din vecinătăți – Risc de
cerere

10. Securitatea
amplasamentului - furt și
vandalizare - risc de
ofertă

Descrierea riscului

Alocare
Autoritatea
Delegat
Contractanta

În cazul unor ploi torențiale poate avea loc
inundarea amplasamentului, ducând la sistarea
activității. Aceasta situație nu este determinată și
nici favorizată de operarea neconformă a
instalațiilor.

După punere în exploatare a instalațiilor poate
apărea și se poate amplifica în timp
nemulțumirea populației față de influențele
activităților desfășurate asupra calității vieții.
Acestea pot ajunge la situații conflictuale și
litigii. Această categorie de risc nu se referă la
operarea neconformă a instalațiilor, situație în
care Operatorul devine responsabil.

Operarea instalațiilor de deșeuri este asociată, in
general, prezenței pe amplasament a unor
echipamente/bunuri și a unor cantități de deșeuri
cu valoare de piață, ceea ce poate implica riscul

100%

50%

50%

100%

Managementul riscului
Nu poate constitui in nici o situație un
motiv de recuperare de cheltuieli.
Operatorul trebuie sa intervină
asigurând toate categoriile de resurse
pentru rezolvarea operativă a problemei.
Intervenția poate depăși perimetrul strict
al amplasamentului, dacă situația o cere.
Operatorul e obligat prin contract să
încheie asigurarea de răspundere civilă
generală care trebuie sa acopere acest
risc
Operatorul trebuie sa asigure resursele
necesare efectuării studiilor și
expertizelor necesare.
Orice măsură de
control/eliminare/minimizare a
fonemelor contestate va fi implementată
doar cu acordul prealabil al Autorității
contractante.
Costurile vor fi recuperate în proporție
de 50% de către Delegat, putând
constitui un motiv de ajustare a
tarifului.
Autoritatea Contractanta are dreptul de
a efectua periodic, dar cel mult 1
dată/an un audit de conformitate privind
modul de operare al instalațiilor.
Operatorul este în totalitate responsabil
de asigurarea pazei și integrității
bunurilor în limita amplasamentului
predat spre operare.
91

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

prezenței în vecinătate a unor persoane
interesate de acestea. O asemenea situație este
inacceptabilă atât pe amplasament cât și in
vecinătatea lui.
RISCURI ASOCIATE PUNERII ÎN EXECUTARE A CONTRACTULUI
1.
Dificultăți financiare ale Operatorul nu poate efectua prestațiile conform
Operatorului - risc de
contractului, ceea ce conduce la imposibilitatea
ofertă
efectuării activităților
2.
Întârzieri la autorizarea
Activitatea de gestiune a deșeurilor necesită
activității – risc de ofertă obținerea unor autorizări cel puțin din punct de
vedere al protecției mediului.
În anumite situații pot exista întârzieri în
autorizarea/reautorizarea activității și apărea
costuri suplimentare (impuse de autoritățile
competente), care nu au fost luate în calcul la
semnarea contractului.
RISCURI ASOCIATE OPERARII INSTALATIILOR DE PE AMPLASAMENTE
Riscuri asociate operării stației de sortare
1.
Cantitatea de deșeuri la
Cantitățile lunare cântărite la intrarea in
intrarea in instalație este instalație sunt considerabil mai mici decât
mai mica decât cea
estimările pe baza cărora s-a bazat calcularea
planificata – Risc de
tarifului.
cerere
Scăderea cantității de deșeuri poate duce la
scăderea cantității de materiale valorificabile
obținute, respectiv la scăderea veniturilor.

2.

Cantitatea de deșeuri la
intrarea in instalație este
mai mare decât cea

Cantitățile lunare cântărite la intrarea in
instalație sunt mai mari decât estimările pe baza
cărora s-a bazat oferta de servicii si calcularea
tarifului.

Alocare
Autoritatea
Delegat
Contractanta

Managementul riscului

Operatorul e obligat sa încheie
asigurarea de bunuri, care trebuie să
acopere parte din acest risc

100%

100%

30%

70%

50%

50%

După începerea contractului, este
obligația operatorului să-și asigure
stabilitatea financiară
Analizând toate posibilele implicații,
reglementările la nivel local, Operatorul
trebuie sa analizeze cu atenție
amplasamentele zonei de deservire.
Eventualele costuri suplimentare vor fi
suportate în întregime de către Operator,
fără a fi îndreptățit de a solicita o
ajustare de tarif.
Operatorul este îndreptățit sa solicite
majorarea tarifului in conformitate cu
prevederile legislative privind
modificările de tarif, existente la
momentul respectiv, modificarea
tarifului se va realiza obligatoriu in
corelație cu actualizarea datelor privind
generarea, colectarea separata, tratarea
si valorificarea deșeurilor
a) Operatorul este îndreptățit sa solicite
majorarea tarifului in conformitate cu
prevederile legislative privind
modificările de tarif existente la
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Nr.

3.

4.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

planificata – Risc de
cerere

a) cantitatea de deșeuri este mai mare dar se
încadrează in limita capacitații maxime de
operare a instalației.
b) cantitatea de deșeuri depășește limita
capacitații maxime de operare a instalației.
Creșterea cantității de deșeuri duce in mod direct
la creșterea cheltuielilor dar și a cantității de
materiale valorificabile obținute, respectiv la
creșterea veniturilor.

Fluctuația pieței
materialelor
valorificabile – Risc de
oferta

Veniturile realizate din valorificarea materialelor
sortate pot fluctua corelat cu evoluția pieței si
independent de performanta instalațiilor (in
cazul operării conforme).
Scăderea semnificativa a veniturilor duce la
scăderea rentabilității instalației.

Operarea tehnologică a
stației de sortare – Risc
de ofertă

Operatorul nu operează conform Manualului de
operare si întreținere existent și conform actelor
de reglementare emise de către autoritățile
competente.

Alocare
Autoritatea
Delegat
Contractanta

100%

100%

Managementul riscului
momentul respectiv; modificarea
tarifului se va realiza obligatoriu in
corelație cu actualizarea datelor privind
generarea, colectarea separate, tratarea
si valorificarea deșeurilor
b) Autoritatea Contractanta va efectua o
analiza tehnico-economica pentru
fundamentarea deciziei de extindere a
capacitații instalației. Daca decizia este
favorabila, investiția va fi suportata de
Delegat, costurile urmând a fi
recuperate.
Aceasta situație poate constitui un
motiv de modificare a tarifului.
Modificarea tarifului se va realiza
obligatoriu in corelație cu actualizarea
datelor privind generarea, colectarea
separata, tratarea si valorificarea
deșeurilor.
Operatorul va fi obligat prin contractul
de delegare să elaboreze o strategie de
marketing pentru materialele reciclabile
obținute în urma sortării, prin care să
asigure cele mai bune soluții de
vânzare a acestor materiale reciclabile
la preturile cele mai bune de pe piață.
Operarea neconforma este constatata de
actele de inspecție si control ale
autorităților competente si de auditurile
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Nr.

5.

Denumirea riscului

Instalația de sortare
necesita, in opinia
ofertantului,
echipamente, utilaje și
dispozitive suplimentare
pentru creșterea
randamentului operării –
risc de ofertă

Descrierea riscului

Alocare
Autoritatea
Delegat
Contractanta

Ofertantul considera ca sunt necesare
echipamente suplimentare

100%

Managementul riscului
de evaluare a conformității efectuate de
Autoritatea Contractanta.
Nu vor fi luate in considerare auditurile
realizate pentru certificarea sistemelor
de management de mediu (ISO 14001).
Responsabilitatea si suportarea
costurilor conformării activității revine
exclusiv in sarcina Operatorului.
Nu sunt îndreptățite solicitări de
rambursare a cheltuielilor realizate in
vederea conformării si nici solicitări de
ajustare a tarifului pentru conformare.
Aceste aspecte trebuie rezolvate încă
din faza de ofertare.
In cazul in care Ofertantul considera ca
sunt necesare utilaje, instalații,
echipamente, dispozitive suplimentare
pentru creșterea randamentului
activității, acestea vor fi prezentate in
mod distinct. Achiziția și exploatarea
acestora se va realiza prin grija și cu
finanțarea exclusiva a Ofertantului.
Aceste cheltuieli nu vor putea face
obiectul unei cereri de rambursare către
Autoritatea Contractanta si nici de
ajustare ulterioara a tarifului, toate
cheltuielile urmând a fi incluse in tariful
prestării serviciului.

Riscuri asociate operării stației de compostare
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Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

1.

Cantitățile de deșeuri la
intrarea în instalații sunt
mai mici decât cele
planificate – Risc de
cerere

Cantitățile lunare cântărite la intrarea in
instalație sunt semnificativ mai mici decât
estimările pe baza cărora s-a bazat oferta de
servicii si calcularea tarifului.

Cantitățile de deșeuri la
intrarea în instalații sunt
mai mari decât cele
planificate – Risc de
cerere

Cantitățile lunare cântărite la intrarea in
instalație sunt mai mari decât estimările pe baza
cărora s-a bazat oferta de servicii si calcularea
tarifului.
a) cantitatea de deșeuri este mai mare dar se
încadrează in limita capacitații maxime de
operare a instalației.
b) cantitatea de deșeuri depășește limita
capacitații maxime de operare a instalației.
Creșterea cantității de deșeuri duce in mod
direct la creșterea cheltuielilor.

2.

Alocare
Autoritatea
Delegat
Contractanta

30%

70%

50%

50%

Managementul riscului
Operatorul este îndreptățit sa solicite
majorarea tarifului in conformitate cu
prevederile legislative privind
modificările de tarif, existente la
momentul respectiv, modificarea
tarifului se va realiza obligatoriu in
corelație cu actualizarea datelor privind
generarea, colectarea separata, tratarea
si valorificarea deșeurilor
a) Operatorul este îndreptățit sa solicite
majorarea tarifului in conformitate cu
prevederile legislative privind
modificările de tarif existente la
momentul respectiv; modificarea
tarifului se va realiza obligatoriu in
corelație cu actualizarea datelor privind
generarea, colectarea separate, tratarea
si valorificarea deșeurilor
b) Autoritatea Contractanta va efectua o
analiza tehnico-economica pentru
fundamentarea deciziei de extindere a
capacitații instalației. Daca decizia este
favorabila, investiția va fi suportata de
Delegat, costurile urmând a fi
recuperate.
Aceasta situație poate constitui un
motiv de modificare a tarifului.
Modificarea tarifului se va realiza
obligatoriu in corelație cu actualizarea
datelor privind generarea, colectarea
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Nr.

3.

Denumirea riscului

Operarea tehnologică a
stațiilor de compostareoperare neconformă –
Risc de ofertă

Descrierea riscului

Alocare
Autoritatea
Delegat
Contractanta

Operatorul nu operează conform Manualului
de operare si întreținere existent si conform
actelor de reglementare emise de către
autoritățile competente.

100%

4.

Instalațiile de compostare Ofertantul considera ca sunt necesare
necesita in opinia
echipamente suplimentare
ofertantului echipamente,
utilaje și dispozitive
suplimentare pentru
creșterea randamentului
operării – Risc de ofertă

100%

Managementul riscului
separata, tratarea si valorificarea
deșeurilor.
Operarea neconforma este constatata de
actele de inspecție si control ale
autorităților competente si de auditurile
de evaluare a conformității efectuate de
Autoritatea Contractanta.
Nu vor fi luate in considerare auditurile
realizate pentru certificarea sistemelor
de management de mediu (ISO 14001).
Responsabilitatea si suportarea
costurilor conformării activității revine
exclusiv in sarcina Operatorul ui.
Nu sunt îndreptățite solicitări de
rambursare a cheltuielilor realizate in
vederea conformării si nici solicitări de
ajustare a tarifului pentru conformare.
Aceste aspecte trebuie rezolvate încă
din faza de ofertare.
In cazul in care Ofertantul considera ca
sunt necesare utilaje, instalații,
echipamente, dispozitive suplimentare
pentru creșterea randamentului, acestea
vor fi prezentate in mod distinct si
justificat in oferta tehnica. Achiziția si
exploatarea acestora se va realiza prin
grija si cu finanțarea exclusiva a
Ofertantului. Aceste cheltuieli nu vor
putea face obiectul unei cereri de
rambursare către Autoritatea
Contractanta si nici de ajustare
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Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare
Autoritatea
Delegat
Contractanta

Managementul riscului
ulterioara a tarifului, toate cheltuielile
urmând a fi incluse in tariful prestării
serviciului.

RISCURI GENERALE ASOCIATE PERIOADEI DE OPERARE
1.
Resurse
Resursele necesare pentru operare costa mai mult
decât estimările inițiale

2.

3.

4.

Întreținere si reparare
echipamente

Calitatea echipamentelor este necorespunzătoare
având ca rezultat creșterea peste estimări a
costurilor de întreținere si reparații

Cerințe tehnice
Pe parcursul derulării contractului de operare
suplimentare privind
actele de reglementare suporta modificări si sunt
reglementările de mediu, introduce noi cerințe tehnice aplicabile
inclusive taxe.

Lipsa personalului

100%

100%

50%

Lipsa unui personal calificat corespunzător duce la
scăderea performanțelor și disponibilității
Serviciului.

RISCURI GENERALE ( atribuite tuturor instalațiilor de gestionare a deșeurilor)
5.
UAT-uri in incapacitate
Gradul scăzut de încasare a contravalorii
de a plăti la timp si
serviciilor prestate conduce la dificultăți
integral facturile
financiare, operare neconforma si imposibilitatea
operatorului (plătite prin derulării programului de întreținere, înlocuire si
taxe de salubrizare), care dezvoltare a activelor.
duce la încasarea parțială

50%

100%

100%

Delegatul trebuie sa facă estimarea
costurilor cat mai aproape de costurile
reale, astfel încât sa evite eventualele
pierderi
Delegatul are dreptul sa încheie
contracte cu terți pentru întreținerea si
repararea echipamentelor utilizate
pentru prestarea serviciilor
Delegatul este îndreptățit la recuperarea
costurilor (daca este cazul) si la
modificarea tarifului.
Cele menționate se refera exclusive la
situațiile de operare conforma a
serviciului. Orice situație de practica
neconforma este in sarcina delegatului.
Delegatul trebuie sa facă estimarea
resurselor necesare realizării serviciului
astfel încât sa evite eventualele
fluctuații de personal.
Operatorul nu poate fi făcut responsabil
de încasarea taxelor de salubrizare de la
populație
Autoritatea contractantă trebuie sa
asigure un echilibru intre valoarea
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Nr.

6.

7.

8.

Denumirea riscului
a sumelor contractate de
Operator- Risc de ofertă
Grad redus de colectare a
tarifului de la agenții
economici și instituții
colectat de către
operatorul de
colectare/transport – Risc
de ofertă

Inflație mare – Risc de
ofertă

Descrierea riscului

Alocare
Autoritatea
Delegat
Contractanta

Gradul scăzut de încasare a contravalorii
serviciilor prestate conduce la dificultăți
financiare, operare neconforma si imposibilitatea
derulării programului de întreținere, înlocuire si
dezvoltare a activelor.
100%

Costurile cresc foarte mult și brusc din cauza
inflației, fiind necesară ajustarea tarifului mai
devreme de un an.

100%

Insolventa Operatorului – Constatarea intrării in incapacitate de plata a
Risc de ofertă
Operatorul ui. Serviciul nu mai poate fi prestat.

100%

Managementul riscului
tarifului si capacitatea de plata a
beneficiarilor.
Operatorul va colecta tarifele pentru
serviciile prestate pe baza contractelor
individuale cu operatorul de
colectare/transport și operatorii
economici care aduc deșeuri la instalații
(altele decât cele care fac obiectul
contractului de colectare/transport),
contracte care nu sunt sub controlul
Autorității contractante.
Operatorul devine astfel pe deplin
responsabil pentru colectarea acestor
servicii.
Serviciul de salubrizare va fi plătit de
beneficiari (populație și operatori
economici) prin intermediul
taxei/tarifului. În cazuri justificate,
tariful se poate ajusta la solicitarea
operatorului
Documentația de licitație va fi întocmita
de așa natura încât Operatorul
identificat sa fie solvabil.
In cazul in care Operatorul devine
insolvabil pe durata contractului,
Contractul poate fi reziliat iar
Autoritatea Contractanta va organiza o
noua licitație.
Pana la identificarea unui nou Delegat
se va asigura permanenta si
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Nr.

9.

Denumirea riscului

Forța majora – Risc de
operare

Descrierea riscului

Forța majora, astfel cum este definita prin lege,
împiedica realizarea contractului.
Pierderea sau avarierea activelor proiectului si
pierderea/diminuarea posibilității de obținere a
veniturilor preconizate.

Alocare
Autoritatea
Delegat
Contractanta

50%

50%

Managementul riscului
durabilitatea serviciului prin forma de
gestiune directa.
Bunurile mobile si imobile vor fi
asigurate in baza viitorului contract.
Fondurile acumulate atât de Autoritatea
Contractanta cat si de Delegat pentru
dezvoltare si retehnologizare vor fi
utilizate pentru a asigura continuitatea
operării.
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Concluzii și Recomandări
În concluziile prezentului Studiu de oportunitate se menționează următoarele aspecte importante:
La elaborarea Studiului de oportunitate s-a ținut seama de analiza privind opțiunile tehnice, legale,
instituționale și financiare privind delegarea gestionarii infrastructurii de deșeuri in Județul Giurgiu;
Asigurarea continuității serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor,
realizat prin Proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Giurgiu” reprezintă o
necesitate asumată de Consiliul Județean Giurgiu, ce va răspunde astfel cerințelor impuse prin legislația
de mediu, în special cea privind gestionarea deșeurilor, de atingere a țintelor și obiectivelor impuse
privind reciclarea și valorificarea deșeurilor, cît și a obiectivelor stabilite prin Proiect;
Obiectivele Consiliul Județean Giurgiu pentru serviciului de salubrizare sunt:
- optimizarea managementului integrat al deșeurilor și îmbunătățirea standardelor serviciilor;
- introducerea și extinderea sistemelor de colectare separata a deșeurilor pentru a promova
reciclarea ambalajelor și a deșeurilor biodegradabile în conformitate cu cerințele naționale și cele
ale UE și pentru a reduce cantitatea de deșeuri depozitate,
- dezvoltarea și realizarea unei strategii eficiente cu privire la tarife și taxe, precum și la colectarea
acestora;
Delegarea se va realiza pentru următoarele activități ale serviciului de salubrizare:
 depozitarea controlată a deșeurilor municipale în Centrul de Management Integrat al deșeurilor
(CMID Frătești) rezultat în urma investiției realizate prin POS Mediu 2007-2013
 administrarea CMID;
 sortarea și valorificarea deșeurilor municipale la CMID;
 compostarea deșeurilor
Prin Hotărârea nr.35 din 29 aprilie 2021 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu se
constată ”iminența producerii unei situații de urgență la nivelul județului Giurgiu, ca urmare a rezilierii,
cu data de 5 mai 2021, a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a Centrului Integrat
de Management al Deșeurilor de la Frătești, județul Giurgiu nr.267/1971 din 15 noiembrie 2013,
încheiat între Consiliul Județean Giurgiu, în calitate de delegatar și Societatea ECO SUD S.A., în
calitate de delegat” și se dispune luarea de către Consiliul Județean Giurgiu a măsurilor necesare pentru
asigurarea serviciului de salubrizare, respectiv continuitatea operării Centrului Integrat de Management
al Deșeurilor de la Frătești.
În situația rezilierii unui contract de delegare a operării infrastructurii, recomandarea Direcției Generale
Programe Europene Infrastructura Mare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene este de a se ține
cont de secțiunile II și III din Memorandumul nr. 9876 din 29 mai 2017 al Ministerului Dezvoltării
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, având ca temă ”Aprobarea soluțiilor
temporare privind delegarea serviciilor de operare a infrastructurii pentru proiectele finanțate din
fonduri europene, în domeniul deșeurilor” care precizează că una din soluțiile temporare identificate,
până la finalizarea procedurilor competitive de atribuire a contractelor de operare este delegarea
temporară a operării (în temeiul Legii nr. 98/2016 art.104, justificată de urgență) către un operator
privat până la finalizarea procedurii de atribuire este cea mai rapidă soluție, însă trebuie justificată din
punct de vedere al urgenței.
Având în vedere cele prezentate mai sus, pentru continuitatea funcționării Centrului Integrat de
Management al Deșeurilor de la Frătești, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului
public, se impune adoptarea unei soluții imediate, constând în aprobarea gestiunii directe ca
modalitate de delegare a operării, precum și încredințarea prin atribuire directă, începând cu
data de 6 mai 2021, a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de operare a Centrului
de Management Integrat al Deșeurilor Frătești.
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Opțiunea aleasă pentru atribuirea contractului de delegare a operării instalațiilor este aceea prin
delegare directă, avantajul acesteia constând în posibilitatea identificării și cuantificării unor riscuri de
operare care pot fi transferate operatorului, și pe care Autoritatea contractantă nu ar avea posibilitatea
să și le asume.
Operatorul cu care se va încheia acest contract va fi responsabil cel puțin de:
1. Prestarea serviciilor conform documentelor contractuale, inclusiv Caietul de sarcini al
serviciului și Regulamentul serviciului
2. Plata unei redevențe către Consiliul Județean Giurgiu în cuantumul necesar recuperării cotei
proprii a finanțării investițiilor
3. Menținerea stării activelor concesionate și dezvoltarea viitoare a acestora conform necesităților
sistemului integrat de management al deșeurilor
4. Asigurarea unui management eficient al operării în condiții de calitate și de performanță impuse
și monitorizate
Bunurile proprietate publică a Consiliului Județean Giurgiu, realizate prin investiția POS Mediu și
utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor și/sau activităților care fac obiectul delegării gestiunii
directe, se transmit operatorului spre administrare și exploatare pe perioada delegării gestiunii.
In urma analizei tehnice, operaționale și financiare prezentate, concluzionăm că Proiectul care face
obiectul prezentului Studiu de oportunitate este fezabil și viabil din punct de vedere tehnic, operațional,
economic, financiar, social și de mediu.
Din analiza prezentata anterior, tinand si de gradul scazut al concurentei in domeniul societatilor care
activeaza in domeniul activitatii de depozitare deseuri, gestiunea directa a serviciului de tratare si
depozitare deseuri prezinta solutia cu cel mai mare grad de rentabilitate si cele mai mici riscuri si
costuri pentru Judetul Giurgiu, in conditiile in care operatorul caruia urmeaza a fi incredintata temporar
gestiunea CMID Frătești, este un operator la care UAT Judetul Giurgiu este actionar unic.

PREŞEDINTE,
Dumitru Beianu

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurelia Brebenel
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Anexa nr.2
la Hotărârea nr.102 din 06 mai 2021
a Consiliului Județean Giurgiu

Caiet de sarcini
privind Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de
operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor
Frătești

Mai 2021
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ABREVIERI
ACB
ADI
AFM
ANAR
ANPC
ANPM

Analiza Cost Beneficiu
Asociații de Dezvoltare Intercomunitară
Administrația Fondului pentru Mediu
Administrația Națională, Apele Române”
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități
ANRSC
Publice
APL
Autorități Publice Locale
APM
Agenții județene pentru Protecția Mediului
AT
Asistență Tehnică
BAT
Cele Mai Bune Tehnici Disponibile (Best Available Techniques)
C&T
Colectare și transport
CAEN
Clasificarea activităților din Economia Națională
CAPEX
Cheltuieli de capital / costuri de investiție
CE
Comisia Europeană
CEA
Condiționalitate ex-ante
CEE
Comunitatea Economică Europeană
CJ Giurgiu Consiliul Județean Giurgiu
DCD
Deșeuri din construcții și desființări
DEEE
Deșeuri de Echipamente Electrice și Electronice
FADI
Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară din România
HG
Hotărâre a Guvernului
INS
Institutul Național de Statistică
Asistență comună pentru sprijinirea proiectelor în regiunile europene (Joint
Assistance to Support Projects in European Regions), parteneriat între Comisia
JASPERS
Europeana, Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru
Reconstrucție și Dezvoltare
MM
Ministerul Mediului
MADR
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor
MDRAPFE
Europene
ME
Ministerul Economiei
MFP
Ministerul Finanțelor Publice
MS
Ministerul Sănătății
O&M
Operare (exploatare/funcționare) și întreținere (mentenanță)
OG
Ordonanța Guvernului
OM
Ordinul Ministrului
OPEX
Cheltuieli de operare și întreținere
OTR
Organizații de Transfer de Responsabilitate
OUG
Ordonanță de Urgență a Guvernului
PAYT
Instrument economic: pay as you throw - plătești pentru cât arunci
PIB
Produs Intern Brut
PJGD
Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor
PNGD
Planul Național de Gestionare a Deșeurilor
PNPGD
Planul Național de Prevenire a Generării Deșeurilor
POIM
Program Operațional Infrastructură Mare
POS Mediu Programul Operațional Sectorial de Mediu
REP
Răspunderea Extinsă a Producătorului
2

SMID
TMB
TVA
UAT
UCI

Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor
Tratare mecano-biologică
Taxa pe valoarea adăugată
Unitate administrativ-teritorială
Unități de compostare individuală

3

Definiții
Ambalaj

Ambalaj flexibil
Ambalaj primar

Ambalaj secundar

Ambalaj terțiar

Analiza Cost-Beneficiu

Biodeșeuri

Colectare

Înseamnă orice obiect, indiferent de materialul din care este
confecționat ori de natura acestuia, destinat reținerii,
protejării, manipulării, distribuției și prezentării produselor,
de la materii prime la produse procesate, de la producător
până la utilizator sau consumator. Obiectul nereturnabil
destinat acelorași scopuri este, de asemenea, considerat
ambalaj (Legea
nr. 249/2015 privind modalitatea de
gestionare a ambalajelor și a Deșeurilor de ambalaje, cu
modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1)
Înseamnă ambalaje din materiale ușoare, care, atunci când sunt
umplute și sigilate, au o formă pliabilă
Ambalaj de vânzare, ambalaj conceput și realizat pentru a
îndeplini funcția de unitate de vânzare, pentru utilizatorul final
sau consumator, în punctul de achiziție (Legea nr. 249/2015
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a
Deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările
ulterioare, Anexa nr. 1)
Ambalaj grupat, supraambalaj, ambalaj conceput pentru a
constitui la punctul de achiziție o grupare a unui număr de
unități de vânzare, indiferent dacă acesta este vândut ca atare
către utilizator sau consumatorul final ori dacă el servește
numai ca mijloc de umplere a rafturilor în punctul de
vânzare; el poate fi separat de produs fără a afecta
caracteristicile produsului (Legea nr. 249/2015 privind
modalitatea de gestionare a ambalajelor și a Deșeurilor de
ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, Anexa
nr. 1)
Ambalaj pentru transport, ambalaj conceput pentru a ușura
manipularea si transportul unui număr de unități de vânzare
sau ambalaje grupate, în scopul prevenirii deteriorării în
timpul manipulării ori transportului. Ambalajul pentru
transport nu include containerele rutiere, feroviare, navale
sau aeriene (Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de
gestionare a ambalajelor și a Deșeurilor de ambalaje, cu
modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1)
Este un instrument analitic, utilizat pentru a estima (din punct
de vedere al beneficiilor și costurilor) impactul socioeconomic datorat implementării anumitor acțiuni și/sau
proiecte (Ministerul Economiei și Finanțelor, Autoritatea
pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, Ghid
național pentru Analiza Cost-Beneficiu a proiectelor
finanțate din Instrumentele Structurale - realizat cu sprijin
JASPERS)
Înseamnă deșeurile biodegradabile provenite din grădini
și parcuri, deșeurile alimentare sau cele provenite din
bucătăriile gospodăriilor private, restaurantelor, firmelor de
catering ori din magazine de vânzare cu amănuntul și
deșeuri similare provenite din unitățile de prelucrare a
produselor alimentare (Legea nr. 211/2011 privind regimul
Deșeurilor republicată, cu modificările și completările
ulterioare, Anexa nr. 1)
Înseamnă strângerea Deșeurilor, inclusiv sortarea și stocarea
preliminară a Deșeurilor în vederea transportării la o
instalație de tratare (Legea nr. 211/2011 privind regimul
4

Colectare separată

Cele mai bune tehnici disponibile

Cost
Costuri/cheltuieli cu munca vie

Costuri de operare
Costuri de întreținere

Costuri nete
Costuri unitare
Decilă(e)
Depozit de deșeuri

Deșeu

Deșeuri alimentare

Deșeurilor republicată, cu modificările și completările
ulterioare, Anexa nr. 1)
Înseamnă colectarea în cadrul căreia un flux de deșeuri este
păstrat separat în funcție de tipul și natura Deșeurilor, cu
scopul de a facilita tratarea specifică a acestora (Legea nr.
211/2011 privind regimul Deșeurilor republicată, cu
modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1)
Înseamnă cele mai bune tehnici disponibile, definite la art. 3
lit. j) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale
(Legea nr. 211/2011 privind regimul Deșeurilor republicată, cu
modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1)
Sumă de bani cheltuită pentru producerea sau cumpărarea
unui bun, efectuarea unei lucrări, prestarea unui serviciu etc.
Cheltuielile cu munca vie includ toate cheltuielile
referitoare la personal (salarii, contribuții, bonuri de masă,
instruire/specializare/perfecționare, cheltuieli de deplasare,
prime de asigurare etc.) (Manual de contabilitate analitică a
costurilor - ASE) . Cheltuielile cu munca vie se fundamentează
în funcție de cheltuielile cu personalul, potrivit normelor de
muncă, în raport cu legislația în vigoare și corelat cu
principiul eficienței economice (Ordin ANRSC 109/2007)
Înseamnă totalitatea costurilor necesare funcționării unei
entități pe o anumită perioadă de gestiune, de obicei un an
Înseamnă costurile necesare menținerii în stare de
funcționare a unui sistem tehnic (întreținere curentă, revizii
și reparații planificate, reparații neplanificate)
Înseamnă, în acest context, costuri de operare și întreținere din
care s-au scăzut veniturile din valorificarea Deșeurilor
Înseamnă costuri pe unitatea de bun realizat/serviciu
prestat; în acest context înseamnă costuri pe tona de deșeu
Indicator care împarte o serie de date în 10 (Manual statistică
- ASE)
Înseamnă un amplasament pentru eliminarea finală a
Deșeurilor prin depozitare pe sol sau în subteran, inclusiv:
spații interne de depozitare a Deșeurilor, adică depozite
în care un producător de deșeuri execută propria eliminare
a Deșeurilor la locul de producere; o suprafață permanent
amenajată (adică pentru o perioadă de peste un an) pentru
stocarea temporară a Deșeurilor,
dar exclusiv: instalații unde deșeurile sunt descărcate pentru a
permite pregătirea lor în vederea efectuării unui transport
ulterior în scopul recuperării, tratării sau eliminării finale în
altă parte; stocarea Deșeurilor înainte de valorificare sau
tratare pentru o perioadă mai mică de 3 ani, ca regulă
generală, sau stocarea Deșeurilor înainte de eliminare, pentru
o perioadă mai mică de un an. (HG nr. 349/2005 privind
depozitarea Deșeurilor, cu modificările și completările
ulterioare, Anexa nr. 1)
Înseamnă orice substanță sau obiect pe care deținătorul îl
aruncă ori are intenția sau obligația să îl arunce (Legea nr.
211/2011 privind regimul Deșeurilor republicată, cu
modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1)
Se referă la orice produs alimentar, și părțile necomestibile ale
acestora, scoase din lanțul de aprovizionare cu alimente în
vederea valorificării sau eliminării (inclusiv compostarea,
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Deșeuri biodegradabile

Deșeuri inerte

Deșeuri medicale
Deșeuri menajere

Deșeuri municipale

Deșeuri periculoase

Deșeu reciclabil

Deșeuri reziduale

digestia anaerobă, producția de bio-energie, co-generare,
incinerare, eliminare în sistemul de canalizare, depozitate
sau aruncate pe mare) (Conform FUSIONS 2016)
Sunt deșeuri care suferă descompuneri anaerobe sau
aerobe, cum ar fi deșeurile alimentare ori de grădină, hârtia
și cartonul (HG nr. 349/2005 privind depozitarea Deșeurilor,
cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1)
Sunt deșeuri care nu suferă nici o transformare semnificativă
fizică, chimică sau biologică, nu se dizolvă, nu ard ori nu
reacționează în nici un fel fizic sau chimic, nu sunt
biodegradabile și nu afectează materialele cu care vin în
contact într-un mod care să poată duce la poluarea
mediului ori să dăuneze sănătății omului. Levigabilitatea
totală și conținutul de poluanți al Deșeurilor, precum și
ecotoxicitatea levigatului trebuie să fie nesemnificative și, în
special, să nu pericliteze calitatea apei de suprafață și/sau
subterane (HG nr. 349/2005 privind depozitarea Deșeurilor,
cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1)
Sunt deșeuri rezultate din activitățile de prevenire, diagnostic
și tratament desfășurate în unitățile sanitare
Sunt deșeuri provenite din gospodării/locuințe, inclusiv
fracțiile colectate separat, și care fac parte din categoriile
15.01 și 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.
856/2002 privind evidența gestiunii Deșeurilor și pentru
aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile
periculoase, cu completările ulterioare (Ordinul Președintelui
ANRSC nr. 82 /2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru
al serviciului de salubrizare a localităților, art.4) Conform
Deciziei 2011/753/UE de stabilire a normelor și a metodelor
de calcul pentru verificarea respectării obiectivelor fixate la
articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE a
Parlamentului European și a Consiliului, deșeurile menajere
sun deșeurile provenite din gospodării
Sunt deșeuri menajere și alte deșeuri, care, prin natură sau
compoziție, sunt similare cu deșeurile menajere (HG nr.
349/2005 privind depozitarea Deșeurilor, cu modificările și
completările ulterioare, Anexa nr. 1) Conform Deciziei
2011/753/UE de stabilire a normelor și a metodelor de calcul
pentru verificarea respectării obiectivelor fixate la articolul 11
alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului
European și a Consiliului, deșeurile municipale înseamnă
deșeuri menajere și similare. Sunt deșeurile cuprinse în
capitolul 20 din Lista europeană a Deșeurilor
Înseamnă orice deșeuri care prezintă una sau mai multe din
proprietățile periculoase prevăzute în anexa nr. 4 la legea
211/2011 (republicată) privind regimul Deșeurilor (Legea
nr. 211/2011 privind regimul Deșeurilor republicată, cu
modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1)
Înseamnă orice deșeu care poate constitui materie primă întrun proces de producție pentru obținerea produsului inițial sau
pentru alte scopuri (OUG nr.195/2005 privind protecția
mediului, cu modificările și completările ulterioare, art.2)
Înseamnă deșeuri în amestec de la gospodării și din deșeurile
similare cu excepția fracțiilor colectate separat (cod 20 03 01
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Deșeuri similare

Deșeuri de ambalaje

Deșeuri de ambalaje municipale

Deșeuri de echipamente electrice
și electronice

Deșeuri din
desființări

construcții

și

Deșeurile din construcții provenite
de la populație

Deținător de deșeuri

Eliminare

Fondul pentru mediu

Înseamnă deșeuri care din punctul de vedere al naturii și al
compoziției sunt comparabile Deșeurilor menajere, exclusiv
deșeurile din industrie și deșeurile din agricultură și
activități forestiere (Decizia 2011/753/UE de stabilire a
normelor și a metodelor de calcul pentru verificarea respectării
obiectivelor fixate la articolul 11 alineatul (2) din Directiva
2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului)
Înseamnă orice ambalaje sau materiale de ambalare care
satisfac cerințele definiției de deșeu, exclusiv deșeurile de
producție, din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind
regimul Deșeurilor, republicată, cu modificările și
completările ulterioare (Legea nr. 249/2015 privind
modalitatea de gestionare a ambalajelor și a Deșeurilor de
ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, Anexa
nr. 1).
Înseamnă deșeurile de ambalaje provenite din deșeurile
municipale (deșeuri menajere, similare și deșeurile din
serviciile publice), cu excepția Deșeurilor de ambalaje
provenite din activități comerciale și industriale
Sunt echipamentele electrice și electronice care constituie
deșeuri în sensul pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr.
211/2011 privind regimul Deșeurilor, republicată, inclusiv
componentele, subansamblele și produsele consumabile
care fac parte integrantă din produs în momentul în care
acesta devine deșeu. (OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de
echipamente electrice și electronice, Anexa nr. 5)
Înseamnă deșeurile corespunzătoare codurilor de deșeuri
care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia
Comisiei 2014/955/UE,
exclusiv deșeurile periculoase și materialele geologice
naturale în conformitate cu definiția categoriei 17 05 04
(Legea nr. 211/2011 privind regimul Deșeurilor republicată,
cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1)
Sunt deșeuri solide generate de activități de reamenajare
și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor
proprietate individuală (Ordinul Președintelui ANRSC nr. 82
/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului
de salubrizare a localităților, art.4)
Înseamnă producătorul Deșeurilor sau persoana fizică ori
juridică ce se află în posesia acestora (Legea nr. 211/2011
privind regimul Deșeurilor, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, Anexa nr. 1)
Înseamnă orice operațiune care nu este o operațiune de
valorificare, chiar și în cazul în care una dintre consecințele
secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanțe sau de
energie. Anexa nr. 2 la legea 211/2011 privind regimul
Deșeurilor republicată, cu modificările și completările
ulterioare, stabilește o listă a operațiunilor de eliminare, listă
care nu este exhaustivă (Legea nr. 211/2011 privind regimul
Deșeurilor republicată, cu modificările și completările
ulterioare, Anexa nr. 1)
Este un instrument economico-financiar destinat susținerii
și realizării proiectelor și programelor pentru protecția
mediului și pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene
în domeniul mediului și schimbărilor climatice, în
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conformitate cu dispozițiile legale în vigoare (OUG nr.
196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și
completările ulterioare)
Gestionarea Deșeurilor
Înseamnă colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea
Deșeurilor, inclusiv supervizarea acestor operațiuni și
întreținerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare,
inclusiv acțiunile întreprinse de un comerciant sau un broker
(Legea 211/2011 privind regimul Deșeurilor republicată, cu
modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1).
Instalație
Înseamnă orice unitate tehnică staționară sau mobilă precum
și orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, cu
activitățile unităților staționare/mobile aflate pe același
amplasament, care poate produce emisii și efecte asupra
mediului (OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu
modificările și completările ulterioare, art.2)
Instalație de incinerare a Deșeurilor
Înseamnă orice echipament sau unitate tehnică staționară
sau mobilă destinată tratării termice a Deșeurilor, cu sau
fără recuperarea căldurii generate, prin incinerare prin
oxidare, precum și prin orice alt procedeu de tratare termică,
cum ar fi piroliza, gazeificarea sau procesele cu plasmă, cu
condiția ca substanțele rezultate în urma tratării să fie
incinerate ulterior (Legea nr. 278 /2013 privind emisiile
industriale, art. 3)
Instalație de coincinerare a Deșeurilor Înseamnă orice unitate tehnică staționară sau mobilă al cărei
scop principal este generarea de energie sau producerea de
produse materiale și care utilizează deșeuri drept combustibil
uzual sau suplimentar ori în care deșeurile sunt tratate termic
în vederea eliminării lor prin incinerare prin oxidare, precum
și prin alte procedee de tratare termică, cum ar fi piroliza și
gazeificarea sau procesul cu plasmă, în măsura în care
substanțele care rezultă în urma tratării sunt incinerate ulterior
(Legea nr. 278 /2013 privind emisiile industriale, art.3)
Introducere pe piață
Înseamnă furnizarea sau punerea la dispoziția unui terț,
contra cost sau gratuit, pe teritoriul României, inclusiv
importul pe teritoriul vamal al României (HG nr. 1.132/
2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al
Deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și
completările ulterioare, art. 3)
Înseamnă furnizarea, de către o persoană juridică cu sediul
în România pentru prima oară, a unui produs pentru distribuție,
consum sau utilizare pe piața națională în cursul unei activități
comerciale, în schimbul unei plăți sau gratuit (Legea nr.
249/20015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor
și Deșeurilor de ambalaje cu modificările și completările
ulterioare)
Înseamnă acțiunea de a face disponibil, cu titlu profesional,
un produs pentru prima dată pe piața națională (Ordonanța
de urgență nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente
electrice și electronice)
Operatori economici -referitor la Înseamnă furnizorii de materiale de ambalare, producătorii de
ambalaje
ambalaje și produse ambalate, importatorii, comercianții,
distribuitorii,
autoritățile
publice
și
organizațiile
neguvernamentale (Legea nr. 249/2015 privind modalitatea
de gestionare a ambalajelor și a Deșeurilor de ambalaje, cu
modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1)
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Pregătirea pentru reutilizare

Prevenire

Producător de deșeuri

„Plătești pentru cât arunci”

Producător

Pungi de transport din plastic

Pungi de transport din plastic
subțire

Sunt operațiunile de verificare, curățare sau valorificare prin
reparare, prin care produsele ori componentele produselor care
au devenit deșeuri sunt pregătite pentru a fi reutilizate fără
nicio altă operațiune de pretratare (Legea 211/2011 privind
regimul Deșeurilor republicată, cu modificările și completările
ulterioare, Anexa nr. 1)
Înseamnă măsurile luate înainte ca o substanță, un material sau
un produs să devină deșeu, care reduc:
a) cantitatea de deșeuri, inclusiv prin reutilizarea produselor
sau prelungirea duratei de viață a acestora;
b) impactul negativ al Deșeurilor generate asupra mediului și
sănătății populației; sau
c) conținutul de substanțe nocive al materialelor și produselor
(Legea nr. 211/2011 privind regimul Deșeurilor republicată,
cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1)
Înseamnă orice persoană ale cărei activități generează deșeuri,
producător de deșeuri sau orice persoană care efectuează
operațiuni de pretratare, amestecare ori de alt tip, care duc la
modificarea naturii sau a compoziției acestor deșeuri (Legea
211/2011 privind regimul Deșeurilor republicată, cu
modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1)
Este un instrument economic care are drept scop creșterea
ratei de reutilizare, reciclare și reducerea cantității de
deșeuri la depozitare prin stimularea colectării separate a
Deșeurilor (Legea 211/2011 privind regimul Deșeurilor
republicată, cu modificările și completările ulterioare, Anexa
nr. 1
Înseamnă orice persoană fizică sau juridică care, indiferent de
tehnica de vânzare utilizată, inclusiv comunicarea la distanță
astfel cum este definită în Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul
contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru
modificarea și completarea unor acte normative (...) (OUG nr.
5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și
electronice, Anexa nr. 5)
Înseamnă orice persoană dintr-un stat membru care, cu titlu
profesional și indiferent de tehnica de vânzare utilizată,
inclusiv tehnicile de comunicare la distanță, definite potrivit
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind
drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate
cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și
completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 157/2015, introduce pentru prima dată pe piață în
România baterii sau acumulatori, inclusiv cei încorporați
în aparate ori vehicule (HG nr. 1.132/ 2008 privind regimul
bateriilor și acumulatorilor și al Deșeurilor de baterii și
acumulatori, cu modificările și completările ulterioare, art. 2)
Pungi de transport, cu sau fără mâner, fabricate din plastic,
furnizate consumatorilor la punctele de vânzare de bunuri
sau produse (Directiva 94/62/CE a Parlamentului European
și a Consiliului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje,
forma consolidată, art. 3)
Pungi de transport din plastic cu grosimea peretelui mai
mica de 15 de microni, care sunt necesare din motive de
igienă sau care sunt utilizate ca ambalaje primare pentru
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Rata de capturare
Răspunderea
Producătorului

Extinsă

a

Reciclare

Reutilizare

Sistemul
(SIM)

Tarif

Taxă

Integrat

de

Mediu

produsele alimentare în vrac, atunci când acest lucru
contribuie la prevenirea risipei de alimente (Directiva
94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind
ambalajele și deșeurile de ambalaje, forma consolidată, art. 3)
Înseamnă ponderea cantității de deșeuri colectate separat,
exclusiv impurități, din cantitatea totală generată
În vederea prevenirii, reutilizării, reciclării și a altor tipuri de
valorificare a Deșeurilor, autoritatea publică centrală pentru
protecția mediului promovează sau, după caz, propune măsuri
cu caracter legislativ ori nelegislativ prin care producătorul
produsului, persoana fizică autorizată sau persoana juridică ce,
cu titlu profesional, proiectează, produce, prelucrează,
tratează, vinde ori importă produse este supus unui regim de
răspundere extinsă a producătorului. Măsurile precum și alte
prevederi privind răspundere extinsă a producătorului sunt
prevăzute în capitolul 8 al Legii nr. 211/2011 privind regimul
Deșeurilor republicată, cu modificările și completările
ulterioare
Înseamnă orice operațiune de valorificare prin care deșeurile
sunt transformate în produse, materiale sau substanțe pentru
a-și îndeplini funcția inițială ori pentru alte scopuri. Aceasta
include retratarea materialelor organice, dar nu include
valorificarea energetică și conversia în vederea folosirii
materialelor drept combustibil sau pentru operațiunile de
umplere (Legea 211/2011 privind regimul Deșeurilor
republicată, cu modificările și completările ulterioare, Anexa
nr. 1)
Înseamnă orice operațiune prin care produsele sau
componentele care nu au devenit deșeuri sunt utilizate din nou
în același scop pentru care au fost concepute (Legea 211/2011
privind regimul Deșeurilor, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, Anexa nr. 1)
Este un sistem informatic integrat care reprezintă punctul
unic de interacțiune online a publicului cu APM/ANPM și
facilitează: depunerea online a cererilor de acte de
reglementare, transmiterea online a raportărilor din partea
operatorilor economici, monitorizarea în timp real a
indicatorilor de mediu, gestionarea siturilor naționale, inclusiv
NATURA 2000
În acest context „tariful de salubrizare” - înseamnă tariful plătit
de către utilizatorii serviciul de salubrizare - definiți
conform Legii 101/2006 cu modificările și completările
ulterioare - către operatorul de servicii de salubrizare
autorizat de către administrația publică locală, în baza unui
contract de prestări servicii încheiat între utilizatorul
serviciului și operator, în cadrul contractului de delegare a
gestiunii serviciului de salubrizare
În acest context „taxa de salubrizare” - înseamnă taxa locală
cu destinație specială, ce are drept scop acoperirea cheltuielilor
serviciului de salubrizare și care se plătește de către utilizatorii
sistemului de salubrizare către administrația publică locală.
Taxa se stabilește și se aprobă de către Consiliul Local, în
baza următoarelor prevederi legale: art. 8 alin (3) lit. i-k, art. 9
alin. 2 lit. d, art. 10 alin.5, art. 42 alin. 1 lit. c, art.43 alin. 4 din
Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități
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publice, cu modificările și completările ulterioare; art.25 - 27
din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților,
cu modificările și completările ulterioare; art.30 din Legea
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările
și completările ulterioare; art. 454 lit. g) si art. 484 alin (1) din
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal
Tratare (în sensul obiectivului de Înseamnă procesele fizice, termice, chimice sau biologice,
tratare înainte de depozitare)
inclusiv sortarea, care schimbă caracteristicile Deșeurilor
pentru a reduce volumul sau natura periculoasă a acestora,
pentru a facilita manevrarea lor sau pentru a crește gradul de
recuperare (Directiva 1999/31/CE privind depozitele de
deșeuri, art.2 (h))
Tratare mecano-biologică
Înseamnă tratarea Deșeurilor municipale colectate în
amestec utilizând operații de tratare mecanică de separare,
sortare, mărunțire, omogenizare, uscare și operații de tratare
biologică prin procedee aerobe și/sau anaerobe (Ordinul
Președintelui ANRSC nr.82/2015 privind aprobarea
Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a
localităților, art.4)
Valorificare
Înseamnă orice operațiune care are drept rezultat principal
faptul că deșeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor
materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul
că deșeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului
respectiv în întreprinderi ori în economie în general. Anexa nr.
3 la Legea 211/2011 privind regimul Deșeurilor, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, stabilește o listă
a operațiunilor de valorificare, listă care nu este exhaustivă
(Legea 211/2011 privind regimul Deșeurilor republicată, cu
modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 1)
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DATE GENERALE
DATE GENERALE
Autoritate contractantă
Autoritatea contractantă pentru delegarea gestiunii serviciului de operare a “Centrului de Management
Integrat al deșeurilor Fratesti din județul Giurgiu este: UAT Județul Giurgiu
Prezentarea SMID Giurgiu și a județului Giurgiu
Descrierea generala a proiectului: “Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Giurgiu”
Proiectul a fost implementat in județul Giurgiu, județ situat in Regiunea istorica Muntenia.
Suprafaţa judeţului este de 3.526 km2, reprezentând 1,5 % din suprafaţa ţării. În partea nordică se
învecinează cu judeţul Dâmboviţa, la Nord - Est cu judeţul Ilfov, la Vest cu judeţul Teleorman, la Est
cu judeţul Călăraşi, iar la Sud, pe o lungime de 76 km, fluviul Dunărea îl desparte de Bulgaria.
Din punct de vedere administrativ la nivelul anului 2021, județul Giurgiu este alcătuit din 1 municipiu
(Giurgiu), 2 orașe (Bolintin-Vale, Mihăilești) și 51 de comune cu 166 de sate
Raportările Institutului Național de Statistică arată o scădere continuă a populației în mediul urban și
în mediul rural, în ultimii ani. Tabelul de mai jos prezintă evoluția populației din județul Giurgiu, pe
medii de rezidență. Evoluția populației rezidentă, pe medii de rezidență, județul Giurgiu:
Total
Urban
Rural
Anii
număr persoane
număr persoane
%
număr persoane
%
278.473
81.052
29,10
197.421
70,90
2014
276.664
80.645
29,14
196.019
70,86
2015
274.570
79.855
29,09
194.715
70,91
2016
273.989
78.410
28,61
195.579
71,39
2017
269.279
78.245
29,05
191.034
70,95
2018
266.194
77.598
29,15
188.596
70,85
2019
(Sursa: INS http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table, cod online:
POP105A, iulie 2020)
Densitatea populaţiei în județul Giurgiu, pentru anul 2019 a fost de 75.11 loc/km 2, valoare sub
densitatea populației la nivel de regiune de 85 loc/km2 și sub media valorii naționale. Sursa: TEMPOOnline-INSSE, Institutul Naţional de Statistică, Repere economice și sociale regionale: Statistică
teritorială.(Sursa: Recensământ 2011, http://www.recensamantromania.ro/)
Densitatea populației, anul 2019
Densitate populație
România
Regiunea Sud
Județul Giurgiu

Nr. locuitori/km2
81,44
85,00
75,11
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Harta județului Giurgiu cu instalațiile din CMID
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Serviciul de salubritate
Organizarea și funcționarea serviciului de salubrizare
Serviciul de salubrizare a localităților este organizat în cadrul general al serviciilor comunitare de
utilități publice reglementat pe baza legii nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilități publice
și în cadrul specific stabilit prin legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților.
Gestiunea serviciului de salubrizare se realizează în condițiile Legii nr. 51/2006, prin următoarele
modalități:
a) gestiune directă - modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative și executive, în
numele UAT pe care le reprezintă, își asumă și exercită nemijlocit toate competențele și
responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciului de
salubrizare, respectiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor publice de
salubrizare aferente acestora.
b) gestiune delegată - modalitatea de gestiune în care autoritățile administrației publice locale de
la nivelul UAT sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate
serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre,
atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competențele și
responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare, precum și
concesiunea sistemelor publice de salubrizare aferente serviciului, respectiv dreptul și obligația
de administrare și de exploatare a acestora, pe baza unui contract de delegare a gestiunii.
Având in vedere situația prezenta, ce impune continuarea activității de depozitare in regim de
urgenta, modalitatea optima este reprezentata de gestiunea directa.
Contractul de delegare a gestiunii va fi însoțit de următoarele anexe:
a) caietul de sarcini privind prestarea serviciului;
b) regulamentul serviciului;
c) inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unităților administrativteritoriale aferente serviciului;
d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c).
Contractul de delegare a gestiunii cuprinde clauze referitoare la:
a) denumirea părților contractante;
b) obiectul contractului;
c) durata contractului;
d) drepturile și obligațiile părților contractante;
e) programul lucrărilor de investiții pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacități, obiective
noi și al lucrărilor de întreținere, reparații curente, reparații planificate, renovări, atât fizic, cât și
valoric;
f) sarcinile și responsabilitățile părților cu privire la programele de investiții, la programele de
reabilitări, reparații și renovări, precum și la condițiile de finanțare a acestora;
g) indicatorii de performanță privind calitatea și cantitatea serviciului, stabiliți prin caietul de sarcini
și regulamentul serviciului, și modul de evaluare și cuantificare a acestora, condiții și garanții;
h) tarifele practicate și procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora;
i) modul de tarifare și încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate;
j) nivelul redevenței sau al altor obligații, după caz;
k) răspunderea contractuală;
l) forța majoră;
m) condițiile de redefinire a clauzelor contractuale;
n) condițiile de restituire sau repartiție, după caz, a bunurilor, la încetarea din orice cauza a
contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a investițiilor realizate;
o) menținerea echilibrului contractual;
p) condițiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii;
q) administrarea patrimoniului public și privat preluat;
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r) structura forței de muncă și protecția socială a acesteia;
s) alte clauze convenite de părți, după caz
Analiza parților interesate
Grupurile interesate de realizarea serviciilor de salubrizare pentru județul Giurgiu:
- Utilizatori / Beneficiari finali ai serviciilor de salubrizare:
» Populație: persoane fizice și asociații de locatari sau proprietari, locuitori ai județului Giurgiu;
» Agenți economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul județului Giurgiu;
» Instituții publice cu sedii sau filiale în județul Giurgiu.
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – are ca obiectiv realizarea unor servicii de salubrizare de
calitate de către operatorii de salubrizare, scop în care efectuează controlul și urmărirea activităților de
salubrizare executate de către operatori.
- Operatorii de servicii de salubrizare – au ca obiectiv obținerea unui profit cât mai mare în schimbul
serviciilor oferite
- Instituții ale statului care au ca scop protejarea mediului și a sănătății populației:
» Garda de Mediu – printre atribuțiile căreia se număra urmărirea și controlul aplicării de către
persoane fizice și juridice a reglementărilor privind gestionarea deșeurilor și recuperarea materialelor
reciclabile, dar și aplicarea de sancțiuni contravenționale pentru încălcările prevederilor actelor
normative în domeniul protecției mediului.
» Agenția de Protecție a Mediului - printre atribuțiile căreia se regăsesc coordonarea și
urmărirea stadiului de îndeplinire al obiectivelor din strategia națională de gestionare a deșeurilor,
colaborând cu autoritățile publice locale în vederea implementării Planului local de gestionare a
deșeurilor. Totodată, realizează inspecții la agenții economici generatori de deșeuri și deținători de
substanțe chimice periculoase.
» Direcția de Sănătate Publică – are ca scop realizarea controlului respectării condițiilor
igienica-sanitare prevăzute de reglementările legale în domeniul sănătății publice.
Autoritatea Naționala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de utilități Publice – ANRSC –
atribuții: pregătirea pieței serviciilor publice de gospodărie comunală pentru intrarea pe piața
comunitară; promovarea concurenței și a unei privatizări controlate pe piața serviciilor publice
comunitare
Utilizatorii serviciului de salubrizare
Utilizatorii serviciului de salubritate sunt comunitățile locale componente ale asociațiilor de dezvoltare
comunitară, în cazul activităților de interes general a căror contractare se realizează de către autoritățile
administrației publice locale, așa cum este cazul prezent
In funcție de tipul activității, pot fi utilizatori ai serviciului de salubrizare (Legea 101/2006, art. 24):
» comunitățile locale considerate în întregul lor sau comunitățile locale componente ale asociațiilor de
dezvoltare comunitară, în cazul activităților de interes general a căror contractare se realizează de
autoritățile administrației publice locale;
» persoanele fizice ori juridice care beneficiază individual de una sau de mai multe activități specifice
serviciului de salubrizare, în cazul activităților a căror contractare se realizează pe baza unui contract
de prestare a serviciului de salubrizare, încheiat în nume propriu cu operatorul.
Dreptul utilizatorilor de a beneficia de serviciul de salubrizare se stabilește prin regulamentul
serviciului, aprobat prin hotărâre a autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau,
pe baza regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare elaborat de A.N.R.S.C. și aprobat prin ordin
al președintelui acesteia. Utilizatorii au drept de acces fără discriminare la informațiile publice
referitoare la serviciul de salubrizare, atât operatorul cât și autoritățile administrației publice locale
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având obligația de a comunica informații cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura
tarifară și la clauzele contractuale.
Raporturile dintre operatorii serviciului de salubrizare și utilizatorii individuali se desfășoară pe baze
contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului de salubrizare și ale contractuluicadru de prestare a serviciului, adoptate de autoritățile administrației publice locale pe baza legislației
în vigoare, aplicabilă acestui serviciu.
Beneficiarul direct al activității de colectare-transport va fi ADI, cu care operatorii selectați prin licitație
publică vor încheia un contract de delegare a gestiunii serviciului pe fiecare zonă de operare/transfer.
Beneficiarii finali ai serviciului de colectare- transport deșeuri-sortare-depozitare, sunt populația, atât
din mediul urban cât și din mediul rural, agenții economici și instituțiile publice din județul Giurgiu.
Pentru activitatea de sortare/compostare și depozitare, responsabilitatea gestionarii revine Consiliului
Județean, care va avea calitatea de autoritate contractantă și căruia îi revine obligația derulării
procedurii de delegare a gestiunii și monitorizării modului în care operatorii cărora le încredințează
gestiunea acestor activități, respectiv operarea instalațiilor aferente, respectă obligațiile asumate prin
contractele de delegare a gestiunii. De asemenea, Consiliul Județean are atribuția să monitorizeze
modul în care operatorii selectați respectă obligațiile asumate. Hotărârile autorităților administrației
publice locale cu privire la serviciul de salubrizare vor fi aduse la cunoștință publică și orice utilizator
din aria de prestare a serviciului are dreptul să conteste prevederile acestora, în condițiile Legii nr.
554/2004 a contenciosului administrativ.
Durata contractului de delegare
Durata contractului de delegare va fi de 6 luni.
Durata contractului de concesiune a fost propusa la 6 luni, din următoarele considerente:
Avand in vedere faptul ca delegarea de gestiune in mod direct are un caracter temporar, asa cum se
precizeaza in Memorandumul nr.9876 din 29 mai 2017 al Ministerului Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și Fondurilor Europene, având ca temă ”Aprobarea soluțiilor temporare privind
delegarea serviciilor de operare a infrastructurii pentru proiectele finanțate din fonduri europene, în
domeniul deșeurilor”, este necesar ca perioada contractului de delegare sa fie cat mai redusa in
concordanta cu cerintele unei situatii temporare.
In functie de modalitatea de desfasurare a procedurilor de atribuire in mediu concurential a contractului
de delegare de gestiune, prezentul contract de delegare va avea posibilitatea de prelungire prin act
aditional.
Prezentul contract de delegare isi va inceta aplicabilitatea la momentul in care Contractul de delegare
atribuit in mediu concurential va intra in vigoare.

Situația actuală privind gestionarea deșeurilor în județul Giurgiu
Prezentare infrastructurii existente
Infrastructura existentă aferentă SMID in Județul Giurgiu
Depozitul conform de deșeuri nepericuloase (prima celula) împreuna cu instalațiile suplimentare (stația
de sortare, Stația de compostare si construcțiile aferente acestora) formează Centrul de management
integrat al deșeurilor (CMID) Frătești.
Depozitarea deșeurilor
Soluția constructivă pentru celulele depozitului CMID Frătești este depozit în rambleu cu suprafața de
6 ha, alcătuit din 3 celule cu capacitate totală de 788.884 mc.
Prima celulă realizată are o suprafață de 1,88 ha (suficientă pentru 7 ani de operare din momentul
începerii depozitării). Celelalte două celule sunt aproximate la 4,12 ha împreună (suficiente pentru 9
ani și respectiv 7 ani). Construirea celulei nr. 2 va începe înainte de atingerea cotei finale de depozitare
a celulei 1. Capacitatea de depozitare a Celulei 1 este de 284.254 mc, cota finală de depozitare a
deșeurilor fiind de 109,5 mdM.
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Pe lângă suprafața de depozitare, depozitul ecologic cuprinde si un sistem de management al apei de
suprafața, de tratare a levigatului. În plus există o clădire administrativă, un pod de cântărire cu o cabina
aferentă, garaj, stație de alimentare cu carburanți și o zona de parcare.
Compostarea deșeurilor biodegradabile colectate separate
Stația de compostare în brazde este compusă din 4 zone distincte: zona de recepție a deșeurilor și de
pregătire mecanică (sortare și eliminare a materialelor nebiodegradabile), zona de compostare, zona de
maturare și zona de depozitare finală (850 mc).
Suprafața pe care se vor desfățura activitățile de compostare este de 11.571 mp. Tehnica de compostare
implementată în CMID Frătești este compostare aerobă în brazdă.
Dotările stației de compostare: pompă de apă, mărunțitor, site cu bandă transportoare, echipamente
monitorizare, turner compost, cisternă de apă, motostivuitor, camion cu platformă fără macara,
autobasculantă.
Toate zonele din cadrul stației de compostare sunt amplasate pe suprafețe impermeabile, au prevăzute
rigole de colectare a levigatului, a apei în exces și a apei pluviale. Zona este prevăzută cu bazin de
stocare a levigatului și sistem de udare a brazdelor de compostare. Levigatul este transportat spre stația
de epurare a apelor tehnologice.
Stația de compostare are o capacitate totală de aproximativ 11.000 tone/an. Cantitatea de deșeuri
organice tratate zilnic este de 36,7 tone/zi.
Sortarea deșeurilor
Capacitatea stației de sortare a deșeurilor este de 30-33 tone/zi, respectiv 10.000 t/an, construită pe o
suprafață de 1.260,90 mp.
Sortarea se realizează într-un schimb, după selectarea la sursă în zonele urbane, hârtie/carton și
fracțiunea mixtă (plastic, metal, sticlă, lemn, materiale compozite). Stocarea temporară a deșeurilor
reciclabile până la valorificare/eliminare prin firmele autorizate se face în interiorul halei de sortare și
pe platforma betonată din spatele halei de sortare cu suprafața de 1.320 mp.
Stația de sortare cuprinde: benzi transportoare de alimentare și de sortare, buncăr de primire cu două
șnecuri cu desfăcător de saci, instalație de filtrare și ventilație cabină de sortare, cabină de sortare
climatizată, perforator PET, presă automată de balotare hârtie/carton, PET, folie, ambalaje metalice,
separator magnetic OVERBAND, tablou de automatizare.
Zonele de operare
Pentru o operare eficientă a sistemului integrat de management al deșeurilor, județul Giurgiu a fost
împărțit în 4 zone de colectare și transport, astfel:
 Zona I – CMID Fratesti 1
 Zona II – CMID Fratesti 2
 Zona III - Chiajna
 Zona IV- Glina
Deseurile municipale provenite din toate aceste 4 zone, vor fi tratate si depozitate la CMID Fratesti.
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Amplasarea CMID Fratesti în județul Giurgiu
Proiecția deșeurilor municipale
În această etapă vor fi luate în considerare următoarele categorii de deșeuri, pentru care există obiective
și ținte de atins conform legislației în vigoare și documentelor strategice (PNGD 2014-2020), și care
fac obiectul Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor
 Deșeuri menajere;
 Deșeuri similare;
 Deșeuri biodegradabile;
 Deșeuri stradale;
 Deșeuri din piețe
 Deșeuri din parcuri și grădini;
 Deșeuri de construcții și demolări;
 Deșeuri voluminoase.
Conform datelor înregistrate la APM Giurgiu, respectiv în datele furnizate de UAT-uri, populația
deservită de servicii de salubrizare înregistrează variații la nivelul județului (astfel în 2014 era de 47,96
% ajungând în 2019 la 100%).
În ceea ce privește indicii de generare a deșeurilor menajere, pentru perioada 2014-2019, aceștia au
fost calculați din datele statistice validate ale APM. Pe perioada analizată, indicii de generare prezintă
un trend descendent, atât în mediul urban cât și în medul rural.
Ultimele date privind deșeurile sunt la nivelul anului 2019, calculele privind proiecția indicilor de
generare au avut ca an de referință anul 2019, luându-se în considerare ca valori de referință indicii de
generare pe urban și rural din acest an. Astfel, pentru mediul urban s-a calculat indicele de generare de
0,70 kg/loc/zi, cu un trend constant pe întreaga perioadă de prognoză și în mediul rural s-a calculat
indicele de generare de 0,42 kg/loc/zi, cu trend constant pe întreaga perioadă de prognoză.
Evoluția indicilor de generare a deșeurilor menajere pe perioada 2015-2019 este în contradicție cu
evoluția prognozată a indicatorilor de generare din cadrul PNGD. Astfel, în PNGD se prognozează o
scădere a indicilor atât în mediul urban cât și în rural, în timp ce în județul Giurgiu, trendul este
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fluctuant. Pentru perioada de planificare a PJGD Giurgiu, 2020-2025, în PNGD se prognozează un
trend descrescător al indicilor de generare datorat implementării măsurilor de prevenire a generării
deșeurilor (prin creșterea gradului de compostare individuală a biodeșeurilor în mediul rural, aplicarea
măsurilor de prevenire a risipei de alimente, eficientizarea instrumentului economic referitor la ecotaxa
pentru pungile de plastic și a instrumentului economic plătește pentru cât arunci). Totuși, la nivelul
județului, implementarea acestor măsuri este mult întârziată, prin urmare nu se poate estima că se va
înregistra un trend descrescător al indicelui de generare. Se asumă deci că, pe această perioadă, la
nivelul PJGD Giurgiu, valorile indicilor de generare se vor menține constanți. Se menționează că indicii
de generare ai deșeurilor menajere calculați la nivelul județului în anul de referință (2019) sunt mai
mari decât cei prognozați la nivelul PNGD (0,65 kg/locuitor/zi în mediul urban și 0,31 kg/locuitor/zi)
Proiecția indicatorilor de generare a deșeurilor menajere, 2020-2025
Indicator de generare deșeuri
menajere
2020
2021
2022
2023
2024 2025
(kg/loc x zi)
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
Indicator generare mediul urban
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
Indicator generare mediul rural
În ceea ce privește indicii de generare al celorlalte categorii de deșeuri municipale și proiecția lor, s-au
luat în considerare următoarele premise:
 la nivelul anului 2019, pentru deșeurile similare, ponderea cantităților lor raportat la cantitățile de
deșeuri menajere generate a fost calculată la nivelul întregului județ, în funcție de cantitățile
colectate, valorile lor fiind după cum urmează:
o deșeuri similare urban – 33% din cantitatea de deseuri menajere generată în mediul urban;
o deșeuri similare rural – 18% din cantitatea de deseuri menajere generată în mediul rural;
În concordanță cu premisele PNGD 2014-2020 (care calculează cantitățile de deșeuri similare ca
procent din deșeurile menajere), aceste procente au fost menținute constante pe perioada de prognoză.
Pentru deșeurile din piețe, parcuri și grădini și stradale, în concordanță cu PNGD 2014-2020, s-a
menținut un trend constant pe perioada de prognozare, respectiv cantitatea de deseuri generate a fost
menținută constantă.
In anul 2020 cantitatile depozitate la CMID Fratesti au fost urmatoarele:
- Deseuri municipale eliminate prin depozitare 37.420 tone
- Deseuri biodegradabile eliminate prin compostare 2.384 tone
Avand in vedere tintele care trebuie atinse cat si proiectia din Planul Judetean de Gestionare a
Deseurilor din judetul Giurgiu, estimam pentru anul 2021 o cantitate de deseuri reciclabile de
aproximativ 7.674 tone
Proiecția compoziției deșeurilor municipale
La realizarea proiecției privind compoziția deșeurilor pentru perioada 2020-2025 au fost luate în
considerare următoarele ipoteze:

Pentru deșeurile menajere și similare
 Compozitiile a deseurilor menajere și similare sunt egale in mediu urban și în mediu rural;
 în perioada 2020 – 2025:
o Ponderea deșeurilor de hârtie şi carton va prezenta o creştere etapizată de la 11,16% la
12,26%;
o Deșeurile de plastic vor prezenta scadere uşoară de la 11,00% la 10,00%;
o Deșeurile metalice vor prezenta o creştere etapizată de la 2,40% la 3,50%;
o Deșeurile de sticla vor prezenta o scadere uşoară de la 5,00% la 4,50%;
o Deșeurile de lemn vor prezenta o creştere etapizată de la 2,50% la 2,70%;
o Ponderea biodeșeurilor vor prezenta o scadere uşoară de la 57,00% la 55,00%;
o Deșeurile textile vor rămâne constante la 1,00%;
o Deșeurile voluminoase vor prezenta o creştere uşoară de la 2,15% la 2,75%;
o Deșeurile periculoase vor rămâne constante la 0,25%;
o Deșeurile compozite vor rămâne constante la 1,24%;
o Alte deșeuri prezintă o creştere uşoară de la 6,30% la 6,80%.
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 în perioada 2026 – 2050: compoziția va rămâne constantă
Compoziția deșeurilor menajere și similare este prezentată în tabelele următoare.
Prognoza compoziției deșeurilor menajere și similare în județul Giurgiu, 2020-2025
Compoziție (%)
JUDET
2020
2021
2022
2023
2024
11,36
11,56
11,76
12,06
Hârtie și carton 11,16
11,00
10,80
10,60
10,40
10,20
Plastic
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
Metale
1,24
1,24
1,24
1,24
1,24
Compozite
5,00
4,90
4,80
4,70
4,60
Sticlă
2,50
2,60
2,60
2,70
2,70
Lemn
57,00
56,50
56,50
56,00
55,50
Biodeșeuri
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Textile
2,15
2,15
2,35
2,35
2,55
Voluminoase
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Periculoase
6,30
6,60
6,30
6,60
6,70
Altele
TOTAL
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
URBAN
Hârtie și carton
Plastic
Metale
Compozite
Sticlă
Lemn
Biodeșeuri
Textile
Voluminoase
Periculoase
Altele
TOTAL
RURAL
Hârtie și carton
Plastic
Metale
Compozite
Sticlă
Lemn
Biodeșeuri
Textile
Voluminoase
Periculoase
Altele
TOTAL

2025
12,26
10,00
3,50
1,24
4,50
2,70
55,00
1,00
2,75
0,25
6,80
100,00

Compoziție (%)
2020
2021
11,16
11,36
11,00
10,80
2,40
2,60
1,24
1,24
5,00
4,90
2,50
2,60
57,00
56,50
1,00
1,00
2,15
2,15
0,25
0,25
6,30
6,60
100,00
100,00

2022
11,56
10,60
2,80
1,24
4,80
2,60
56,50
1,00
2,35
0,25
6,30
100,00

2023
11,76
10,40
3,00
1,24
4,70
2,70
56,00
1,00
2,35
0,25
6,60
100,00

2024
12,06
10,20
3,20
1,24
4,60
2,70
55,50
1,00
2,55
0,25
6,70
100,00

2025
12,26
10,00
3,50
1,24
4,50
2,70
55,00
1,00
2,75
0,25
6,80
100,00

Compoziție (%)
2020
2021
11,16
11,36
11,00
10,80
2,40
2,60
1,24
1,24
5,00
4,90
2,50
2,60
57,00
56,50
1,00
1,00
2,15
2,15
0,25
0,25
6,30
6,60
100,00
100,00

2022
11,56
10,60
2,80
1,24
4,80
2,60
56,50
1,00
2,35
0,25
6,30
100,00

2023
11,76
10,40
3,00
1,24
4,70
2,70
56,00
1,00
2,35
0,25
6,60
100,00

2024
12,06
10,20
3,20
1,24
4,60
2,70
55,50
1,00
2,55
0,25
6,70
100,00

2025
12,26
10,00
3,50
1,24
4,50
2,70
55,00
1,00
2,75
0,25
6,80
100,00

Pentru deșeurile din parcuri şi grădini se consideră aceeaşi compoziţie că pe întreaga perioada de
planificare, respectiv: 93,10% biodeșeuri şi 6,90% Alte deșeuri. Estimarea este realizată pe baza datelor
furnizate de către operatorii de colectare a deșeurilor din parcuri și grădini din județul Giurgiu.
Pentru deșeuri din pieţe se consideră compoziţia prezentată în PNGD, care se menţine constantă pe
întreaga perioadă de planificare.
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Pentru deșeurile stradale se consideră că 60% sunt deșeuri biodegradabile, iar 40% sunt deșeuri de
ambalaj si inerte, iar aceasta compoziţie rămâne constantă pe întreaga perioadă de planificare.
Prognoza compoziției deșeurilor din parcuri și grădini, piețe și stradale
Compoziție (%)
Deșeuri din parcuri și grădini
2020
2021
2022
2023
2024
2025
hârtie/carton
0
0
0
0
0
0
plastic
0
0
0
0
0
0
sticla
0
0
0
0
0
0
lemn
0
0
0
0
0
0
biodegradabil
93,1
93,1
93,1
93,1
93,1
93,1
metal
0
0
0
0
0
0
textile
0
0
0
0
0
0
voluminoase
0
0
0
0
0
0
periculoase
0
0
0
0
0
0
inerte
0
0
0
0
0
0
altele
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
TOTAL
100
100
100
100
100
100
Deșeuri din piețe
hârtie/carton
plastic
sticla
lemn
biodegradabil
metal
textile
voluminoase
periculoase
inerte
altele
TOTAL

2020
7,9
6,9
2,7
1,2
74,0
1,9
0,1
0.0
0
0
5,3
100

2021
7,9
6,9
2,7
1,2
74,0
1,9
0,1
0.0
0
0
5,3
100

2022
7,9
6,9
2,7
1,2
74,0
1,9
0,1
0.0
0
0
5,3
100

2023
7,9
6,9
2,7
1,2
74,0
1,9
0,1
0.0
0
0
5,3
100

2024
7,9
6,9
2,7
1,2
74,0
1,9
0,1
0.0
0
0
5,3
100

2025
7,9
6,9
2,7
1,2
74,0
1,9
0,1
0.0
0
0
5,3
100

Deșeuri stradale
hârtie/carton
plastic
sticla
lemn
biodegradabil
metal
textile
voluminoase
periculoase
inerte
altele
TOTAL

2020
10,1
9,7
4,4
2,9
60,2
2,2
0,2
0,0
0
0
10,3
100

2021
10,1
9,7
4,4
2,9
60,2
2,2
0,2
0,0
0
0
10,3
100

2022
10,1
9,7
4,4
2,9
60,2
2,2
0,2
0,0
0
0
10,3
100

2023
10,1
9,7
4,4
2,9
60,2
2,2
0,2
0,0
0
0
10,3
100

2024
10,1
9,7
4,4
2,9
60,2
2,2
0,2
0,0
0
0
10,3
100

2025
10,1
9,7
4,4
2,9
60,2
2,2
0,2
0,0
0
0
10,3
100

CAIETUL DE SARCINI
Capitolul 1

Obiectul caietului de sarcini

Art. 1
Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activități de operare a CMID Frătești,
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definind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de
eficientă și siguranță.
Art. 2
Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în
vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a activități de operare a CMID Frătești, prin
delegare prin concesiune.
Art. 3
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării următoarelor activității
de salubrizare, conform Legii 101/2006 republicată:
 sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare (lit. e);
 administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor
municipale și a deșeurilor similare (lit j),
și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.
În contextul Legii 101/2006, republicată (2014), în cuprinsul prezentului caiet de sarcini se vor folosi
următorii termeni:
 deșeuri menajere - deșeurile provenite din gospodării/locuințe, incluzând aici : deșeuri
reciclabile și de ambalaje (hârtie/carton, plastic/metal, sticlă), deșeuri biodegradabile din
bucătărie, deșeuri verzi din grădini, deșeuri periculoase, deșeuri voluminoase, deșeuri
reziduale;
 deșeuri municipale - deșeurile menajere și similare ;
 deșeuri similare – deșeuri care din punctul de vedere al naturii și compoziției sunt
comparabile cu deșeurile menajere, și provin de la agenții economici (inclusiv
administratorii de piețe) și instituții ; sunt excluse deșeurile din producție, din agricultura și
din activități forestiere.
In contextul aprobării în iulie 2018 a OUG 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.
211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind
Fondul pentru mediu, definiția dată deșeurilor municipale este :
”a) deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat de la gospodării, inclusiv hârtia și cartonul,
sticla, metalele, materialele plastice, biodeșeurile, lemnul, textilele, ambalajele, deșeurile de
echipamente electrice și electronice, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile voluminoase,
inclusiv saltelele și mobila;
b) deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat din alte surse în cazul în care deșeurile
respective sunt similare ca natură și compoziție cu deșeurile menajere. Deșeurile municipale nu
includ deșeurile de producție, agricultură, silvicultură, pescuit, fose septice și rețeaua de canalizare și
tratare, inclusiv nămolul de epurare, vehiculele scoase din uz și deșeurile provenite din activități de
construcție și desființări."
Art. 4
(1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare
la nivelul calitativ, tehnic și de performanta, siguranța în exploatare, precum și sisteme de
asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde
relevante sau altele asemenea.
(2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea,
inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele
normative și reglementările în legătură cu desfășurarea activității de operare a CMID.
(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la
prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul
prestării activităților de management și operare a CMID (denumite în continuare Activități) și
care sunt în vigoare.
Art. 5
Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul de organizare si
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functionare a serviciului.

Capitolul 2

Cerințe organizatorice minimale

Art. 6
Operatorul Activităților va asigura:
a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția
muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor,
prevenirea și combaterea incendiilor;
b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de
complexitatea instalației și specificul locului de muncă;
c) respectarea indicatorilor de performanta și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii;
d) furnizarea către Autoritatea contractantă (denumită în continuare AC), respectiv A.N.R.S.C, a
informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează
Activitățile, în condițiile legii;
e) respectarea angajamentelor luate prin contractul de delegare a Activităților;
f) prestarea Activităților pe raza întregului județ Giurgiu, preluarea și tratarea tuturor categoriilor de
deșeuri care fac obiectul contractului;
g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;
j) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;
k) realizarea unui sistem de evidentă a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;
l) evidența orelor de funcționare a utilajelor;
m) ținerea unei evidente a gestiunii deșeurilor și raportarea periodică a situației autorităților
competente, conform reglementărilor în vigoare;
n) personalul necesar pentru prestarea Activităților asumat prin contractual de delegare;
o) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de
intervenție;
Art. 7
Obligațiile și răspunderile personalului operativ al Operatorului sunt cuprinse în Regulamentul de
organizare si functionare a serviciului.
Indicatorii de performanță și evaluare ai Activităților care fac obiectul concesiunii sunt cuprinși în
Regulamentul de organizare si functionare a serviciului, Anexa 1 la Caietul de sarcini.

Capitolul 3

Activități

Art. 8
Activitățile Serviciului care, conform Legii 101/2006, fac obiectul delegării de gestiune urmărite în
prezentul Document sunt:
 sortarea și valorificarea deșeurilor municipale la CMID;
 compostarea deșeurilor
 depozitarea controlata a deșeurilor municipale în Centrul de Management Integrat al deșeurilor
(CMID Fratesti) rezultat în urma investiției realizate prin POS Mediu 2007-2013.
 administrarea CMID;
Deșeurile care fac obiectul activităților de salubrizare care vor fi delegate sunt (cifrele reprezintă codul
deșeului, așa cum este prevăzut în HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru
aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeuri le periculoase):
 deșeuri municipale – deșeuri menajere și asimilabile celor menajere (capitolul 20 din Lista
Europeană a Deșeurilor, aprobată prin HG 856/2002):
 deșeuri reciclabile colectate separat pe 3 fracții:
o hârtie/carton – 20 01 01
o plastic - 20 01 39 și metal -20 01 40
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o sticlă – 20 01 02
 deșeuri biodegradabile colectate separat – 20 01 08
 deșeuri reziduale (deșeuri municipale amestecate) – 20 03 01;
 deșeuri din piețe – codul 20 03 02 din HG 856/2002;
 deșeuri din grădini și parcuri (inclusiv deșeuri din cimitire)– categoria 20 02 din HG
856/2002 - aceste deșeuri vor fi colectate de operatorii economici specializați și vor fi
transportate la stațiile de compostare, fie direct, fie prin intermediul stațiilor de transfer
 deșeuri stradale – codul 20 03 03 din HG 856/2002; aceste deșeuri vor fi colectate de
operatorii specializați și vor fi transportate la CMID, fie direct fie prin intermediul stațiilor
de transfer.
 Deșeuri periculoase din deșeurile menajere
 Deșeuri voluminoase
deșeuri de ambalaje rezultate de la populație (categoria 15 01 din HG 856/2002) – conform legii,
autoritățile administrației publice locale au responsabilități în ceea ce privește colectarea și sortarea
deșeurilor de ambalaje provenite de la populație;
o parte din deșeurile de ambalaje rezultate de industrie, comerț și instituții (categoria15 01 din
HG 856/2002) – cel care fac parte din categoria deșeurilor similare (restul deșeurilor de ambalaje
din industrie comerț și instituții sunt gestionate direct de către generatori);

Beneficiarii activităților de operare a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale sunt:
 Populația județului Giurgiu – persoane fizice și asociații de locatari sau proprietari, atât din mediul
urban cât și din mediul rural;
 Agenți economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul județului Giurgiu, inclusiv
administratorii piețelor și comercianții;
 Instituții publice cu sediul pe teritoriul județului Giurgiu: grădinițe, scoli, licee, spitale, instituții ale
administrației publice, instituții bancare, de artă și cultură etc.
Delegarea gestiunii serviciului public de operare a instalațiilor de deșeuri din cadrul județului Giurgiu
reprezintă o componentă a implementării Sistemului de Management Integrat al deșeurilor (SMID) în
județul Giurgiu, în scopul diminuării impactului asupra mediului și a riscurilor asupra sănătății umane
date de modul necorespunzător de gestionare a deșeurilor din momentul de fată, precum și în scopul
conformării cu legislația comunitară și națională în domeniu.
Activitatea 1: Sortarea deșeurilor municipale
Art. 8
(1) Operatorul are obligația de a desfășura activitatea de sortare a deșeurilor reciclabile colectate
separat din deșeurile municipale în cadrul SMID Giurgiu, în condițiile legii, în aria
administrativ-teritoriala a județului Giurgiu.
(2) In acest scop, operatorul are obligația de a opera stația de sortare din cadrul CMID Fratesti, cu
capacitate de 10 000 t/an.
Art. 9
(1) Stația de sortare este amplasată în cadrul CMID Fratesti, situată pe teritoriul administrativ al
comunei Fratesti.
(2) Stația de sortare va primi în vederea tratării deșeurile reciclabile colectate în cadrul Serviciului
public de salubrizare din toate zonele de colectare de pe raza județului Fratesti.
Art. 10
(1) In stația de sortare este prevăzută sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat din deșeurile
menajere (de la populație) și din deșeurile similare (din sectorul comercial, instituții și agenți
economici).
(2) In cadrul stației sunt sortate deșeurile de hârtie/ carton, plastic, metal și sticlă.
(3) Refuzul rezultat din stația de sortare va fi valorificat energetic, în măsura în care este posibil; ceea
ce nu se poate valorifica energetic va fi depozitat în Celula 1 din cadrul CMID Fratesti.
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Art. 12
Specificațiile tehnice legate de executarea activităților, verificarea, inspecția și condițiile de lucru,
aspectele privitoare la protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care
trebuie respectate pe parcursul prestării activității de sortare, sunt detaliate în Fișele tehnice ale
echipamentelor și utilajelor.
Pe baza acestor specificații și a metodologiei de prestare în perioada de mobilizare Operatorul va
elabora Manualul de Operare in conformitate cu Manualele de operare ale echipamentelor din CMID.
Art. 13
Cerințele minime de operare ale instalațiilor din stația de sortare sunt:
- Sortarea întregii cantități de deșeuri reciclabile colectate separat din deșeurile municipale
intrate în stație;
- Materialele rezultate trebuie sa aibă o calitate care să permită valorificarea prin reciclare;
- Refuzul de la stația de sortare va fi cu precădere valorificat energetic prin operatori autorizați.
Art. 14
Prestarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile colectate separat se va executa astfel încât să se
realizeze:
a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor
contractuale;
b) controlul calității serviciului prestat;
c) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;
d) ținerea la zi a documentelor cu privire la cantitățile de materiale reciclabile pe categorii (ambalaje
și non-ambalaje) și a materialelor valorificabile energetic, sortate și predate agenților economici
reciclatori/valorificatori;
e) respectarea Regulamentului serviciului de salubrizare aprobat, în condițiile legii;
f) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea
costurilor de prestare a serviciului;
g) îndeplinirea obiectivelor anuale asumate privind reciclarea și valorificarea deșeurilor reciclabile și
de ambalaje;
i) asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.
Art. 15
La calcularea tarifului de sortare se va tine cont de veniturile estimare din valorificarea deseurilor
reciclabile. Astfel ca tarifele pentru utilizatorii serviciului de salubrizare, stabilite pe baza tarifelor
distincte pentru activitatile desfasurate de operatorii de salubrizare, vor fi calculate prin luare in
considerare a veniturilor din contributia OIREP.

Activitatea 2: Tratarea deșeurilor biodegradabile din deșeurile municipale
Art. 16
(1) Operatorul are obligația de a desfășura activitatea de prelucrare, tratare și valorificare materială a
deșeurilor biodegradabile colectate separat prin compostare, în condițiile legii, în aria
administrativ-teritoriala a județului Giurgiu.
(2) În acest scop, operatorul are obligația de a opera stația de compostare din cadrul CMID Fratesti, cu
capacitatea de 11 000 tone/an.
Art. 17
(1) In cadrul stației de compostare din cadrul CMID Fratesti vor fi prelucrate deșeuri biodegradabile
colectate separat din zonele publice (parcuri, grădini, cimitire) și din gospodăriile populației, din
piețe,
(2) Deșeurile biodegradabile colectate separat vor fi tratate în cadrul instalației în vederea obținerii de
compost.
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Art. 18
Cerințele minime de operare ale stației de compostare din cadrul CMID Fratesti sunt:
- Tratarea întregii cantități de deșeuri biodegradabile colectate separat intrate în stația de
compostare;
- Asigurarea compostării pentru întreaga cantitate de deșeuri biodegradabile colectate separat
care intră în stația de compostare
Pe baza specificațiilor tehnice și a metodologiei de prestare în perioada de mobilizare Operatorul va
elabora Manualul de Operare.
Art. 19
Prestarea activității de compostare se va executa astfel încât să se realizeze:
a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor
contractuale;
b) controlul calității serviciului prestat;
c) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;
d) respectarea Regulamentului serviciului de salubrizare al județului Giurgiu aprobat, în condițiile
legii;
e) prestarea activității pe baza principiilor de eficienta economica, având ca obiectiv reducerea
costurilor de prestare a serviciului;
f) asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat si în număr suficient;
Activitatea 3: operarea si administrarea depozitului ecologic de deșeuri - celula 1
Art. 20
(1) Operatorul are obligația de a desfășura activitatea de depozitare controlată a deșeurilor
municipale, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a județului Giurgiu.
(2) In acest scop, operatorul are obligația de a opera depozitul conform din cadrul CMID Fratesti,
celula I, cu capacitate proiectată de cca 284.254 m3, volum depozit.
Art. 21
Depozitul de deșeuri este construit pe terenul aflat în proprietatea Municipiului Giurgiu, domeniu
public, fiind încredințat spre administrare Consiliului Județean Giurgiu, în conformitate cu prevederile
legale.
Art. 22
Principalele date tehnice ale depozitului de deșeuri din cadrul CMID Fratesti sunt cele din Cartea
Construcției.
În perioada de mobilizare Operatorul va elabora Manualul de Operare, conform acestor specificații
tehnice.
Art. 23
Depozitul de deșeuri va deservi populația întregului județ Giurgiu.
Art. 24
Cantitatea estimată de deșeuri ce urmează a fi depozitată în celula I a depozitului este de 284254 mc,
pe o perioada de cca 4 ani.
Art. 11
Mijloacele auto si utilajele necesare efectuării lucrărilor specifice exploatării depozitului de deșeuri
sunt specificate în procesul verbal de predare-primire ce urmeaza a fi incheiat după semnare
contractului.
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Art. 26
Operatorul depozitului va constitui un fond pentru închiderea și urmărirea post închidere a celulei
depozitului, care se va realiza pe baza documentarii justificate a operatorului in conformitate cu
prevederilor actelor normative în vigoare.
Art. 27
Operatorul depozitului va avea obligația platii unei redevente, în cuantum de 2.156.450 lei/an, calculată
la o cantitate de 37 420 t. Valoarea anuala estimata a contractului este de: 9.112.348 lei, fară TVA
Art. 28
Actulizarea si modificarea tarifelor activitatilor prestate se poate face in functie de evolutia cantitatilor
de deseuri si a costurilor de operare, dar nu mai devreme de 3 luni de la data intrarii in vigoare a
contractului.
Art. 29
Tipurile de deșeuri care urmează a fi depozitate sunt următoarele:
1) Refuzul stației de sortare din cadrul CMID Fratesti (doar în cazul în care nu sunt valorificabile
energetic);
2) Nămolurile rezultate de la stațiile de epurare orășenești, după caz;
3) Refuzul stației de compostare care operează in cadrul CMID;
4) Deseurile municipale colectate de pe raza judetului Giurgiu
5) Alte deșeuri care se regăsesc pe lista de deșeuri admise din Autorizația integrată de mediu
Eliminarea pe depozit a deșeurilor de orice altă natură și sursă se va face conform prevederilor legale,
în limita capacității acestuia, și doar în urma consultării Autorității Contractante și obținerii unui aviz
favorabil, cu condiția ca aceste deșeuri să se regăsească în lista de deșeuri acceptate la depozitare din
Autorizația integrată de mediu.
Art. 30
Cerințele minime de operare pe depozitul conform de deșeuri sunt:
- Eliminarea a maxim 284254 mc în celula I
- Nu se depozita direct nicio cantitate de deșeuri municipale colectate selectiv, fără tratare
prealabilă în stația de sortare sau stația de compostare
- Cantitatea de nămol permisă la depozitare va reprezenta anual maxim 10% din cantitatea
reziduuri municipale depozitate.
Art. 31
Prestarea activității de administrare a depozitului de deșeuri și instalațiilor aferente se va executa astfel
încât sa se realizeze:
a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor
contractuale;
b) controlul calității serviciului prestat;
c) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;
d) respectarea Regulamentului serviciului de salubrizare al județului Giurgiu aprobat, în condițiile
legii;
e) prestarea activității pe baza principiilor de eficientă economică, având ca obiectiv reducerea
costurilor de depozitare a deșeurilor;
f) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient;
h) acceptarea la depozitare a deșeurilor care îndeplinesc criteriile corespunzătoare clasei depozitului și
stabilite de actele normative în vigoare;
i) prevenirea sau reducerea cât de mult posibil a efectelor negative asupra mediului și sănătății umane,
generate de depozitarea deșeurilor pe toată durata de exploatare a depozitului.
Art. 122
(1)
Deșeurile voluminoase vor fi aduse periodic de operatorii de salubrizare care efectuează în
zonele Județului Giurgiu activitatea de colectare și transport a deșeurilor din cadrul Serviciului de
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salubrizare, în urma campaniilor de colectare, după un program întocmit de operatorii de salubrizare
împreună cu UAT-urile și ADI Management Eficient pentru un Judet Curat.
(2)
Operatorul CMID va primi de la operatorul de colectare fluxurile de deșeuri speciale- deșeuri
voluminoase colectate in centrele de colectare.
Art. 13
(1) Operatorul CMID trebuie să aibă un sistem de evidentă a gestionării fluxurilor speciale de deșeuri
din care să rezulte:
a) Data intrării deșeurilor din stațiile de sortare;
b) Cantitățile totale preluate, pe categorii de deșeuri și proveniență (operatorii de colectare și
transport, operatori autorizați, persoane juridice de drept public și privat);
c) Cantitățile de deșeuri care sunt valorificate, pe sortimente;
d) Cantitățile ce urmează a fi eliminate la depozitul de deșeuri;
Art. 34
În cazul constatării unor deficiențe în prestarea activității, acestea vor fi considerate criterii de
neconformitate și vor avea ca rezultat Avize de Rectificare din partea Autorității Contracante, în
conformitate cu Condițiile Contractului. Fiecare element al deficiențelor Serviciului, dacă este
identificat, va fi numărat separat.
Art. 35
În cazul constatării unor deficiențe serioase în prestarea activității vor avea ca rezultat Avize de
Rectificare Majoră din partea Autorității Contracante în conformitate cu Condițiile Contractului.
Fiecare element al deficiențelor Serviciului, dacă este identificat, va fi numărat separat.
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DISPOZITII FINALE
Riscuri ( Conform HG 71/2007)
Identificarea si alocarea riscurilor
Cea mai frecvent utilizata metodologie de identificare a riscurilor este Matricea riscurilor. Aceasta este
prezentata ca o enumerare a tuturor riscurilor posibile aferente proiectului în ceea ce privește
cheltuielile, veniturile și planificarea acestora.
La alcătuirea Matricei riscurilor va fi utilizat drept cadru de referință Matricea preliminară pentru
alocarea riscurilor.
La elaborarea matricei menționate riscurile au fost grupate pe categorii. De asemenea, au fost
identificate si evidențiate cele mai importante riscuri, care pot avea cel mai mare impact asupra
proiectului.
Matricea riscurilor realizată cuprinde următoarele categorii de riscuri:
 Riscuri de operare - pot apărea în fiecare an pe perioada operării. Sunt mai mari în
primii ani de la darea în folosința și includ și riscul majorării cheltuitelor cu forța de muncă față
de previziunile inițiale.
 Riscuri financiare - riscuri care influențează câștigurile reale și nivelul tarifului.
 Riscuri legislative - riscuri generale ce nu sunt legate de nici o categorie de mai sus (ex.
modificarea legislației și a regulamentelor, modificări ale cursului valutar etc.)
În ceea ce privește alocarea riscurilor, au fost luate în considerare următoarele reguli:
 fiecărui risc i s-a atribuit un număr unic;
 fiecărui risc i s-a atribuit o denumire specifică legată de natura riscului;
 pentru fiecare risc s-a stabilit dacă va fi reținut de către Autoritatea contractantă, va fi alocat
delegatarului sau va fi împărțit între ambele părți.
La alocarea riscurilor a fost aplicată ca regulă generală, și anume aceea că, riscul trebuie suportat de
către partea care îl poate atenua în cea mai mare măsura și/sau care poate controla cel mai bine
consecințele. Astfel, fiecare parte își va asuma riscuri pe care va fi în măsură să le gestioneze în vederea
optimizării serviciului.
In sensul art. 6 din Legea 100/2016 riscul de operare este riscul care îndeplinește, în mod cumulativ,
următoarele condiții:
a) este generat de evenimente care nu se află sub controlul părților;
b) implică expunerea la fluctuațiile pieței;
c) ca efect al asumării riscului de operare, operatorului nu i se garantează, în condiții normale de
exploatare, recuperarea costurilor investițiilor efectuate și a costurilor în legătură cu exploatarea
lucrărilor sau a serviciilor.
In tabelul de mai jos sunt prezentate riscurile identificate și modul de alocare a acestora.
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Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

RISCURI GENERALE PRIVIND AMPLASAMENTUL CMID
1. Mediu (contaminarea
Pe parcursul delegării, se pot produce
terenurilor aferente
contaminări ale terenurilor învecinate, fiind
obiectivelor si a
necesare activități de decontaminare și costuri
terenurilor învecinate) –
pentru aceste activități (de ex. antrenarea
Risc de oferta
deșeurilor ușoare de vânt)
2. Asigurarea cu utilități –
In cazul exploatării neconforme (ex.
sursa de apa – exploatare supraexploatare) a sursei subterane exista riscul
neconforma – Risc de
întreruperii alimentarii cu apa a instalațiilor de
ofertă
pe amplasament.
3. Asigurarea cu utilități –
In urma operării neconforme calitatea apei
sursa de apa – degradarea devine improprie utilizării, parametrii de calitate
calității în legătură
suferind modificări față de condițiile inițiale.
directă cu activitățile de
pe amplasament – Risc
de ofertă
4. Asigurarea cu utilități –
Exploatare neconformă datorată operării.
epurarea apelor uzate –
exploatare neconformă –
Risc de ofertă

Alocare
Autoritatea
Delegat
Contractanta

100%

100%

100%

100%

5.

Asigurarea cu utilități –
epurarea apelor uzate –
modificarea condițiilor
de calitate – Risc de
ofertă

Cerințe suplimentare privind calitatea
efluenților.
100%

Managementul riscului
Operatorul este obligat să-și ia toate
măsurile necesare pentru evitarea unor
astfel de evenimente.

Operatorul va respecta regulamentul de
exploatare si funcționare.

Operatorul va respecta regulamentul de
exploatare si funcționare.
În cazul în care evenimentul se produce,
remedierea situației este
responsabilitatea doar a Operatorului.
Operatorul va respecta regulamentul de
exploatare și funcționare, va asigurara
resursele financiare pentru cheltuielile
operaționale.
Operatorul trebuie sa asigure un grad
minim de conformitate al efluenților din
punct de vedere calitativ conform
parametrilor de operare ai SEL si
prevederilor autorizației integrate de
mediu.
Delegatul trebuie sa asigure resursele
necesare pentru rezolvarea rapidă a
solicitării autorității, având dreptul de a
solicita Autorității contractante o
ajustare/modificare a tarifului, daca sunt
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Nr.

Denumirea riscului

6.

7.

Descrierea riscului

Asigurarea cu utilități –
evacuarea efluentului –
intervenție neautorizată –
Risc de ofertă

Afectarea integrității sistemului de tratare și
evacuare a efluentului ca urmare a unei
intervenții neautorizate.
Afectarea altor proprietăți.

Asigurarea cu utilități –
energie electrică – risc de
ofertă

Consumurile de energie electrică sunt mai mari
decât cele estimate la punerea în funcțiune a
instalațiilor

Alocare
Autoritatea
Delegat
Contractanta

100%

100%

Managementul riscului
îndeplinite condițiile legale pentru
ajustarea/modificarea tarifului
Operatorul trebuie să asigure resursele
necesare intervenției și remedierii
operative a situației.
În situația în care este îndeplinită
condiția de la punctul 1, Operatorul
este îndreptățit la recuperarea
cheltuielilor fără a aduce însă atingere
tarifului.
În perioada de mobilizare, ulterior
preluării instalațiilor și efectuării
testelor necesare, Operatorul se va
asigura și va certifica printr-un înscris
că puterea furnizată este suficientă
operării corespunzătoare a tuturor
instalațiilor.
În situația în care, pe durata derulării
contractului, Operatorul constată că este
necesară instalarea de putere
suplimentară, aceasta se va realiza pe
contul și cheltuiala exclusivă a
Operatorului, fără a putea solicita
modificare de tarif.
În situația în care furnizorul de energie
electrică nu poate îndeplini obligațiile
din contractul de furnizare, Operatorul
trebuie sa asigure buna desfășurare a
activității pe contul si cheltuiala proprie,
fără a putea solicita modificare de tarif.
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Nr.

Denumirea riscului

8.

9.

Fenomene meteo
extreme – inundarea
întregului amplasament –
risc de ofertă

Contestarea activității de
către populația rezidentă
din vecinătăți – Risc de
cerere

10. Securitatea
amplasamentului - furt și
vandalizare - risc de
ofertă

Descrierea riscului

Alocare
Autoritatea
Delegat
Contractanta

În cazul unor ploi torențiale poate avea loc
inundarea amplasamentului, ducând la sistarea
activității. Aceasta situație nu este determinată și
nici favorizată de operarea neconformă a
instalațiilor.

După punere în exploatare a instalațiilor poate
apărea și se poate amplifica în timp
nemulțumirea populației față de influențele
activităților desfășurate asupra calității vieții.
Acestea pot ajunge la situații conflictuale și
litigii. Această categorie de risc nu se referă la
operarea neconformă a instalațiilor, situație în
care Operatorul devine responsabil.

Operarea instalațiilor de deșeuri este asociată, in
general, prezenței pe amplasament a unor
echipamente/bunuri și a unor cantități de deșeuri
cu valoare de piață, ceea ce poate implica riscul

100%

50%

50%

100%

Managementul riscului
Nu poate constitui in nici o situație un
motiv de recuperare de cheltuieli.
Operatorul trebuie sa intervină
asigurând toate categoriile de resurse
pentru rezolvarea operativă a problemei.
Intervenția poate depăși perimetrul strict
al amplasamentului, dacă situația o cere.
Operatorul e obligat prin contract să
încheie asigurarea de răspundere civilă
generală care trebuie sa acopere acest
risc
Operatorul trebuie sa asigure resursele
necesare efectuării studiilor și
expertizelor necesare.
Orice măsură de
control/eliminare/minimizare a
fonemelor contestate va fi implementată
doar cu acordul prealabil al Autorității
contractante.
Costurile vor fi recuperate în proporție
de 50% de către Delegat, putând
constitui un motiv de ajustare a
tarifului.
Autoritatea Contractanta are dreptul de
a efectua periodic, dar cel mult 1
dată/an un audit de conformitate privind
modul de operare al instalațiilor.
Operatorul este în totalitate responsabil
de asigurarea pazei și integrității
bunurilor în limita amplasamentului
predat spre operare.
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Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

prezenței în vecinătate a unor persoane
interesate de acestea. O asemenea situație este
inacceptabilă atât pe amplasament cât și in
vecinătatea lui.
RISCURI ASOCIATE PUNERII ÎN EXECUTARE A CONTRACTULUI
1.
Dificultăți financiare ale Operatorul nu poate efectua prestațiile conform
Operatorului - risc de
contractului, ceea ce conduce la imposibilitatea
ofertă
efectuării activităților
2.
Întârzieri la autorizarea
Activitatea de gestiune a deșeurilor necesită
activității – risc de ofertă obținerea unor autorizări cel puțin din punct de
vedere al protecției mediului.
În anumite situații pot exista întârzieri în
autorizarea/reautorizarea activității și apărea
costuri suplimentare (impuse de autoritățile
competente), care nu au fost luate în calcul la
semnarea contractului.
RISCURI ASOCIATE OPERARII INSTALATIILOR DE PE AMPLASAMENTE
Riscuri asociate operării stației de sortare
1.
Cantitatea de deșeuri la
Cantitățile lunare cântărite la intrarea in
intrarea in instalație este instalație sunt considerabil mai mici decât
mai mica decât cea
estimările pe baza cărora s-a bazat calcularea
planificata – Risc de
tarifului.
cerere
Scăderea cantității de deșeuri poate duce la
scăderea cantității de materiale valorificabile
obținute, respectiv la scăderea veniturilor.

2.

Cantitatea de deșeuri la
intrarea in instalație este
mai mare decât cea

Cantitățile lunare cântărite la intrarea in
instalație sunt mai mari decât estimările pe baza
cărora s-a bazat oferta de servicii si calcularea
tarifului.

Alocare
Autoritatea
Delegat
Contractanta

Managementul riscului

Operatorul e obligat sa încheie
asigurarea de bunuri, care trebuie să
acopere parte din acest risc

100%

100%

30%

70%

50%

50%

După începerea contractului, este
obligația operatorului să-și asigure
stabilitatea financiară
Analizând toate posibilele implicații,
reglementările la nivel local, Operatorul
trebuie sa analizeze cu atenție
amplasamentele zonei de deservire.
Eventualele costuri suplimentare vor fi
suportate în întregime de către Operator,
fără a fi îndreptățit de a solicita o
ajustare de tarif.
Operatorul este îndreptățit sa solicite
majorarea tarifului in conformitate cu
prevederile legislative privind
modificările de tarif, existente la
momentul respectiv, modificarea
tarifului se va realiza obligatoriu in
corelație cu actualizarea datelor privind
generarea, colectarea separata, tratarea
si valorificarea deșeurilor
a) Operatorul este îndreptățit sa solicite
majorarea tarifului in conformitate cu
prevederile legislative privind
modificările de tarif existente la
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Nr.

3.

4.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

planificata – Risc de
cerere

a) cantitatea de deșeuri este mai mare dar se
încadrează in limita capacitații maxime de
operare a instalației.
b) cantitatea de deșeuri depășește limita
capacitații maxime de operare a instalației.
Creșterea cantității de deșeuri duce in mod direct
la creșterea cheltuielilor dar și a cantității de
materiale valorificabile obținute, respectiv la
creșterea veniturilor.

Fluctuația pieței
materialelor
valorificabile – Risc de
oferta

Veniturile realizate din valorificarea materialelor
sortate pot fluctua corelat cu evoluția pieței si
independent de performanta instalațiilor (in
cazul operării conforme).
Scăderea semnificativa a veniturilor duce la
scăderea rentabilității instalației.

Operarea tehnologică a
stației de sortare – Risc
de ofertă

Operatorul nu operează conform Manualului de
operare si întreținere existent și conform actelor
de reglementare emise de către autoritățile
competente.

Alocare
Autoritatea
Delegat
Contractanta

100%

100%

Managementul riscului
momentul respectiv; modificarea
tarifului se va realiza obligatoriu in
corelație cu actualizarea datelor privind
generarea, colectarea separate, tratarea
si valorificarea deșeurilor
b) Autoritatea Contractanta va efectua o
analiza tehnico-economica pentru
fundamentarea deciziei de extindere a
capacitații instalației. Daca decizia este
favorabila, investiția va fi suportata de
Delegat, costurile urmând a fi
recuperate.
Aceasta situație poate constitui un
motiv de modificare a tarifului.
Modificarea tarifului se va realiza
obligatoriu in corelație cu actualizarea
datelor privind generarea, colectarea
separata, tratarea si valorificarea
deșeurilor.
Operatorul va fi obligat prin contractul
de delegare să elaboreze o strategie de
marketing pentru materialele reciclabile
obținute în urma sortării, prin care să
asigure cele mai bune soluții de
vânzare a acestor materiale reciclabile
la preturile cele mai bune de pe piață.
Operarea neconforma este constatata de
actele de inspecție si control ale
autorităților competente si de auditurile
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Nr.

5.

Denumirea riscului

Instalația de sortare
necesita, in opinia
ofertantului,
echipamente, utilaje și
dispozitive suplimentare
pentru creșterea
randamentului operării –
risc de ofertă

Descrierea riscului

Alocare
Autoritatea
Delegat
Contractanta

Ofertantul considera ca sunt necesare
echipamente suplimentare

100%

Managementul riscului
de evaluare a conformității efectuate de
Autoritatea Contractanta.
Nu vor fi luate in considerare auditurile
realizate pentru certificarea sistemelor
de management de mediu (ISO 14001).
Responsabilitatea si suportarea
costurilor conformării activității revine
exclusiv in sarcina Operatorului.
Nu sunt îndreptățite solicitări de
rambursare a cheltuielilor realizate in
vederea conformării si nici solicitări de
ajustare a tarifului pentru conformare.
Aceste aspecte trebuie rezolvate încă
din faza de ofertare.
In cazul in care Ofertantul considera ca
sunt necesare utilaje, instalații,
echipamente, dispozitive suplimentare
pentru creșterea randamentului
activității, acestea vor fi prezentate in
mod distinct. Achiziția și exploatarea
acestora se va realiza prin grija și cu
finanțarea exclusiva a Ofertantului.
Aceste cheltuieli nu vor putea face
obiectul unei cereri de rambursare către
Autoritatea Contractanta si nici de
ajustare ulterioara a tarifului, toate
cheltuielile urmând a fi incluse in tariful
prestării serviciului.

Riscuri asociate operării stației de compostare
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Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

1.

Cantitățile de deșeuri la
intrarea în instalații sunt
mai mici decât cele
planificate – Risc de
cerere

Cantitățile lunare cântărite la intrarea in
instalație sunt semnificativ mai mici decât
estimările pe baza cărora s-a bazat oferta de
servicii si calcularea tarifului.

Cantitățile de deșeuri la
intrarea în instalații sunt
mai mari decât cele
planificate – Risc de
cerere

Cantitățile lunare cântărite la intrarea in
instalație sunt mai mari decât estimările pe baza
cărora s-a bazat oferta de servicii si calcularea
tarifului.
a) cantitatea de deșeuri este mai mare dar se
încadrează in limita capacitații maxime de
operare a instalației.
b) cantitatea de deșeuri depășește limita
capacitații maxime de operare a instalației.
Creșterea cantității de deșeuri duce in mod
direct la creșterea cheltuielilor.

2.

Alocare
Autoritatea
Delegat
Contractanta

30%

70%

50%

50%

Managementul riscului
Operatorul este îndreptățit sa solicite
majorarea tarifului in conformitate cu
prevederile legislative privind
modificările de tarif, existente la
momentul respectiv, modificarea
tarifului se va realiza obligatoriu in
corelație cu actualizarea datelor privind
generarea, colectarea separata, tratarea
si valorificarea deșeurilor
a) Operatorul este îndreptățit sa solicite
majorarea tarifului in conformitate cu
prevederile legislative privind
modificările de tarif existente la
momentul respectiv; modificarea
tarifului se va realiza obligatoriu in
corelație cu actualizarea datelor privind
generarea, colectarea separate, tratarea
si valorificarea deșeurilor
b) Autoritatea Contractanta va efectua o
analiza tehnico-economica pentru
fundamentarea deciziei de extindere a
capacitații instalației. Daca decizia este
favorabila, investiția va fi suportata de
Delegat, costurile urmând a fi
recuperate.
Aceasta situație poate constitui un
motiv de modificare a tarifului.
Modificarea tarifului se va realiza
obligatoriu in corelație cu actualizarea
datelor privind generarea, colectarea
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Nr.

3.

Denumirea riscului

Operarea tehnologică a
stațiilor de compostareoperare neconformă –
Risc de ofertă

Descrierea riscului

Alocare
Autoritatea
Delegat
Contractanta

Operatorul nu operează conform Manualului
de operare si întreținere existent si conform
actelor de reglementare emise de către
autoritățile competente.

100%

4.

Instalațiile de compostare Ofertantul considera ca sunt necesare
necesita in opinia
echipamente suplimentare
ofertantului echipamente,
utilaje și dispozitive
suplimentare pentru
creșterea randamentului
operării – Risc de ofertă

100%

Managementul riscului
separata, tratarea si valorificarea
deșeurilor.
Operarea neconforma este constatata de
actele de inspecție si control ale
autorităților competente si de auditurile
de evaluare a conformității efectuate de
Autoritatea Contractanta.
Nu vor fi luate in considerare auditurile
realizate pentru certificarea sistemelor
de management de mediu (ISO 14001).
Responsabilitatea si suportarea
costurilor conformării activității revine
exclusiv in sarcina Operatorul ui.
Nu sunt îndreptățite solicitări de
rambursare a cheltuielilor realizate in
vederea conformării si nici solicitări de
ajustare a tarifului pentru conformare.
Aceste aspecte trebuie rezolvate încă
din faza de ofertare.
In cazul in care Ofertantul considera ca
sunt necesare utilaje, instalații,
echipamente, dispozitive suplimentare
pentru creșterea randamentului, acestea
vor fi prezentate in mod distinct si
justificat in oferta tehnica. Achiziția si
exploatarea acestora se va realiza prin
grija si cu finanțarea exclusiva a
Ofertantului. Aceste cheltuieli nu vor
putea face obiectul unei cereri de
rambursare către Autoritatea
Contractanta si nici de ajustare
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Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare
Autoritatea
Delegat
Contractanta

Managementul riscului
ulterioara a tarifului, toate cheltuielile
urmând a fi incluse in tariful prestării
serviciului.

RISCURI GENERALE ASOCIATE PERIOADEI DE OPERARE
1.
Resurse
Resursele necesare pentru operare costa mai mult
decât estimările inițiale

2.

3.

4.

Întreținere si reparare
echipamente

Calitatea echipamentelor este necorespunzătoare
având ca rezultat creșterea peste estimări a
costurilor de întreținere si reparații

Cerințe tehnice
Pe parcursul derulării contractului de operare
suplimentare privind
actele de reglementare suporta modificări si sunt
reglementările de mediu, introduce noi cerințe tehnice aplicabile
inclusive taxe.

Lipsa personalului

100%

100%

50%

Lipsa unui personal calificat corespunzător duce la
scăderea performanțelor și disponibilității
Serviciului.

RISCURI GENERALE ( atribuite tuturor instalațiilor de gestionare a deșeurilor)
5.
UAT-uri in incapacitate
Gradul scăzut de încasare a contravalorii
de a plăti la timp si
serviciilor prestate conduce la dificultăți
integral facturile
financiare, operare neconforma si imposibilitatea
operatorului (plătite prin derulării programului de întreținere, înlocuire si
taxe de salubrizare), care dezvoltare a activelor.
duce la încasarea parțială

50%

100%

100%

Delegatul trebuie sa facă estimarea
costurilor cat mai aproape de costurile
reale, astfel încât sa evite eventualele
pierderi
Delegatul are dreptul sa încheie
contracte cu terți pentru întreținerea si
repararea echipamentelor utilizate
pentru prestarea serviciilor
Delegatul este îndreptățit la recuperarea
costurilor (daca este cazul) si la
modificarea tarifului.
Cele menționate se refera exclusive la
situațiile de operare conforma a
serviciului. Orice situație de practica
neconforma este in sarcina delegatului.
Delegatul trebuie sa facă estimarea
resurselor necesare realizării serviciului
astfel încât sa evite eventualele
fluctuații de personal.
Operatorul nu poate fi făcut responsabil
de încasarea taxelor de salubrizare de la
populație
Autoritatea contractantă trebuie sa
asigure un echilibru intre valoarea
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Nr.

6.

7.

8.

Denumirea riscului
a sumelor contractate de
Operator- Risc de ofertă
Grad redus de colectare a
tarifului de la agenții
economici și instituții
colectat de către
operatorul de
colectare/transport – Risc
de ofertă

Inflație mare – Risc de
ofertă

Descrierea riscului

Alocare
Autoritatea
Delegat
Contractanta

Gradul scăzut de încasare a contravalorii
serviciilor prestate conduce la dificultăți
financiare, operare neconforma si imposibilitatea
derulării programului de întreținere, înlocuire si
dezvoltare a activelor.
100%

Costurile cresc foarte mult și brusc din cauza
inflației, fiind necesară ajustarea tarifului mai
devreme de un an.

100%

Insolventa Operatorului – Constatarea intrării in incapacitate de plata a
Risc de ofertă
Operatorul ui. Serviciul nu mai poate fi prestat.

100%

Managementul riscului
tarifului si capacitatea de plata a
beneficiarilor.
Operatorul va colecta tarifele pentru
serviciile prestate pe baza contractelor
individuale cu operatorul de
colectare/transport și operatorii
economici care aduc deșeuri la instalații
(altele decât cele care fac obiectul
contractului de colectare/transport),
contracte care nu sunt sub controlul
Autorității contractante.
Operatorul devine astfel pe deplin
responsabil pentru colectarea acestor
servicii.
Serviciul de salubrizare va fi plătit de
beneficiari (populație și operatori
economici) prin intermediul
taxei/tarifului. În cazuri justificate,
tariful se poate ajusta la solicitarea
operatorului
Documentația de licitație va fi întocmita
de așa natura încât Operatorul
identificat sa fie solvabil.
In cazul in care Operatorul devine
insolvabil pe durata contractului,
Contractul poate fi reziliat iar
Autoritatea Contractanta va organiza o
noua licitație.
Pana la identificarea unui nou Delegat
se va asigura permanenta si
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Nr.

9.

Denumirea riscului

Forța majora – Risc de
operare

Alocare
Autoritatea
Delegat
Contractanta

Descrierea riscului

Forța majora, astfel cum este definita prin lege,
împiedica realizarea contractului.
Pierderea sau avarierea activelor proiectului si
pierderea/diminuarea posibilității de obținere a
veniturilor preconizate.

PREŞEDINTE,
Dumitru Beianu

50%

50%

Managementul riscului
durabilitatea serviciului prin forma de
gestiune directa.
Bunurile mobile si imobile vor fi
asigurate in baza viitorului contract.
Fondurile acumulate atât de Autoritatea
Contractanta cat si de Delegat pentru
dezvoltare si retehnologizare vor fi
utilizate pentru a asigura continuitatea
operării.

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurelia Brebenel
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Anexa nr.1
la Caietul de sarcini

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SERVICIULUI PUBLIC DE
SALUBRIZARE DIN JUDEȚUL GIURGIU

CAPITOLUL 1 DISPOZIȚII GENERALE

SECTIUNEA 1 - Domeniul de aplicare
ART. 1
(1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de salubrizare a județului Giurgiu,
respectiv activitățile de colectare și transport al deșeurilor municipale, inclusiv managementul
Centrelor de colectare, managementul și operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor
(care va fi denumit în continuare Serviciul), înființat și organizat pentru satisfacerea nevoilor
populației, ale instituțiilor publice și ale operatorilor economici de pe teritoriul județului.
(2) Prezentul regulament stabilește cadrul juridic privind desfășurarea Serviciului, definind
modalitățile și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea Serviciului, indicatorii de
performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator și utilizator, având la bază următoarele
acte normative:
a) Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și
completările ulterioare;
b) Legea nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților, cu modificările și
completările ulterioare;
c)

Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
salubrizare a localităților;

d) Legea 211/2011, privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
e) OUG nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul
deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și
deşeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind
Fondul pentru mediu;
f)

Legea nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2018
pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii
nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

(3) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică serviciului public de salubrizare a localităţilor,
denumit în continuare serviciu de salubrizare, înfiinţat şi organizat la nivelul Județului Giurgiu, pentru
satisfacerea nevoilor de salubrizare ale populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale operatorilor economici
de pe teritoriul unităţilor administrative-teritoriale componente ale Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară (ADI).
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(4) Operatorul Serviciului, indiferent de forma de proprietate și de modul în care este organizată
gestiunea Serviciului se va conforma prevederilor prezentului regulament.
(5) Condițiile tehnice prevăzute în prezentul regulament au caracter minimal. Consiliul Județean
Giurgiu sau Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI), poate aproba ulterior și alte condiții
tehnice pentru Serviciu, pe baza unor studii de specialitate, după dezbaterea publică a acestora.
(6) Termenii şi noţiunile utilizate în prezentul regulament-cadru se definesc după cum urmează:
Autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;
Biodeşeuri - conform definiţiei din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor,
republicată;
Compost - produs rezultat din procesul de tratare aerobă şi/sau anaerobă, prin descompunere
microbiană a componentei organice din deşeurile biodegradabile colectate separat supuse
compostării;
Colectare - conform definiţiei prevăzute în Legea nr. 211/2011, republicată;
Colectare separată - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;
Depozit - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind
depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Deşeu - orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul le aruncă ori are intenţia sau obligaţia să le
arunce;
Deşeuri biodegradabile - deşeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi
deşeurile alimentare ori de grădină, şi care pot fi valorificate material;
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 sănătăţii
oamenilor, bunurilor şi asupra mediului înconjurător;
Deşeuri din construcţii provenite din locuinţe - deşeuri generate din activităţile de reamenajare
şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor;
Deşeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerinţele definiţiei
de deşeu, exclusiv deşeuri de producţie;
Deşeuri menajere - deşeuri provenite din gospodării/locuinţe, inclusiv fracţiile colectate separat, şi
care fac parte din categoriile 15.01 şi 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind
evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile
periculoase, cu completările ulterioare;
Deşeuri municipale - deşeuri menajere şi deşeuri similare, inclusiv fracţiile colectate separat;
Deşeuri periculoase - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011,
republicată;
Deşeuri de producţie - deşeuri rezultate din activităţi industriale, ce fac parte din categoriile 0314 din anexa nr. 2 laHotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare;
Deşeu reciclabil - deşeu care poate constitui materie primă într-un proces de producţie pentru
obţinerea produsului iniţial sau pentru alte scopuri;
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Deşeuri reziduale - deşeurile nevalorificabile colectate separat, inclusiv cele rezultate în urma
proceselor de tratare, altele decât deşeurile reciclabile;
Deşeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului
uman, cadavre întregi sau porţiuni de cadavre provenite de la animale;
Deşeuri similare - deşeuri provenite din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii care, din
punctul de vedere al naturii şi al compoziţiei, sunt comparabile cu deşeurile menajere, exclusiv
deşeurile din producţie, din agricultură şi din activităţi forestiere;
Deşeuri stradale - deşeuri specifice căilor de circulaţie publică, provenite din activitatea cotidiană
a populaţiei, de la spaţiile verzi, de la animale, din depunerea de substanţe solide provenite din
atmosferă;
Deşeuri voluminoase - deşeuri solide de diferite provenienţe care, datorită dimensiunilor lor, nu
pot fi preluate cu sistemele obişnuite de colectare, ci necesită o tratare diferenţiată faţă de acestea,
din punct de vedere al preluării şi transportului;
Deţinător de deşeuri - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011,
republicată; 4.26.
Dezinfecţie - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanţe specifice, în scopul
eliminării surselor de contaminare;
Eliminare - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;
Gestionarea deşeurilor - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011,
republicată;
Gură de scurgere - componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care se asigură
evacuarea apelor pluviale;
Indicatori de performanţă - parametri ai serviciului de salubrizare, realizaţi de operatorul de
servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriţi la nivelul operatorului;
Licenţă - 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 activităţi ale acestuia;
Producător de deşeuri - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011,
republicată;
Reciclare - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;
Salubrizare - totalitatea operaţiunilor şi activităţilor necesare pentru păstrarea unui aspect salubru
al localităţilor;
Sistem public de salubrizare - ansamblul instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi
dotărilor specifice, construcţiilor şi terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare;
Sortare - activitatea de separare pe categorii şi stocare temporară a deşeurilor reciclabile în vederea
transportării lor la operatorii economici specializaţi în valorificarea acestora;
Tratare - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;
Utilizatori - conform definiţiei prevăzute în Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.
51/2006, republicată, cu completările ulterioare;
Valorificare - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;
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ART. 2
(1) Prezentul regulament se aplică următoarelor activități ale Serviciului:
a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare
provenite din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate
separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice,
baterii şi acumulatori;
b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;
c)

organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor;

d) operarea/administrarea centrelor de colectare;
e) sortarea deşeurilor municipale şi deşeurilor similare în staţiile de sortare;
f)

administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor
municipale şi a deşeurilor similare

(2) Conform Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor, județul Giurgiu este împărțit în patru
zone mari de colectare și transport al deșeurilor, toate aferente Centrului de Management
Integrat de la Frătești). În Anexa nr. 1 sunt prezentate unitățile administrativ teritoriale care fac
parte din fiecare zonă de colectare în parte.

(3) De asemenea, sunt amenajate 3 Centre de colectare pentru celelalte deșeuri municipale care
necesită, conform prevederilor legale, colectarea separată: deșeurile voluminoase, DEEE-urile și
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deșeurile periculoase mici din gospodării. Aceste centre de colectare sunt amenajate în:
municipiul Giurgiu (1), Mihăilești (1), Bolintin Vale (1).
(4) Modalitatea de gestiune aleasă pentru serviciile de salubritate aferente sistemului de
management Integrat al deșeurilor solide în județul Giurgiu este gestiunea delegată după cum
urmează:
-

Delegarea serviciului de depozitare și tratare a deșeurilor aferent Centrului de Management
Integrat al Deșeurilor de la Frătești;

-

Delegarea serviciilor de colectare și transport a deșeurilor menajere provenite de pe raza
județului Giurgiu din localitățile membre ale ADI, precum și administrarea Centrelor de
colectare (Giurgiu, Mihăilești și Bolintin Vale).

(5) Transportul deșeurilor se efectuează după cum urmează:
-

deşeurile reciclabile colectate separat se transportă, în vederea tratării, la staţia de sortare
din cadrul CMID Frătești;

-

biodeșeurile colectate separat se transportă, în vederea tratării, la stația de compostare din
cadrul CMID Frătești;

-

deșeurile reziduale (mixte) se transportă la depozitul din cadrul CMID Frătești.

ART. 3
Modul de organizare și funcționare a Serviciului se realizeză pe baza următoarelor principii:
a) protecția sănătății populației;
b) responsabilitatea față de cetățeni;
c)

conservarea și protecția mediului înconjurător;

d) asigurarea calității și continuității Serviciului;
e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;
f)

securitatea serviciului;

g) dezvoltarea durabilă.
ART. 4
(1) Serviciul se realizează prin intermediul unei infrastructuri specifice care, împreună cu utilajele de
colectare și transport al deșeurilor, formează sistemul public de salubrizare a localităților, denumit în
continuare sistem de salubrizare.
(2) Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional, care cuprinde
construcții, instalații și utilaje specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum:
a) punctele de colectare separată realizate în mediul rural și mediul urban și recipientele
din dotarea acestora;
b) centre de colectare de la Giurgiu, Mihăilești și Bolintin;
c)

construcții și instalații destinate sortării, compostării, neutralizării, valorificării și
depozitării deșeurilor, respectiv Centrul de Management Integrat al Deșeurilor de la
Frătești;
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d) baze de întreținere a autovehiculelor de salubritate;
ART. 5
Operatorii serviciului de salubrizare trebuie să îndeplinească indicatorii de performanţă, din caietul
de sarcini al serviciului şi contractul de delegare a gestiunii serviciului, aprobați de Consiliul
Județean/ADI, conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament.

SECTIUNEA 2 -Accesul la Serviciu
ART. 6
(1) Toți utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul județului Giurgiu, unde este organizat
Serviciul, au garantat dreptul de a beneficia de acesta.
(2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informațiile publice privind Serviciul, la
indicatorii de performanță ai Serviciului, la structura tarifară și la clauzele contractuale.
(3) Operatorii Serviciului sunt obligați ca prin modul de prestare să asigure protecția sănătății publice,
utilizind numai mijloace și utilaje corespunzătoare cerințelor autorităților competente din domeniul
sănătății publice și al protecției mediului.
(4) Operatorii Serviciului sunt obligați să asigure continuitatea acestuia conform programului aprobat
de Consiliul Județean/ADI, cu excepția cazurilor de forță majoră care vor fi menționate în contractul
de delegare sau în hotărârea de dare în administrare a serviciului.

SECTIUNEA 3 -Documentația tehnică
ART. 7
(1) Prezentul regulament stabilește documentația tehnică minimă pentru toți operatorii care asigură
Serviciul, pe raza administrativ-teritorială a județului Giurgiu.
(2) Regulamentul stabilește documentele necesare exploatării, precum și modul de întocmire,
actualizare, păstrare și manipulare a acestor documente.
(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, păstrare și
reactualizare a evidenței tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri
de instalații.
ART. 8
(1) Fiecare operator va avea și va actualiza, în funcție de specificul activității de salubrizare prestate,
următoarele documente:
a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii;
b) planul cadastral și situația terenurilor din aria de deservire;
c)

planurile generale cu amplasarea construcțiilor și instalațiilor aflate în exploatare,
actualizate cu toate modificările sau completările;

d) planurile clădirilor sau construcțiilor speciale, având notate toate modificările sau
completările la zi;
e) cărțile tehnice ale construcțiilor;
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f)

documentația tehnică a utilajelor și instalațiilor și, după caz, autorizațiile de punere în
funcțiune a acestora;

g) procese-verbale de constatare în timpul execuției și planurile de execuție ale părților de
lucrări sau ale lucrărilor ascunse;
h) proiectele de execuție a lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul,
devizele pe obiecte, devizul general, planurile și schemele instalațiilor și rețelelor etc.;
i)

documentele de recepție, preluare și terminare a lucrărilor cu:
-

procese-verbale de măsurători cantitative de execuție;

-

procese-verbale de verificări și probe, inclusiv probele de performanță și garanție,
buletinele de verificări, analiză și încercări;

-

procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

-

procese-verbale de punere în funcțiune;

-

lista echipamentelor montate în instalații, cu caracteristicile tehnice;

-

procesele-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea
neconformităților și a remedierilor;

j)

documentele de aprobare a recepțiilor și de predare în exploatare;

schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu
actualizate conform situației de pe teren, planurile de ansamblu și de detaliu ale fiecărui
agregat și/sau ale fiecărei instalații, inclusiv planurile și cataloagele pieselor de schimb;

k) instrucțiunile producătorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizației de montaj
privind

manipularea, exploatarea, întreținerea și

instalațiilor, precum și

repararea echipamentelor și

cărțile/fișele tehnice ale echipamentelor principale ale

instalațiilor;
l)

normele generale și specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei
instalații sau fiecărei activități;

m) planurile de dotare și amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare
a obiectivului în caz de incendiu, calamități sau alte situații excepționale;
n) regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile de serviciu pentru întreg
personalul;
o) avizele și autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de
măsură, inclusiv cele de protecție a mediului, obținute în condițiile legii;
p) inventarul instalațiilor și liniilor electrice conform instrucțiunilor în vigoare;
q) instrucțiuni privind accesul în incintă și instalații, respectiv, a centrelor de colectare și
CMID;
r)

documentele referitoare la instruirea, examinarea și autorizarea personalului;

s)

registre de control, de sesizări și reclamații, de dare și retragere din exploatare, de
admitere la lucru etc;
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t)

bilanțul de proiect și rezultatele bilanțurilor periodice întocmite conform prevederilor
legale, inclusiv bilanțul de mediu.

(2) Documentațiile referitoare la construcții energetice se vor întocmi, completa și păstra conform
normelor legale referitoare la “Cartea tehnică a construcției".
ART. 9
(1) Documentația de bază a lucrărilor și datele generale necesare exploatării, întocmită de operatorii
economici specializați în proiectare, se predă titularului de investiție odată cu proiectul lucrării
respective.
(2) Operatorii economici care au întocmit proiectele au obligația de a corecta toate planurile de
execuție, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuției și, în final, să
înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situației reale de pe teren, și
să predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreună cu instrucțiunile necesare exploatării,
întreținerii și reparării instalațiilor proiectate.
(3) Organizațiile de execuție și/sau montaj au obligația ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea și
schemele, planurile de situații și de execuție modificate conform situației de pe teren, în cazul în care
nu s-au făcut modificări față de planurile inițiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri,
având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuției.
(4) În timpul execuției lucrărilor se interzic abaterile de la documentația întocmită de proiectant, fără
avizul acestuia.
ART. 10
(1) Consiliul Județean Giurgiu/ADI, deținător al întregului sistem de management

integrat al

deșeurilor, care face parte din sistemul public de salubrizare, precum și operatorii care au primit în
gestiune delegată Serviciul, au obligația să-și organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea
documentelor de bază prevăzute la art. 8 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice
document cu ușurință, la cererea autorităților de inspecție (Direcția Sanitar veterinară, Garda de
Mediu, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, ANRSC etc).
(2) La încheierea activității, operatorul va preda CJ/ADI, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă
pe care și-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau
copie.
(3) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor menționa:
a) data întocmirii documentului;
b) numărul de exemplare originale;
c)

calitatea celui care a întocmit documentul;

d) numărul de copii executate;
e) necesitatea copierii, numele, prenumele și calitatea celui care a primit copii ale
documentului, numărul de copii primite și calitatea celui care a aprobat copierea;
f)

data fiecărei revizii sau actualizări;

g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea și calitatea celui care a aprobat;
h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare;
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i)

lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii de pe documentul revizuit/actualizat;

j)

lista

persoanelor

care

au

restituit

la

arhiva

documentul

primit

anterior

revizuirii/modificării.

SECTIUNEA 4 -Îndatoririle personalului operativ
ART. 11
(1) Personalul de deservire operativă se compune din toți salariații care deservesc activitățile aferente
Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor (SMID), destinate prestării Serviciului având ca
sarcină principală supravegherea sau asigurarea prestării în mod nemijlocit a activităților contractate.
(2) Subordonarea pe linie operativă și tehnico-administrativă, precum și obligațiile, drepturile și
responsabilitățile personalului de deservire operativă se trec în fișa postului și în procedurile
operaționale.
(3) Locurile de muncă în care este necesară desfășurarea activității se stabilesc de operator în
procedurile proprii în funcție de:
a) gradul de periculozitate a locului de muncă;
b) gradul de automatizare a utilajelor și echipamentelor;
c)

gradul de siguranță necesar în asigurarea Serviciului;

d) necesitatea supravegherii utilajelor și activităților.
ART. 12
(1) În timpul prestării Serviciului, personalul trebuie să asigure funcționarea activităților contractate,
în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/procedurile tehnice interne,
graficele/diagramele de lucru și dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau
tehnico-administrativă.
(2) Prestarea Serviciului trebuie realizată în astfel de condiții încât să se asigure:
a) protejarea sănătății populației;
b) protecția mediului înconjurător;
c)

menținerea curățeniei și crearea unei estetici corespunzătoare a localităților;

d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantității de deșeuri și reciclarea
acestora;
e) continuitatea Serviciului.

CAPITOLUL 2 ASIGURAREA „SERVICIULUI”
SECTIUNEA 1 - Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al
deşeurilor similare provenite din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii, inclusiv
fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice
şi electronice, baterii şi acumulatori
ART. 13
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Următoarele categorii de deşeuri vor fi colectate separat de pe teritoriul județului Giurgiu şi
transportate la staţiile/instalaţiile de tratare stabilite de unitatea administrativ-teritorială în strategia
locală cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare:
a) deşeuri reziduale;
b) biodeșeuri;
c)

deşeuri reciclabile (hârtie şi carton, plastic şi metal, sticlă), inclusiv deşeuri de ambalaje;

d) deşeuri periculoase din deşeurile menajere;
e) deşeuri voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi operatori economici.
ART. 14
Operatorul care colectează, transportă, tratează sau depozitează deșeuri trebuie să cunoască:
a) tipul și cantitatea de deșeuri care urmează să fie colectate/transportate/tratate/
depozitate;
b) cerințele tehnice generale;
c)

măsurile de precauție necesare;

d) informațiile privind originea, destinația deșeurilor, precum și tipul și cantitatea de
deșeuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorităților competente.
ART. 15
(1) Persoanele fizice și juridice producătoare de deșeuri municipale trebuie să realizeze activitatea
de precolectare, potrivit specificului locului de producere a deșeurilor, în condiții salubre, în spații
special amenajate și prin sistemele propuse și asigurate de ADI/UAT care organizează și deleagă
activitățile specifice Serviciului.
(2) Colectarea se realizează separat, pe tipuri de deșeuri municipale, în recipiente diferite, aferent
fiecărui tip de deșeu sau de amestec de deșeuri.
(3) Deșeurile specifice predominant vegetale, precolectate din zonele publice (parcuri și grădini), se
transportă în vederea reciclării prin compostare la CMID Frătești.
ART. 16
(1) Deșeurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din
activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condominii au același
regim cu cel al deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, conform reglementărilor
legale specifice. Persoanele care își administrează singure tratamente injectabile la domiciliu și
cadrele medicale care aplică tratamente la domiciliu sunt obligate să colecteze deșeurile rezultate în
recipiente cu pereți rezistenți (cutii din carton, cutii din metal etc), pe care le vor depune la cea mai
apropiată unitate de asistență medicală publică, care are obligația de a le primi. Cabinetele medicale
vor respecta legislația specifică în domeniu. Se interzice depunerea deșeurilor rezultate din îngrijiri
medicale în containerele de colectare a deșeurilor municipale.
(2) În cazul unităţilor sanitare şi veterinare, operatorii de salubrizare sunt responsabili numai pentru
colectarea deşeurilor similare celor menajere. Este interzisă amestecarea cu deşeurile similare sau
predarea către operatorii de salubrizare, dacă aceştia nu sunt autorizaţi, a următoarelor categorii de
deşeuri rezultate din activităţile unităţilor sanitare şi din activităţi veterinare şi/ori cercetări conexe:
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a) obiecte ascuţite;
b) fragmente şi organe umane, inclusiv recipiente de sânge şi sânge conservat;
c)

deşeuri a căror colectare şi eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea
infecţiilor;

d) substanţe chimice periculoase şi nepericuloase;
e) medicamente citotoxice şi citostatice;
f)

alte tipuri de medicamente;

g) deşeurile de amalgam de la tratamentele stomatologice.
(3) Colectarea şi stocarea deşeurilor prevăzute la alin. (1) se realizează în condiţiile reglementate de
legislaţia specifică, aplicabilă deşeurilor medicale. Colectarea, transportul şi eliminarea acestor tipuri
de deşeuri se realizează de către operatori economici autorizaţi în condiţiile legii.
ART. 17
(1) Colectarea deșeurilor se face numai în următoarele recipiente (recipiente asigurate de Consiliul
Județean Giurgiu/ADI, respectiv de către operatorii de colectare), astfel încât până la data de 01
ianuarie 2022 toți locuitorii județului (inclusiv cei din mediul rural) să beneficieze de colectarea
deşeurilor reziduale din poartă în poartă (în zonele de case) și de colectarea separată a deșeurilor
reciclabile:


deșeuri reziduale:
o

mediul urban - zonele de case: sistemul din poartă în poartă în containere de
80/120 l;

o

mediul urban - zonele de blocuri: sistemul puncte de colectare, în containere de
1.100 l;

o

mediul rural: sistemul din poartă în poartă cu containere de 80/120 l;

o

sectorul comercial, instituțional și industrial: sistemul din poartă în poartă, în
recipiente corelate cu volumul de deșeuri generat;



deșeuri de hârtie și carton
o

mediul urban – zonele de case: sistemul din poartă în poartă, în saci de plastic
de 120 l asigurați de operator;

o

mediul urban – zonele de blocuri: sistemul puncte de colectare cu containere de
660 l;

o

mediul rural: sistemul din poartă în poartă, în saci de plastic de 120 l asigurați
de viitorul operator;

o

sectorul comercial, instituțional și industrial: sistemul din poartă în poartă, în
recipiente corelate cu volumul de deșeuri generat;



deșeuri de plastic și metal
o

mediul urban – zonele de case: sistemul din poartă în poartă, în saci de plastic
de 120 l asigurați de viitorul operator;
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o

mediul urban – zonele de blocuri: sistemul în puncte de colectare, în containere
de 1,1 mc;

o

mediul rural: sistemul din poartă în poartă, în saci de plastic de 120 l asigurați
de viitorul operator;

o

sectorul comercial, instituțional și industrial: sistemul din poartă în poartă, în
recipiente corelate cu volumul de deșeuri generat;



deșeuri de sticlă
o

mediul urban (atât zonele de case cât și zonele de blocuri) și mediul rural:
sistemul puncte de colectare cu containere de capacitate 1,5 mc;

o

mediul rural: sistemul puncte de colectare cu containere de capacitate 1,1 mc;

o

sectorul comercial, instituțional și industrial: sistemul din poartă în poartă, în
recipiente corelate cu volumul de deșeuri generat;



biodeșeuri
o

mediul urban – zonele de case: sistemul din poartă în poartă cu pubele de 80/120
l;

o

mediul urban – zonele de blocuri: recipiente de capacitate 240 l în puncte de
colectare;

o

mediul rural: se colectează doar deșeurile verzi, sistemul puncte de colectare, în
containere de 1.100 l;

o


din piețe: colectare în recipiente corelate cu volumul de deșeuri generat;

deșeurile voluminoase menajere și similare și deșeurile menajere periculoase: campanii
programate de colectare atât în mediul urban cât și în mediul rural.

(2) Biodeșeurile din deșeurile din piețe vor fi colectate separat în containere sau recipiente special
destinate acestui scop și vor fi transportate și predate separat la stația de compostare de la CMID
Frătești.
(2) Containerele și recipientele folosite pentru colectarea separată a diferitelor categorii de deșeuri
municipale vor fi inscripționate cu denumirea deșeurilor pentru care sunt destinate și marcate în
diverse culori prin vopsire sau aplicare de folie adezivă, conform prevederilor Ordinului nr.
1.281/2005 al ministrului mediului și gospodăririi apelor, respectiv nr. 1.121/2006 al ministrului
administrației și internelor.
ART. 18
(1) Operatorul, împreună cu ADI, are obligația să identifice toți generatorii de deșeuri (Utilizatori
Casnici și Non-Casnici), indiferent de natura acestor deșeuri, și să acționeze în vederea creării
facilităților necesare activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și
similar.
(2) Operatorul are obligația, în condițiile alin. (1), de a colecta și din spațiile de colectare aparținând
Utilizatorilor Non-Casnici și de la toți Utilizatorii Casnici, chiar dacă aceștia nu au contract de prestare
încheiat cu acesta. Refuzul Utilizatorilor de a încheia contracte de prestări servicii cu operatorul căruia
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i s-a delegat gestiunea serviciului reprezintă contravenție și se sancționează conform prevederilor
Anexei 3 la prezentul Regulament.
ART. 19
(1) În punctele de colectare operatorul Serviciului va instala recipiente marcate în culorile stabilite
de actele normative în vigoare, având capacitatea de înmagazinare corelată cu numărul de utilizatori
arondați și cu ritmicitatea de ridicare, asigurând condiții de acces ușor pentru autovehiculele
destinate colectării.
2) În vederea prevenirii utilizării fără drept a recipientelor de colectare a deșeurilor, acestea vor fi
inscripționate cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi șters fără ca prin această
operație să nu rămână urme vizibile.
(3) Operatorul va notifica Consiliul Județean/ADI, cazul în care capacitatea de înmagazinare
temporară este insuficientă, numărul de recipiente sau containere este insuficient și dacă se
depozitează deșeuri în afara containerelor.
(4) Menținerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecția și dezinsecția punctelor de
colectare revin persoanelor fizice și/sau juridice, în cazul în care acestea se află în spații aparținând
producătorilor de deșeuri, sau operatorului, în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public.
(5) Pentru asociațiile de locatari/proprietari, condominii, gospodării individuale care nu dispun de
spații adecvate de evacuare a deșeurilor sunt prevăzute puncte de colectare exterioare dotate cu
recipiente pentru colectarea separată a deșeurilor. Aceste puncte sunt amplasate în locuri care să
permită accesul ușor al autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului de amplasare a platformei de
depozitare a deșeurilor pe domeniul public se face astfel încât distanța până la ferestrele spațiilor cu
destinație de locuință să fie mai mare de 10 m.
(6) Platformele spațiilor necesare colectării deșeurilor, realizate prin grija Consiliului Județean/ADI,
sunt în mod obligatoriu betonate sau asfaltate.
(7) Operatorul va urmări starea de etanșeitate a recipientelor de colectare, urmând a face diligențele
necesare înlocuirii imediate a celor care s-au deteriorat.
ART. 20
(1) Colectarea deșeurilor municipale reziduale, în funcție de sezon și de categoria utilizatorului, se
realizează astfel:


Deșeuri reziduale menajere:
o

în mediul urban: o dată pe săptămână în zona de case și de 3 ori pe săptămână
în zona de blocuri în sezonul cald (aprilie-octombrie) și de 2 ori pe săptămână în
sezonul rece (octombrie-aprilie); (prin excepție în cazul în care situația o impune,
în cazul anumitor platforme frecvența de colectare poate fi adaptată în funcție de
necesitate).

o


în mediul rural o dată pe săptămână;

Deșeuri reziduale similare: ori de câte ori este necesar, în funcție de cantitatea de deșeuri
generată.

(2) Colectarea deșeurilor municipale reciclabile colectate separat în funcție de categoria utilizatorului
și de categoria deșeurilor, se realizează astfel:
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Deșeuri reciclabile menajere:
o

în mediul urban, zona de blocuri și zona de case: o dată/pe săptămână pentru
hârtie și carton, 1 dată /săptămână plastic și metal și o dată la 4 săptămâni
pentru sticlă;

o

în mediul rural: o dată la 2 săptămâni pentru hârtie și carton, plastic și metal și
o dată la 4 săptămâni pentru sticlă;



Deșeuri reciclabile similare: ori de câte ori este necesar, în funcție de cantitatea de
deșeuri generată.

(3) Colectarea biodeșeurilor municipale colectate separat în funcție de categoria utilizatorului și de
categoria deșeurilor, se realizează astfel:


Biodeșeuri menajere:
o

în mediul urban: o dată pe săptămână în zona de case și de 3 ori pe săptămână
în zona de blocuri în sezonul cald (aprilie-octombrie) și de 2 ori pe săptămână în
sezonul rece (octombrie-aprilie);

o

în mediul rural se colectează doar deșeurile verzi, cu o frecvență de 1
dată/săptămână;



Biodeșeuri din piețe agroalimentare/târguri: zilnic.

(4) Deșeurile voluminoase menajere și similare și deșeurile periculoase de la populație, instituții și
agenți economici vor fi colectate conform programului elaborat de operatorii delegați împreună
cu ADI/UAT
(5) Intervalul între două colectări prevăzut la alin. (1) poate fi mărit cu avizul autorității de sănătate
publică teritorială;
(6) Colectarea în municipiul Giurgiu se va face în intervalul orar 6,00 – 18,00. Colectarea nu se va
face în afara acestui interval decât în cazuri excepționale.
ART. 21
(1) Colectarea deșeurilor municipale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate
pentru transportul acestora.
(2) Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deșeurile să nu fie vizibile și să nu existe posibilitatea
împrăștierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea
operațiunilor specifice, în condiții de siguranță și de eficiență.
(3) Încărcarea deșeurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente.
Este interzisă descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcării acestora în autovehicule.
(4) Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu
se producă praf, zgomot sau să se răspândească deșeuri în afara autovehiculelor de transport. După
golire recipientele vor fi așezate în locul de unde au fost ridicate.
(5) În cazul deteriorării unor recipiente, pungi, saci de plastic și al împrăștierii accidentale a deșeurilor
în timpul operațiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga
cantitate de deșeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător
pentru această activitate.
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(6) Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de
deșeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat și maturat, chiar dacă există deșeuri
municipale amplasate lângă containerele de colectare.
(7) În cazul în care în/lângă recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate și deșeuri din
construcții, acestea vor fi colectate separat, după caz, înștiințând în scris utilizatorul despre acest
fapt, precum și suma suplimentară pe care trebuie să o plătească pentru colectarea acelor deșeuri.
ART. 22
Operatorul are obligaţia să colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele
de la punctele de colectare a deşeurilor municipale, şi să le predea persoanelor juridice care
desfăşoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea
gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piaţă anvelope noi şi/ori
anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în
condiţiile legii. Plata prestației se realizează în mod similar cu plata pentru colectarea deșeurilor
abandonate.
ART. 23
(1) Deșeurile voluminoase constau în deşeuri solide de dimensiuni mari, precum mobilier, covoare,
saltele, obiecte mari de folosinţă îndelungată, altele decât deşeurile de echipamente electrice şi
electronice, care nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de colectare a deşeurilor municipale.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a organiza colectarea, transportul,
depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi
operatori economici.
(3) ADI are obligația de a superviza colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor
voluminoase, neasimilabile celor menajere, provenite de la populație, instituții publice și operatori
economici.
(4) Deșeurile voluminoase provenite de la populație sau de la operatori economici vor fi colectate
periodic de către operatorul Serviciului, conform unui program elaborat de operatori și aprobat de
ADI/UAT și comunicat populației și operatorilor economici.
(5) Deșeurile voluminoase se vor colecta periodic și vor fi transportate de operatorul Serviciului care
prestează activitatea în loturile încredințat(e), la Centrul(ele) de colectare.
(6) Colectarea se realizează separat, pe categorii de deşeuri, prin stabilirea zilelor şi intervalului orar
de aşa natură încât deţinătorii de deşeuri voluminoase să poată preda aceste deşeuri, iar operatorul
serviciului de salubrizare să poată asigura colectarea şi transportul periodic al deşeurilor voluminoase
spre instalaţiile de tratare.
(7) Deşeurile voluminoase vor fi transportate de deţinătorul acestora în vederea preluării de către
operatorul de salubrizare, în locurile stabilite de autoritatea locală şi amenajate în acest scop şi unde
există căi de acces pentru mijloacele de transport. Dacă acest lucru nu este realizabil, din cauza
spaţiului limitat, deşeurile vor fi aduse de deţinător în alte locuri special stabilite de autoritatea
administrației publice locale sau direct la mijlocul de transport în locul/la data/ora stabilite, astfel
încât să nu fie incomodată circulaţia rutieră.
(8) Colectarea deşeurilor voluminoase se poate face şi direct de la deţinătorul acestora, în urma
solicitării adresate către operatorul de salubrizare, cu specificarea caracteristicelor şi cantităţilor
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acestora. În această situaţie, operatorul de salubrizare poate să stabilească o altă dată şi oră decât
cea aprobată de autoritatea administrației publice locale, în cadrul programelor de colectare a
deşeurilor voluminoase, dacă operaţia de colectare, prin corelarea volumului deşeurilor preluate şi
capacitatea de transport afectată, se justifică din punct de vedere economic.
(9) Operatorul trebuie să aibă un sistem de evidență a gestionării deşeurilor voluminoase din care
să rezulte:
a) data în care s-a realizat colectarea, transportul şi depozitarea la instalaţia de tratare;
b) punctele de colectare de unde s-a făcut colectarea;
c)

cantităţile totale preluate de la populaţie, persoane juridice de drept public şi privat;

d) cantităţile de deşeuri rezultate în urma tratării, pe sortimente;
e) cantităţile ce urmează a fi transportate la depozitul de deşeuri.
(10) după terminarea acțiunii de colectare, operatorul Serviciului trebuie să igienizeze locul/locurile
din care s-a realizat colectarea, prin măturare și spălare.
ART. 24
Deșeurile din construcții și desființări sunt deșeuri solide rezultate în urma demolării sau construirii
clădirilor, șoselelor și a altor structuri. În mod uzual, aceste deșeuri conțin pământ vegetal, nisip,
pietriș, substanțe gudronate sau rezultate din gudron, argilă, substanțe cu lianți bituminoși sau
hidraulici, asfalt, macadam, pietre, beton, ciment, cărămizi, lemn, zidărie, materiale pentru
acoperișuri, tencuieli și ipsos, pastă de lipit, vopsele, lacuri, cabluri din metal, metale, bârne de lemn
și altele asemenea.
ART. 25
(1) Deșeurile provenite de la populație din activitățile de construcții și desființări se colectează prin
grija deținătorului și sunt transportate de către operatorul Serviciului, în baza unui contract de
prestări servicii, în Centrele de colectare.
(2) Deșeurile provenite din sectorul economic din activitățile de construcții și desființări se colectează
prin grija deținătorului și sunt transportate de către operatorul Serviciului, în baza unui contract de
prestări servicii, în instalațiile autorizate pentru valorificare/tratare/eliminarea acestor deșeuri.
(3) Eliberarea autorizațiilor de construire/desființare de către autoritățile administrației publice locale
este condiționată de existenta unui contract de prestări servicii încheiat cu operatorul de salubrizare,
pentru colectarea deșeurilor rezultate din construirea/refacerile drumurilor, din demolări și
construcții. Executantul lucrării are obligația de a precolecta deșeurile rezultate din activitatea sa în
containere specializate proprii sau puse la dispoziție de către operatorul de salubrizare. Transportul,
în vederea valorificării/depozitării deșeurilor rezultate din activitățile enumerate, se realizează numai
cu mijloacele operatorului de salubrizare, în baza unui contract de prestări servicii.
(4) Precolectarea se realizează numai în containere standardizate acoperite, fiind interzisă
depozitarea deșeurilor provenite din activitatea de construcții și desființări în recipientele sau
containerele în care se depun deșeurile municipale.
(5) Transportul deșeurilor provenite din activitățile de construcții și desființări se realizează în
recipientele în care s-a realizat precolectarea sau în basculante prevăzute cu sistem de acoperire a
încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăștierea acestora în timpul transportului.
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(6) În cazul deșeurilor provenite din activitățile de construcții și desființări prin a căror manipulare
se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată în
aer să fie sub concentrația admisă.
ART. 26
Depozitarea deșeurilor din construcții și desființări tratate se face cu respectarea condițiilor impuse
de tehnologia de depozitare controlată, în sectoarele din cadrul depozitului de deșeuri numai cu
acordul Consiliului Județean Giurgiu.
ART. 27
(1) Deșeurile din construcții și desființări vor fi supuse proceselor de tratare, putând fi utilizate pentru
reamenajări de drumuri sau alte activități după ce au fost supuse procesării, neutralizării și pretratării
în stații de sortare.
(2) Deșeurile din construcții și desființări vor fi tratate separat de deșeurile municipale.
ART. 28
(1) Materialele care conțin azbest, rezultate din demolări, trebuie colectate separat, nu vor fi
amestecate cu celelalte deșeuri și se realizează astfel încât să nu se degaje fibre din material;
personalul care realizează această operație va purta echipament de protecție, special, pentru lucrul
cu azbestul.
(2) Containerele în care se precolectează materialele rezultate din construcții și demolări care au
caracter periculos trebuie să fie prevăzute cu semne convenționale distinctive utilizate pentru
avertizare în cazul substanțelor otrăvitoare și inscripționarea acestora cu avertizarea “PERICOL DE
MOARTE". Aceste containere se depozitează numai pe domeniul aparținând producătorului de deșeu,
în spațiu îngrădit.
(3) În autorizația de construire trebuie să se menționeze actele normative care reglementează
gestionarea deșeurilor provenite din construcții și desființări și regimul deșeurilor periculoase.
ART. 29
Deșeurile rezultate din construcții, care nu sunt poluate, cum ar fi pământul și rocile excavate în
cadrul lucrărilor de săpătură, pot fi utilizate, cu acordul autorităților de mediu, la alte lucrări de
construcție, în agricultură sau silvicultură, amenajări hidrotehnice, construcția drumurilor, atât în
cazul în care acestea sunt realizate pe raza teritorială a respectivei autorități a administrației publice
locale, cât și în alte localități.
ART. 30
Este interzisă abandonarea și depozitarea deșeurilor din construcții și desființări pe domeniul public
sau privat al autorității administrației publice locale.
ART. 31
(1) Transportul deșeurilor, în funcție de proveniența acestora, se realizează numai de operatorul
Serviciului, care trebuie să utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite și prevăzute cu
dispozitive de golire automată a recipientelor de colectare, care să nu permită împrăștierea deșeurilor
sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide în timpul transportului.
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(2) Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulației pe drumurile publice,
fără scurgeri de carburanți, lubrifianți sau lichide speciale, cu emisii reduse de noxe (zgomot și gaze
de eșapament), și să prezinte o bună etanșeitate a benelor de încărcare.
(3) Autovehiculele care transportă deșeuri municipale trebuie să aibă un aspect îngrijit și să fie
personalizate cu sigla operatorului.
(4) Autovehiculele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condițiile de drum, structura localităților
și structura arhitecturală a diferitelor clădiri, dotarea tehnică necesară pentru intervenție în cazul
unor accidente sau defecțiuni apărute în timpul transportării deșeurilor.
(5) Personalul operativ care deservește mijloacele auto trebuie să fie instruit pentru efectuarea
transportului în condiții de siguranță, să dețină toate documentele de însoțire și să nu abandoneze
deșeurile pe traseu.
(6) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea
populației și a mediului, care au fost aprobate de autoritățile administrației publice locale.
(7) Se stabilește intervalul orar de colectare a deșeurilor municipale în funcție de trafic și de
posibilitățile de acces ale operatorului la spațiile de colectare, cu aprobarea Consiliului Județean/ADI.
(8) Pentru fluidizarea traficului, reducerea costurilor și utilizarea eficientă a parcului de autovehicule,
autoritățile administrației publice județene vor analiza oportunitatea colectării deșeurilor municipale
optimizat în funcție de traficul zonal, de la operatorii economici și instituțiile publice care dispun de
spații de colectare.
(9) Vehiculele vor fi întreținute astfel încât să corespundă scopului propus, vor fi spălate și
dezinfectate ori de câte ori situația o impune pe dinafară și pe dinăuntru benei, conform normelor
tehnice precizate de producător și în actele normative în vigoare, numai în spațiile care sunt dotate
cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spălare, separat de sistemul de canalizare al
localității. Apele uzate provenite din spălatul autovehiculelor vor fi transportate la stația de epurare
a apelor uzate a localității, dacă nu există stație de epurare proprie.
ART. 32
(1) În situația în care, ca urmare a execuției unor lucrări tehnico-edilitare aferente infrastructurii,
este împiedicată utilizarea punctelor de colectare stabilite și/sau accesul autovehiculelor destinate
transportului deșeurilor municipale și/sau al oricărui alt tip de deșeu, operatorul, pe baza notificării
transmise de autoritatea administrației publice locale, trebuie să anunțe utilizatorii cu cel puțin 5 zile
înainte despre situația intervenită, durata acesteia, punctele de colectare care se utilizează în această
perioadă și programul de colectare.
(2) Pe toată această perioadă operatorul are obligația să instaleze în punctele de colectare care vor
fi folosite de utilizatorii afectați capacități de colectare suficiente și să reducă intervalul între două
colectări succesive, dacă este cazul.
(3) În cazul apariției unor intemperii ce au ca efect întreruperea Serviciului sau diminuarea cantităților
contractate de la utilizatori, operatorul are obligația să anunțe această situație și să factureze numai
cantitățile sau activitățile efectiv realizate.
ART. 33
(1) După colectare, deşeurile municipale vor fi supuse procesului de sortare/tratare dacă în aria
administrativ-teritorială a localităţii există staţie de sortare/tratare.
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(2) Este interzisă depozitarea deșeurilor reciclabile, respectiv a biodeșeurilor (inclusiv deșeuri verzi)
colectate separat.
ART. 34
Operatorii economici producători de deșeuri, precum și operatorii economici specializați în
conceperea și proiectarea activităților tehnologice ce pot genera deșeuri au următoarele obligații:
a) să adopte, încă de la faza de concepție și proiectare a unui produs, soluțiile și tehnologiile
de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deșeurilor;
b) să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităților de deșeuri rezultate din
activitățile existente;
c)

să nu amestece deșeurile periculoase cu deșeuri nepericuloase;

d) să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deșeuri în mediu;
e) să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deșeurilor să se facă în condiții de
respectare a reglementărilor privind protecția populației, a mediului și a prezentului
regulament;
f)

să nu abandoneze deșeurile și să nu le depoziteze în locuri neautorizate;

g) să separe deșeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora.
ART. 35
Operatorii care asigură activitatea de colectare și transport a deșeurilor au și următoarele obligații:
a) să dețină toate documentele necesare de însoțire a deșeurilor transportate, din care să
rezulte proveniența deșeurilor/locul de încărcare, tipurile de deșeuri transportate, locul
de destinație și, după caz, cantitatea de deșeuri transportate și codificarea acestora
conform legii;
b) să nu abandoneze deșeuri pe traseu și să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor
sau pe cele existente pe traseul de colectare și transport, cu excepția celor periculoase
care nu sunt înglobate în deșeurile municipale;
c)

să folosească traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea
populației și a mediului, care au fost aprobate de autoritățile administrației publice locale
și ADI;

d) să informeze populația privind colectarea separată a deșeurilor, precum și modalitățile
de prevenire a generării deșeurilor. Informarea și conștientizarea populației se va realiza
prin campanii de informare și conștientizare, prin distribuția de pliante, broșuri, afișe,
prin activități educative, prin clipuri publicitare la radio și televiziune.
ART. 36
(1) În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, generatorilor de deșeuri municipale li se va
pune la dispoziție opțiunea aplicării instrumentului economic „plătește pentru cât arunci”. Rolul
implementării acestui instrument este pe de o parte de a stimula prevenirea generării deșeurilor și,
pe de altă parte, stimularea colectării separate a deșeurilor reciclabile. Acest instrument se va aplica
atât pentru deșeurile reziduale din deșeurile menajere, cât și pentru deșeurile reziduale din deșeurile
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similare,

fie
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colectare,

fie
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micșorarea

volumului

recipientului/recipientelor de colectare.
(2) În cazul utilizatorilor casnici (populație) din aria de delegare se va aplica după cum urmează:
a) În mediul rural se va asigura posibilitatea reducerii frecvenței de colectare a deșeurilor
reziduale (de la 1 dată/săptămână la 1 dată/2 săptămâni);
b) În mediul urban, în zona de case se va asigura posibilitatea optării pentru un recipient
de colectare deșeuri reziduale de capacitate mai mică (pubele de 80 l în loc de pubele de
120 l);
c)

În mediul urban, în zona de blocuri se va asigura posibilitatea optării pentru reducerea
numărului de containere de 1,1 mc, dar numai după securizarea accesului la punctele de
colectare.

Utilizatorii casnici, care solicită aplicarea instrumentului, vor beneficia de reducere a taxei de
salubrizare. Mecanismul privind implementarea instrumentului și nivelul taxei de salubrizare va fi
prezentat în Regulamentul de implementare a taxei de salubrizare.
(3) În cazul utilizatorilor non-casnici (operatori economici și instituții) aplicarea instrumentului
economic „plătește pentru cât arunci” se va face în funcție de volumul recipientelor de colectare a
deșeurilor reziduale. Astfel, taxa de salubrizare care va fi plătită pentru deșeurile similare va fi
proporțională cu volumul recipientului/recipientelor de colectare a deșeurilor reziduale.
(4) În eventualitatea achiziționării unui sistem integrat de monitorizare și cântărire, în vederea
facilizarii și optimizării proceselor de gestiune a deșeurilor, acesta va fi pus la dispoziția viitorilor
operatori, spre implementare și utilizare. Operatorii Serviciului de colectare și transport vor avea
obligația utilizării acestui sistem pus la dispoziție, fără a impacta tarifele percepute utilizatorilor
serviciului. În cazul renunțării/rezilierii contractului de delegare, aceștia au obligația restituirii
sistemului către Delegatar.
Operatorii de colectare și transport deșeuri au obligația menținerii în stare de funcțiune a sistemului
de monitorizare și cântărire, pe întreaga durata de viață a acestuia. In cazul în care operatorii
serviciului de colectare și transport nu vor respecta obligația utilizării sistemului de monitorizare și
cântărire, se vor aplica prevederile art.1553 (Pact comisoriu) din Codul Civil.

SECTIUNEA 2 -Depozitarea temporară a deșeurilor în Centrele de colectare
ART. 37
(1) La nivelul județului au fost înființate trei centre de colectare a deșeurilor voluminoase, a deșeurilor
de echipamente electrice și electronice și a deșeurilor menajere periculoase, câte unul în municipiul
Giurgiu, respectiv orașele Bolintin Vale și Mihăilești.
(2) Operatorul dintr-o anumită zonă de colectare va desfășura și activitatea de operare a centrelor
de colectare a deșeurilor voluminoase, DEEE și deșeuri periculoase provenite din gospodării, situate
în respectiva zonă de colectare.
(3) Operatorul care realizează activitățile de colectare, transport al deșeurilor va respecta prevederile
autorizației de mediu și a legislației specifice în domeniu în ceea ce privește activitatea de transport,
predare a deșeurilor.
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(4) Se interzice amestecarea deșeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită
clasă de depozitare.
(5) Centrele de colectare se vor administra astfel încât să se realizeze condiții de împiedicare a
eliminării și răspândirii poluanților în mediul natural: sol, ape de suprafață, ape subterane, aer.
(6) Din punct de vedere al deșeurilor intrate în Centrele de colectare se vor consemna în rapoartele
operative zilnice următoarele:
a) cantitățile recepționate pentru fiecare categorie de deșeuri;
b) proveniența deșeurilor;
c)

data și ora fiecărui transport;

d) modalitatea de valorificare, respectiv date privind operatorii valorificatori/reciclatori, tipul
de deșeuri, cantitățile preluate de către aceștia, data și ora preluării
ART. 38
Operatorii care asigură Serviciul au și următoarele obligații specifice:
a) să primească de la populație, în mod gratuit și să depoziteze temporar deșeurile
voluminoase, deșeurile periculoase mici din deșeurile menajere și deșeurile de
echipamente electrice și electronice (DEEE) în centrele de colectare;
b) să evite formarea de stocuri de deșeuri, în centrele de colectare, pentru a evita
fenomenele de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu față de vecinătăți;
c)

să se îngrijească de eliminarea reziduurilor rezultate din procesul de depozitare
temporară a deșeurilor, colectate separat.

ART. 39
Spațiile din centrele de colectare trebuie gestionate astfel încât să îndeplinească funcțional
următoarele condiții:
a) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă a centrului de colectare fără a exista
posibilitatea de contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deșeuri;
b) să fie dotate cu instalație de iluminat corespunzătoare, care să asigure luminanța
necesară asigurării activității în orice perioadă a zilei;
Administrarea centrelor de colectare și îndeplinirea condițiilor de mai sus revin operatorului de
colectare și transport al deșeurilor din cadrul Serviciului.
ART. 40
Se interzice deversarea apelor uzate care nu respectă caracteristicile impuse de operatorul de
alimentare cu apă și de canalizare în emisari sau în rețeaua de canalizare a localităților.

SECTIUNEA 3 - Sortarea deșeurilor
ART. 41
(1) Pentru reducerea volumului (și a cantității), facilitând manevrarea, și pentru creșterea gradului
de recuperare, deșeurile reciclabile trebuie sortate în stația de sortare din cadrul Centrului de
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Management

Integrat al Deșeurilor Frătești (CMID), cu capacitate de 10.000 tone/an. Stația de

sortare este în proprietatea Consiliului Județean Giurgiu.
(2) Operatorul CMID, împreună cu Consiliul Județean şi ADI va stabili modalitatea de predare și
valorificare a materialelor recuperate, inclusiv facilitățile acordate utilizatorilor care aplică colectarea
separată.
(3) Operatorul CMID, împreună cu Consiliul Județean și ADI vor lua măsuri pentru informarea,
responsabilizarea, educarea și conștientizarea populației cu privire la necesitatea preselectării și
valorificării materialelor recuperabile, prin toate mijloacele pe care le au la îndemână: mass-media
scrisă și audiovizuală, broșuri, afișe, inclusiv în școli.

ART. 42
Operatorul CMID care asigură activitatea de sortare a deșeurilor are și următoarele obligații specifice:
a) să dețină spații special amenajate pentru depozitarea temporară a deșeurilor, în condițiile
prevăzute de legislația în vigoare;
b) să evite formarea de stocuri de deșeuri ce urmează să fie valorificate, care ar putea
genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu față de
vecinătăți;
c)

să folosească, pentru sortarea deșeurilor, tehnologii și instalații care îndeplinesc condițiile
legale privind funcționarea acestora;

d) să se îngrijească de depozitarea sau valorificarea energetică a reziduurilor rezultate din
procesul de sortare a deșeurilor.
ART. 43
Spațiile în care se desfășoară activitatea de sortare vor trebui să îndeplinească cel puțin următoarele
condiții:
a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafață suficientă pentru primirea deșeurilor
și pentru stocarea temporară, separată, a fiecărui tip de deșeu reciclabil;
b) să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire a autovehiculelor, cu transmisia și
înregistrarea datelor la dispecer și 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 și spălare;

d) să aibă instalație de spălare și dezinfectare;
e) să fie prevăzute cu instalații de tratare a apelor uzate, conform normativelor în vigoare,
sau să existe posibilitatea de transportare a acestora la stațiile de epurare a apelor uzate
aparținând localității;
f)

să fie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate;

g) să permită depozitarea temporară, separată, a fiecărui tip de deșeu sortat;
h) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă a depozitului fără a exista posibilitatea de
contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deșeuri;
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i)

să existe grupuri sanitare și vestiare conform normativelor în vigoare;

j)

să fie dotate cu instalație de iluminat corespunzătoare, care să asigure luminanța
necesară asigurării activității în orice perioadă a zilei;

k) să fie prevăzute cu instalații de presare și balotare pentru diferite tipuri de materiale
reciclabile;
l)

să fie prevăzute cu instalații de detecție și de stins incendiul.

SECTIUNEA 4 – Organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice
a deşeurilor
ART. 44
(1) Biodeşeurile menajere colectate separat din mediul urban, biodeșeurile din piețe precum și
deșeurile verzi menajere colectate separat din mediul rural de pe raza județului Giurgiu, vor fi
procesate în stația de compostare din cadrul CMID, cu capacitate de 11.000 tone/an. Stația de
compostare este în proprietatea Consiliului Județean Giurgiu.
(2) Parte din deșeurile predominant vegetale, care provin din gospodăriile individuale ale populației,
vor fi compostate individual în gospodăriile proprii.
ART. 45
(1) La compostarea biodeșeurilor se va evita prezența substanțelor toxice care pot polua solul, pe
care se depune compostul. În acest scop, se asigură condiții de colectare separată a acestor categorii
de deșeuri.

SECTIUNEA 5 - Administrarea depozitelor de deșeuri
ART. 46
(1) Depozitarea deşeurilor municipale este permisă numai în depozite amenajate conform legislaţiei
şi normelor tehnice în vigoare şi numai după obţinerea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor prevăzute
de legislaţie.
(2) Amplasarea și înființarea depozitului de deșeuri, s-a făcut ținând seama de prevederile Strategiei
naționale de gestionare a deșeurilor și ale Planului național de gestionare a deșeurilor, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2004, precum și de planurile regionale de gestionare a deșeurilor,
cu luarea în considerare a modificărilor și completărilor ulterioare (aflate în vigoare la data elaborării
Aplicației de finanțare).
ART. 47
Depozitul de deșeuri de la Frătești deservește întregul județ Giurgiu, iar la construirea acestuia s-a
avut la bază abordarea regională a gestiunii deșeurilor. Depozitul de deșeuri este în proprietatea
Consiliului Județean Giurgiu.
ART. 48
La depozitarea deșeurilor vor fi îndeplinite următoarele condiții:
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a) prevederea și respectarea metodelor și tehnicilor adecvate de acoperire și asigurare a
deșeurilor; acoperirea și asigurarea se fac zilnic;
b) în cursul operațiunilor de depozitare, autovehiculele de transport al deșeurilor vor circula
numai pe drumurile interioare amenajate ale depozitului. Dacă accesul autovehiculelor
de transport pe suprafața deșeurilor nu poate fi evitat în mod temporar, se asigură
condiții de spălare și dezinfectare a exteriorului autovehiculelor la ieșirea din depozit;
c)

pe perioada exploatării depozitului se aplică măsuri de combatere a insectelor și
rozătoarelor prin dezinsecție și deratizare;

d) organizarea depozitului va asigura protecția sănătății populației în general, protecția
sănătății personalului și protecția mediului; se acordă atenție deosebită împrejmuirii și
perdelelor de protecție.
ART. 49
Depozitul de deșeuri poate fi administrat numai după autorizare conform legislației în vigoare și
numai atunci când caracteristicile amplasamentului în ceea ce privește cerințele legate de înființarea
depozitului sau măsurile de remediere care trebuie luate indică faptul că depozitul respectiv nu
prezintă un risc important pentru mediu.
ART. 50
(1) Administrarea și exploatarea depozitului se va realiza de operatori autorizați care trebuie să ia
toate măsurile necesare prevenirii accidentelor și limitării consecințelor acestora.
(2) Protejarea solului, a apelor subterane și a apei de suprafață pe perioada exploatării se realizează
prin combinarea unei bariere geologice cu o impermeabilizare a bazei rampei, iar pe perioada post
închiderii se realizează prin combinarea unei bariere geologice și cu o impermeabilizare la suprafață.
ART. 51
(1) În depozitul CMID Frătești, se vor lua măsuri specifice pentru controlul acumulării și migrării
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.
(3) Operaţiile 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. 52
Depozitele pentru deşeuri nepericuloase pot fi utilizate 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-cadru 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
menţionate la lit. b) şi care îndeplinesc condiţiile de acceptare relevante stabilite în

64

conformitate cu prezentul regulament-cadru şi cu actele normative în vigoare. Aceste
deşeuri periculoase nu se depozitează în spaţii destinate deşeurilor nepericuloase
biodegradabile.
ART. 53
(1) Pentru a putea fi depozitate, deşeurile trebuie să îndeplinească condiţiile necesare acceptării
acestora în depozitele autorizate. Condiţiile de acceptare se stabilesc cu respectarea cerințelor
legislației în vigoare și prevederile proiectului.
(2) Operatorii care administrează depozitele de deşeuri vor stabili criteriile de acceptare a deşeurilor
într-o anumită categorie de depozit pe baza analizei:
a) măsurilor necesare pentru protecţia mediului şi în special a apelor subterane şi a apelor de
suprafaţă;
b) asigurării funcţionării sistemelor de protecţie 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) protecţiei împotriva pericolelor pentru sănătatea umană.
(3) Criteriile de acceptabilitate bazate pe proprietăţile deşeurilor trebuie să cuprindă:
a) cerinţe referitoare la cunoaşterea compoziţiei;
b) limitări ale conţinutului în materie organică al deşeurilor;
c)

cerinţe sau limitări privind gradul de biodegradabilitate a deşeurilor organice;

d) limitări ale cantităţii de componenţi specificaţi, posibil dăunători/periculoşi;
e) limitări ale nivelului potenţial şi estimat al levigatului în cazul anumitor componenţi, posibil
dăunători/periculoşi; proprietăţi ecotoxicologice ale deşeurilor şi ale levigatului rezultat.
ART. 54
Pentru exploatarea depozitelor de deşeuri operatorul care asigură activitatea de administrare a
depozitului va respecta contractul, oferta și legislația în vigoare.
ART. 55
(1) Operatorul care asigură operarea depozitului întocmește o documentaţie specifică urmăririi stării
şi comportării depozitului în funcţie de factorii de mediu şi de deşeurile depozitate.
(2) Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definirii nivelului de afectare a
calităţii 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) cantităţile de deşeuri intrate în depozit pe tipuri de deşeu;
b) compoziţia deşeurilor intrate în depozit;
c)

provenienţa deşeurilor;

d) data şi ora fiecărui transport;
e) locul de depozitare în cadrul depozitului.
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(4) Operatorul care administrează depozitul trebuie să:
a) accepte introducerea în depozit numai a deşeurilor permise, menţionate în autorizaţie, şi
să respecte tehnologia de depozitare aprobată de autoritatea care a avizat înfiinţarea
depozitului;
b) supravegheze permanent modul de depozitare a deşeurilor sub aspectul stabilităţii şi
etanşeităţii şi să efectueze măsurătorile necesare stabilite în prezentul regulament-cadru
şi în autorizaţie, pentru exploatarea în condiţii de siguranţă a depozitului;
c)

exploateze la parametrii proiectaţi instalaţiile de depoluare cu care sunt dotate şi să se
doteze cu instalaţii pentru depoluare, acolo unde acestea lipsesc;

d) execute controlul şi monitorizarea emisiilor şi emisiilor de poluanţi, prin laboratorul
propriu sau în colaborare cu alte laboratoare atestate;
e) nu permită accesul în incinta depozitului a persoanelor neautorizate.
ART. 56
(1) În vederea depozitării deşeurilor la depozitele autorizate, 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 condiţiile stabilite de operatorul care
administrează depozitul de deşeuri şi că deşeurile respective îndeplinesc criteriile de acceptare
stabilite în prezentul regulament-cadru şi în actele cu caracter normativ în vigoare.
(2) Se interzice amestecarea deșeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită
clasă de depozitare.

CAPITOLUL 3 - DREPTURI ȘI OBLIGAȚII
SECTIUNEA 1 -Drepturile și obligațiile operatorilor serviciului de salubrizare
ART. 57
(1) Operatorii Serviciului acționează pentru implicarea deținătorilor de deșeuri în gestionarea
eficientă a acestora și transformarea treptată a deținătorilor de deșeuri în „operatori activi de mediu”,
cel puțin la nivelul habitatului propriu.
(2) Operatorii

asigură condițiile materiale pentru realizarea colectării separate, în paralel cu

informarea și conștientizarea utilizatorilor cu privire la tipurile de deșeuri care se depun în recipientele
de colectare.
(3) Autoritățile administrației publice județene se implică în înființarea sistemelor de colectare
separată a deșeurilor menajere de la populație și de popularizare și instruire a acesteia privind
condițiile de mediu, impactul deșeurilor asupra mediului, inclusiv în toate unitățile de învățământ pe
care le gestionează.
ART. 58
(1) Drepturile și obligațiile operatorului Serviciului se constituie ca un capitol distinct în cadrul:
a) regulamentului Serviciului;
b) contractului de delegare a gestiunii Serviciului;
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c)

contractului de prestare a Serviciului pentru utilizatori.

ART. 59
Operatorii Serviciului au următoarele drepturi:
a) să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzător
tarifului

aprobat

de

autoritățile

administrației

publice

județene,

determinat

în

conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de ANRSC;
b) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;
c)

să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din
economie, ținând cont de tariful aprobat din Aplicația de finanțare;

d) să propună modificarea tarifului aprobat în situațiile de schimbare semnificativă a
echilibrului contractual;
e) să aibă exclusivitatea prestării Serviciului pentru toți utilizatorii din zona unităților
administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii;
f)

să aplice la facturare tarifele aprobate de ADI;

g) să solicite recuperarea debitelor în instanță.
ART. 60
Operatorii Serviciului au următoarele obligații:
a) să țină gestiune separată pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea stabili tarife
juste în concordanță cu cheltuielile efectuate;
b) să asigure prestarea Serviciului conform prevederilor contractuale și cu respectarea
prezentului regulament, prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;
c)

să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din
culpă, inclusiv pentru restricțiile impuse deținătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor
de protecție instituite, conform prevederilor legale;

d) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării Serviciului și să acorde
bonificații procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul prestării Serviciului sub
parametrii de calitate și cantitate prevăzuți în contractele de prestare;
e) să furnizeze autorității administrației publice județene, respectiv ANRSC, informațiile
solicitate și să asigure accesul la documentele și documentațiile pe baza cărora prestează
Serviciul, în condițiile legii;
f)

să încheie contracte de asigurare pentru pagubele aduse la infrastructura exploatată în
desfășurarea activităților;

g) să dețină toate avizele, acordurile, autorizațiile și licențele necesare prestării activităților
specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislația în vigoare;
h) să respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;
i)

să presteze Serviciul la toți utilizatorii din zona lotului pentru care are contract de delegare
a gestiunii, să colecteze întreaga cantitate de deșeuri municipale și să lase în stare de
curățenie spațiul destinat depozitării recipientelor de precolectare și domeniul public;
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j)

să doteze punctele de colectare cu recipiente în cantități suficiente, cu respectarea normelor
în vigoare;

k) să țină la zi, împreună cu autoritățile administrației publice, evidența tuturor utilizatorilor cu
și fără contracte de prestări servicii în vederea decontării prestației direct din bugetul local,
pe baza taxelor locale instituite în acest sens.
l)

să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii și
precizați în caietul de sarcini și în regulamentul Serviciului, să îmbunătățească în mod
continuu calitatea activităților prestate;

m) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor
specifice de operare;
n) să doteze utilizatorii cu mijloacele necesare colectării separate, în condițiile stabilite de
prezentul regulament;
o) să verifice starea tehnică a mijloacelor de precolectare și să le înlocuiască pe cele care
prezintă defecțiuni sau neetanșeități în maximum 24 de ore de la sesizare;
p) să factureze serviciile prestate în conformitate cu procedurile proprii de facturare aprobate
de ADI, la tarife legal aprobate;
q) să înființeze activitatea de dispecerat și de înregistrare a reclamațiilor, având un program de
funcționare permanent;
r)

să înregistreze toate reclamațiile și sesizările utilizatorilor într-un registru și să ia măsurile
de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele, prenumele persoanei care a
reclamat și a primit reclamația, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora
rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările
scrise operatorul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la
înregistrarea acestora;

s)

să țină evidența gestiunii deșeurilor și să raporteze periodic autorităților competente situația,
conform reglementărilor în vigoare.

t)

Sa implementeze si sa utilizeze sistemului integrat de monitorizare și cântărire, în vederea
facilizării și optimizării proceselor de gestiune a deșeurilor, fără a impacta tarifele percepute
utilizatorilor serviciului. În cazul renunțării/rezilierii contractului de delegare, aceștia au
obligația restituirii sistemului către Delegatar. Operatorii de colectare și transport deșeuri au
obligația menținerii în stare de funcțiune a sistemului de monitorizare și cântărire, pe întreaga
durata de viață a acestuia. In cazul în care operatorii serviciului de colectare și transport nu
vor respecta obligația utilizării sistemului de monitorizare și cântărire, se vor aplica
prevederile art.1553 (Pact comisoriu) din Codul Civil.

SECTIUNEA 2 -Drepturile și obligațiile utilizatorilor
ART. 61
(1) Au calitatea de utilizator al Serviciului beneficiarii individuali sau colectivi, direcți ori indirecți,
definiți potrivit Legii serviciilor comunitare de utilități publice.
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(2) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum și
la informațiile publice este garantat tuturor utilizatorilor.
ART. 62
Utilizatorii au următoarele drepturi:
a) să utilizeze, liber și nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în condițiile contractului/
contractului-cadru de prestare;
b) să solicite și să primească, în condițiile legii și ale contractelor de prestare, despăgubiri
sau compensații pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea
obligațiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ și
cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;
c)

să sesizeze autorităților administrației publice locale și ADI orice deficiențe constatate în
sfera serviciului de salubrizare și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora,
îmbunătățirea activității și creșterea calității Serviciului;

d) să se asocieze în organizații neguvernamentale pentru apărarea, promovarea și
susținerea intereselor proprii;
e) să primească și să utilizeze informații privind Serviciul despre deciziile luate în legătură
cu acest serviciu de către autoritățile administrației publice județene/locale, ADI, ANRSC
sau operator, după caz;
f)

să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale
reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și
reglementărilor privind activitățile din sectorul serviciului de salubrizare;

g) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociații reprezentative,
autorităților administrației publice județene sau centrale ori instanțelor judecătorești, în
vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect;
h) să li se presteze serviciul de salubrizare în condițiile prezentului regulament, ale 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
autorităților administrației publice locale/județene și centrale/ ADI, și centrale cu privire
la neîndeplinirea unor condiții contractuale;

k) să fie dotați de Consiliul Județean (CJ) Giurgiu și/sau de către Operator cu recipiente de
colectare adecvate mijloacelor de încărcare și de transport ale acestora;
l)

utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare și de utilizare a
acestora.

ART. 63
Utilizatorii au următoarele obligații:
a) să respecte prevederile prezentului regulament și clauzele contractului de prestare a
Serviciului;
b) să achite taxa de salubrizare, respectiv tariful aprobat de ADI/UAT;
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c)

să asigure accesul utilajelor de colectare a deșeurilor la punctele de colectare;

d) să asigure operațiunea de colectare separată a deșeurilor reciclabile, rezultate din
gospodăriile proprii sau din activitățile lucrative pe care le desfășoară, precum și
colectarea acestora în containere asigurate de CJ Giurgiu și/sau Operator numai în
locurile special amenajate;
e) să accepte limitarea temporară a prestării Serviciului ca urmare a execuției unor lucrări
prevăzute în programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii tehnicoedilitare;
f)

să respecte normele de igienă și sănătate publică stabilite prin actele normative în
vigoare;

g) să încheie contracte pentru prestarea uneia dintre activitățile Serviciului menționate la
art. 2 numai cu operatorul care are dreptul să presteze astfel de activități în aria
administrativ-teritoriala în care se află utilizatorul;
h) să execute operațiunea de colectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de
colectare de operatorul Serviciului, în conformitate cu sistemul de colectare stabilit de
autoritățile administrației publice județene și prevăzute în contract;
i)

să mențină în stare de curățenie spațiile în care se face colectarea, precum și recipientele
în care se depozitează deșeurile municipale în vederea colectării;

j)

să execute operațiunea de colectare în condiții de maximă siguranță din punct de vedere
al sănătății oamenilor și al protecției mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică,
miros neplăcut și răspândirea de deșeuri;

k) să nu introducă în recipientele de colectare deșeuri din categoria celor cu regim special
(periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcții, din toaletarea
pomilor sau curățarea și întreținerea spațiilor verzi ori provenite din diverse procese
tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direcțiile sanitare
veterinare sau de autoritățile de mediu;
l)

să colecteze și să depoziteze selectiv deșeurile de ambalaje în recipiente diferite,
inscripționate corespunzător și amplasate de operatorul Serviciului în spațiile special
amenajate de autoritățile administrației publice locale;

m) să asigure curățenia incintelor proprii, precum și a zonelor cuprinse între imobil și
domeniul public (până la limita de proprietate); autoritățile administrației publice locala
se vor îngriji de salubrizarea spațiilor aflate în proprietatea publică sau privată a lor;
n) să asigure curățenia locurilor de parcare pe care le au în folosință din domeniul public,
dacă este cazul, și să nu efectueze reparații care pot produce scurgerea uleiurilor,
carburanților și lubrifianților sau spălarea autovehiculelor;
o) să nu arunce deșeuri municipale și obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri
virane sau în coșurile de hârtii amplasate pe domeniul public ori în locuri publice;
p) să depoziteze hârtiile și resturile mărunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării
mijloacelor de transport și a activității desfășurate pe străzile localităților în coșurile de
hârtii amplasate de-a lungul străzilor, în parcuri și alte asemenea locuri;
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q) să mențină curățenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe
porțiunea din dreptul condominiului, gospodăriei și a locurilor de parcare pe care le
folosesc;
r)

să păstreze curățenia pe arterele de circulație, în piețe, târguri și oboare, în parcuri,
locuri de joacă pentru copii și în alte locuri publice.

CAPITOLUL 4 - DETERMINAREA CANTITĂȚILOR ȘI VOLUMULUI DE LUCRĂRI PRESTATE
ART. 64
(1) În vederea dotării punctelor de colectare cu recipiente sau containere pentru deșeurile menajere
și cele asimilate acestora, provenite de la utilizatorii casnici, operatorii împreună cu ADI/UAT, vor
instala containerele necesare așa cum sunt descrise în caietul de sarcini.
(2) Pentru deșeurile provenite de la operatorii economici, cantitățile de deșeuri produse, tipul
acestora, compoziția, modul de tratare, condițiile de transport, modul de depozitare vor fi cele
menționate în autorizația de mediu eliberată de autoritățile competente.
(3) Determinarea cantităților de deșeuri primite la sortare, compostare, depozitare se face numai
prin cântărire.
ART. 65
(1) Reprezentanții ADI vor controla prin sondaj și/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea
populației activitatea depusă de operator, iar în cazul în care rezultă neconformități se încheie un
proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia.
(2) Pe baza procesului-verbal de constatare, ADI/autoritățile administrației publice locale/județeană
aplică penalitățile menționate în contractul de delegare a gestiunii încheiat cu operatorul, acestea
reprezentând unități procentuale din valoarea lunară totală a contractului.
ART. 66
Modalitățile de determinare a cantităților, cât și modul de facturare vor face parte din procedura
proprie de facturare, întocmită de operator împreună cu ADI și aprobată de ANRSC.

CAPITOLUL 5 - INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ȘI DE EVALUARE A SERVICIULUI
ART. 67
(1) Consiliul județean/ADI stabilește și aprobă valorile indicatorilor de performanță ai Serviciului și
penalități aplicate operatorului în caz de nerealizare, după dezbaterea publică a acestora.
(2) Indicatorii de performanță ai Serviciului sunt cei prevăzuți în Anexa nr. 2 la prezentul regulament
al Serviciului, regăsindu-se și ca anexă în caietul de sarcini, precum și în contractul de delegare a
gestiunii serviciului de salubrizare.
(3) ADI, în solidar cu Consiliul Județean Giurgiu, este responsabil cu monitorizarea realizării de către
operator a indicatorilor de performanță ai Serviciului, a clauzelor contractuale și a legislației în vigoare
referitoare la serviciul de salubrizare.
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(4) Autoritățile administrației publice locale/ADI aplică penalități contractuale operatorului Serviciului
în cazul în care acesta nu prestează Serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat
ori nu respectă indicatorii de performanță ai Serviciului.
ART. 68
(1) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea
Serviciului.
(2) Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească Serviciul, avânduse în vedere:
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;
b) prestarea Serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;
c)

adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

d) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;
e) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății
populației;
f)

implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și
securității muncii;

g) atingerea obiectivelor și țintelor pentru care CJ/ADI sunt responsabile.
ART. 69
Indicatorii de performanță pentru Serviciul se referă la următoarele activități:
a) contractarea Serviciului;
b) măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;
c)

îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea activităților efectuate;

d) menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și
obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;
e) soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;
f)

prestarea Serviciului pentru toți utilizatorii din zona administrativ-teritorială pentru care
are contract de delegare a gestiunii;

g) prestarea de servicii conexe Serviciului, informare, consultanță;
h) atingerea țintelor privind gestionarea deșeurilor.
ART. 70
În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul de salubrizare trebuie să
asigure:
a) gestiunea Serviciului conform prevederilor contractuale;
b) gradul asigurării colectării separate a deșeurilor menajere și similare de la populație;
c)

instalare de recipiente de colectare la utilizatori;

d) evidența clară și corectă a utilizatorilor;
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e) înregistrarea activităților privind

măsurarea

prestațiilor, facturarea

și

încasarea

contravalorii activităților efectuate;
f)

înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

ART. 71
În conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, autoritățile administrației publice
centrale, județene, ADI precum și ANRSC, au acces neîngrădit la informații necesare stabilirii:
a) modului de aplicare a legislației și a normelor emise de ANRSC;
b) modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;
c)

calității și eficienței activităților prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în
contractele de delegare a gestiunii;

d) modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare
și/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructură edilitar-urbană încredințată
prin contractul de delegare a gestiunii;
e) modului de formare și stabilire a tarifelor pentru Serviciul;
f)

respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice și a normelor metodologice.

ART. 72
Indicatorii de performanță și de evaluare ai Serviciului sunt cuantificați cantitativ și adaptați la
specificul județului Giurgiu și sunt prevăzuți ca Anexa la prezentul regulament.
ART. 73
Indicatorii de performanță din Anexa nr. 2 la prezentul regulament au caracter minimal și pot fi
suplimentați ulterior conform prevederilor legale.

CAPITOLUL 6 - DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
ART. 74
Prezentul regulament a fost elaborat și adoptat cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru, în
funcție de particularitățile județene și de interesele actuale și de perspectivă ale județului Giurgiu.
ART. 75
(1) Contravențiile în domeniul serviciului de salubrizare din Județul Giurgiu, atât pentru utilizatori,
cât și pentru operatori, și cuantumul amenzilor aplicate sunt cele prevăzute în -Legea nr.51/2006
privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, ale -Legii
nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a Localităților, cu modificările și completările ulterioare
și -Hotărârile Consiliilor Locale sau ADI. Acestea se constituie în Anexa nr. 3 la prezentul Regulament
(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale se face de către ADI,
împuterniciții primarilor și de împuterniciții președintelui ANRSC.
(3) La constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale sunt aplicabile
prevederile OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
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(4) ADI și CJ pot stabili și alte fapte care constituie contravenții, altele decât cele stabilite prin
legislația primară și secundară
ART. 76
Serviciul public de salubrizare în județul Giurgiu se prestează în baza contractului de delegare a
gestiunii acestui Serviciu, aprobat prin hotărârea ADI, atribuit în urma câștigării licitației publice.
ART. 77
În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament ADI va proceda la
încheierea actelor adiționale pentru completarea contractelor de delegare a gestiunii Serviciului, în
vederea punerii în aplicare a prezentului regulament care devine obligatoriu pentru operatori.
ART. 78
(1) În cadrul contractelor și respectiv actelor adiționale încheiate cu utilizatorii se vor stipula
standardele, normativele și tarifele legale valabile la data încheierii acestora. De asemenea, se vor
face trimiteri și la actele normative care trebuie respectate din punct de vedere al protecției mediului
și al sănătății publice.
ART. 79
(1)Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcție de actualizarea regulamentului
cadru, prin hotărâre ADI.
(2) Anexa 1 Zonele de colectare face parte integrantă din prezentul regulament.
(3) Anexa 2 Indicatori de performanță pentru serviciul public de salubrizare face parte
integrantă din prezentul regulament.
(4) Anexa 3 Contravenții în domeniul serviciului de salubrizare pentru operatori/utilizatori
şi cuantumul amenzilor aplicate face parte integrantă din prezentul regulament.
ART. 80
Prezentul regulament intră în vigoare după 30 zile de la data publicării, data la care își încetează
aplicabilitatea Regulamentul serviciului de salubrizare aprobat prin hotărâre de CJ Giurgiu și de ADI.
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ANEXA 1
Nr.

ZONE DE COLECTARE DIN JUDEȚUL GIURGIU

Unitate administrativ teritorială

Nr.

Unitate administrativ

crt.

crt.

teritorială

Zona 1

Zona 4

1

1

Colibași

Zona 2

2

Herești

1

Găujani

3

Hotarele

2

Ghimpați

4

Isvoarele

3

Gogoșari

5

Valea Dragului

4

Izvoarele

6

Vărăști

5

Letca Nouă

6

Malu

7

Putineiu

8

Răsuceni

9

Schitu

10

Slobozia

11

Stănești

12

Toporu

13

Vedea

municipiul Giurgiu

Zona 3
1

orașul Bolintin Vale

2

orașul Mihăilești

3

Băneasa

4

Călugăreni

5

Daia

6

Frătești

7

Gostinu

8

Greaca

9

Mihai Bravu

10

Oinacu

11

Stoenești

12

Buturugeni

13

Bucșani

14

Bulbucata

15

Crevedia Mare

16

Găiseni

17

Ogrezeni

18

Vânătorii Mici

19

Mârșa

20

Roata de Jos
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21

Singureni

22

Bolintin Deal

23

Săbăreni

24

Adunații Copăceni

25

Clejani

26

Cosoba

27

Florești Stoenești

28

Grădinari

29

Ulmi
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ANEXA 2

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE

1. Indicatori de performanță pentru monitorizarea activității de colectare și transport a deșeurilor municipale și a deșeurilor din construcții și
desființări de la populație
Nr.
crt.
1

Indicator de performanță

Unitate
măsură

Frecvența
Valoare

1.2

propusă de
monitorizare

Eficiența în gestionarea contractului
Numărul de recipiente pentru colectarea deșeurilor reziduale,

1.1

Penalități

furnizate ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total

1.000 lei/recipient nefurnizat în
%

100

10 de zile de la primirea

de solicitări

solicitării

Numărul de recipiente pentru colectarea separata a

1.000 lei/recipient nefurnizat în

deşeurilor reciclabile, furnizate ca urmare a solicitărilor,

%

100

raportat la numărul total de solicitări

10 de zile de la primirea

Lunar

Lunar

solicitării

Numărul de situații în care vehiculul specializat pentru
1.4

colectarea deşeurilor menajere periculoase nu staționează la
locul și perioada stabilită, conform planului de lucru, raportat

%

100

%

90

%

90

%

90

%

100

2.000 lei/vehicul identificat a
nu respecta planul de lucru

Trimestrial

la numărul total de situații
Numărul de situații în care un recipient de colectare
1.5

deteriorat este reparat sau înlocuit în mai puţin de 24 de ore
de la semnalarea defecțiunii raportat la numărul total de

1.000 lei/container nereparat
sau neînlocuit

Trimestrial

situații
Numărul de situații în care colectarea separată a deşeurilor
1.6

reciclabile nu se realizează la frecvenţă stabilita prin contract,
raportat la numărul total de situații

1.500 lei/colectare neefectuată
conform plan de lucru

Lunar

Numărul de situații în care colectarea separată a deşeurilor
1.7

voluminoase nu se realizează la frecvență și condiţiile
stabilite prin contract și planul de lucru, raportat la numărul

1.500 lei/colectare neefectuata
conform plan de lucru

Lunar

total de situații
Numărul de reclamaţii scrise la care Operatorul a răspuns în
1.8

30 de zile de la data primirii reclamației, raportat la numărul

1.500 Lei/reclamație

Trimestrial

total de reclamaţii scrise
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Nr.
crt.
2
2.1

Indicator de performanță

Unitate
măsură

Frecvența
Valoare

propusă de
monitorizare

Indicatori tehnici
Populaţia care beneficiază de colectarea deşeurilor raportat la
populaţia totală la nivelul zonei de colectare

%

100

Cantitatea de deşeuri reciclabile din deşeurile menajere și

monitorizare

Lunar

destinate a fi depozitate care

separat și acceptate la o stație de sortare autorizată pentru

depășesc cantitățile

sortarea deșeurilor colectate separat, raportată la cantitatea
totală de deşeuri reciclabile menajere și similare generată.

2021 – min.

Deșeurile sunt considerate colectate separat numai cu

60%

îndeplinirea criteriilor de acceptare în stația de sortare

Datele sunt folosite în scop de

Pentru cantitățile de deșeuri

similare (hârtie și carton, plastic, metale și sticlă) colectate

2.2

Penalități

%

autorizată pentru sortarea deșeurilor colectate separat.

începând cu

Cantitățile sunt calculate pe baza bonurilor de cântar emise la

2022 – min.

stația de sortare.

70%

Cantitatea totală de deșeuri reciclabile generată se estimează

corespunzătoare indicatorilor
de performanță prevăzuți,
plata cuantumului aferent
tarifului de depozitare și a

Anual

contribuției pentru economia
circulară se va realiza de către
operator din alte surse, fără a
putea recupera aceste costuri

aplicând datele de compoziție la cantitatea totală de deșeuri

prin tarif

colectată de operator.
2021 – min.
Populația care solicită și pentru care se aplică instrumentul
2.5

economic „plătește pentru cât arunci” raportat la populația

15%
%

totală din aria de delegare (%)

începând cu
2022 – min.

Datele sunt folosite în scop de
monitorizare

20%
Cantitatea de deşeuri menajere periculoase colectate separat
2.6

trimisă la eliminare raportat la cantitatea totală de deşeuri

%

min. 90

menajere periculoase colectate anual

Datele sunt folosite în scop de
monitorizare

Anual

Pentru cantitățile de deșeuri
destinate a fi depozitate care

Cantitatea de deșeuri voluminoase colectată și trimisă la
2.7

tratare în vederea valorificării raportat la cantitatea totală de
deșeuri voluminoase colectate de la populație și operatori
economici

depășesc cantitățile
%

min. 30

corespunzătoare indicatorilor
de performanță prevăzuți,
plata cuantumului aferent
tarifului de depozitare și a
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Nr.
crt.

Indicator de performanță

Unitate
măsură

Frecvența
Valoare

Penalități

propusă de
monitorizare

contribuției pentru economia
circulară se va realiza de către
operator din alte surse, fără a
putea recupera aceste costuri
prin tarif.
Cantitatea de deșeuri voluminoase colectată și trimisă la
2.8

tratare/eliminare raportat la cantitatea totală de deșeuri

%

min. 90

voluminoase colectate de la populație și operatori economici

Datele sunt folosite în scop de
monitorizare

Anual

Pentru cantitățile de deșeuri
destinate a fi depozitate care
depășesc cantitățile
corespunzătoare indicatorilor

Cantitatea de deşeuri din construcții și desființări colectată

de performanță prevăzuți,

separat de la populație și trimisă la tratare în vederea
2.9

valorificării raportat la cantitatea totală de deșeuri din

%

min. 30

construcții și desființări colectată de la populație în anul

plata cuantumului aferent
tarifului de depozitare și a

Anual

contribuției pentru economia

respectiv

circulară se va realiza de către
operator din alte surse, fără a
putea recupera aceste costuri
prin tarif.

Cantitatea de deșeuri din construcții și desființări colectată și
2.10

trimisă la tratare/eliminare raportat la cantitatea totală de
deșeuri din construcții și desființări colectate de la populație

Datele sunt folosite în scop de

%

min. 90

Nr.

0

5.000 Lei/ încălcare

Trimestrial

%

min. 90

5.000 Lei/ reclamație

Trimestrial

monitorizare

Anual

anual
3

Reclamații și sesizări
Numărul de încălcări ale obligațiilor contractuale ale

3.1

operatorului și/sau ale obligațiilor din licențe și autorizații
identificate în urma controalelor efectuate de către Delegatar
și alte instituțiile abilitate

3.2

Numărul de reclamații ale utilizatorilor privind calitatea și
cantitatea serviciilor prestate rezolvate în mai puțin de o zi
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Nr.
crt.

Unitate

Indicator de performanță

măsură

Frecvența
Valoare

Penalități

propusă de
monitorizare

calendaristică raportat la numărul total de reclamații
justificate rezolvate privind calitatea și cantitatea serviciilor
prestate
Numărul de utilizatori și angajați care au primit despăgubiri
3.3

datorate culpei operatorului de colectare și transport sau
dacă s-au îmbolnăvit din cauza nerespectării condiţiilor de

Nr.

0

%

0

5.000 Lei/utilizator sau angajat
al operatorului

Trimestrial

prestare a activităţii de colectare și transport
Valoarea despăgubirilor acordate utilizatorilor de către
3.4

operatorul de colectare și transport pentru situațiile de mai
sus raportata la valoarea totală facturată aferentă activităţii

5.000 Lei/pentru fiecare
procent

Trimestrial

de colectare și transport

2. Indicatori de performanță pentru monitorizarea activității de operare a Centrelor de colectare a deșeurilor în județul Giurgiu
Nr.

Indicator de performanță

Descriere

crt.
2.1.

Unitate de

Penalitati

măsură
Eficiența centrelor de colectare

Cantitatea totală de deșeuri trimise la valorificare raportat la

%

cantitatea totală de deșeuri ajunsă la fiecare centru de colectare

Fără penalități – datele
sunt folosite în scop de
monitorizare

Cantitatea de deșeuri, pe categotii, trimise la valorificare raportat

%

Fără penalități – datele

la cantitatea totală de deșeuri, pe fracțiuni, ajunsă la fiecare

sunt folosite în scop de

centru de colectare

monitorizare
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3. Indicatori de performanță pentru monitorizarea activității de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Frătești
Nr.
crt.
I.1

Titlu

Descriere/unitate de măsurare

Valoare

Penalități

Eficienţă în operarea a

I.1.1 Cantitatea totală de deşeuri trimisă la

Min. 75

Pentru cantități de deșeuri rezultate de la sortare și depozitate

staţiilor de sortare

reciclare ca procent din cantitatea totală de

%

mai mari de 25% din cantitatea totală de deșeuri acceptate în

deşeuri acceptate la stațiile de sortare (%)

stația de sortare, cuantumul aferent contribuției pentru
economia circulară este plătit de către operatorul stației de
sortare din alte surse, neputând a fi recuperat din tarif.

I.2

Stații de sortare -

Cantitatea totală de deşeuri de hârtie şi

deşeuri reciclate de

carton (inclusiv deşeuri de ambalaje)

hârtie şi carton

reciclată anual ca procent din cantitatea

-

Datele sunt folosite în scopuri de monitorizare

-

Datele sunt folosite în scopuri de monitorizare

-

Datele sunt folosite în scopuri de monitorizare

-

Datele sunt folosite în scopuri de monitorizare

totală de deşeuri de hârtie şi carton
acceptată la stația de sortare în anul
respectiv
I.3

Stații de sortare -

Cantitatea totală de deşeuri din plastic şi

deşeuri reciclate de

metal (inclusiv deşeuri de ambalaje) reciclată

plastic şi metal

anual ca procent din cantitatea totală de
deşeuri de plastic şi metal acceptată anual la
stația de sortare

I.4

Stații de sortare -

Cantitatea totală de deşeuri din sticla

deşeuri de sticlă

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

I.5

Stații de sortare –

Cantitatea de deșeuri trimisă la valorificare

valorificare energetică

energetică ca procent din cantitatea totală de
deşeuri acceptată la stația de sortare

II.1

Eficienţă în operarea a

I.2.1 Cantitatea de deșeuri trimisă la

Max.

Pentru cantități depozitate mai mari de 10% din cantitatea

staţiei de compostare

depozitare ca procent din cantitatea totală de

10%

totală de deşeuri verzi acceptată la stația de compostare,

deşeuri verzi acceptată la stația de

cuantumul aferent contribuției pentru economia circulară este
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Nr.

Titlu

crt.

Descriere/unitate de măsurare

Valoare

compostare

Penalități

plătit de către operatorul stației de sortare din alte surse,
neputând a fi recuperată din tarif

II.2

Stația de compostare -

Cantitatea de compost produsă anual ca

cantitatea de compost

procent din cantitatea totală de deșeuri verzi

produsă

acceptate în stația de compostare în anul

-

Datele sunt folosite în scopuri de monitorizare

-

Datele sunt folosite în scopuri de monitorizare

respectiv
II.3

Stația de compostare -

Cantitatea totală de compost valorificata

cantitatea de compost

anual ca procent din cantitatea totala de

valorificată

compost produsa în stația de compostare în
anul respectiv

82

ANEXA 3

CONTRAVENȚII ÎN DOMENIUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU
OPERATORI/UTILIZATORI ŞI CUANTUMUL AMENZILOR APLICATE

3.1
Nr.
crt.

Sancţiuni pentru operatorii serviciilor de salubrizare
Cuantumul

Descrierea faptei care intra sub incidenţa sancţiunii

sancțiunii (lei)

Refuzul operatorului de a pune la dispoziţia Delegatarului datele şi
1

informaţiile solicitate sau furnizarea incorectă şi incompletă de date şi

20.000 - 50.000

informaţii
Neaplicarea măsurilor de conformare în termenul stabilit prin Raportul de
2

monitorizare sau a Propunerilor de îmbunătățire a activității înaintate de

30.000 - 50.000

Delegat Delegatarului
Practicarea altor tarife decât cele stipulate în contractele de delegare a
3

gestiunii şi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale și avizate

30.000 - 50.000

de ADI
Încălcarea de către operatori a prevederilor reglementărilor tehnice şi/sau
4

comerciale, inclusiv a reglementărilor-cadru ale serviciilor de utilităţi

20.000 - 50.000

publice stabilite de autorităţile de reglementare competente, precum şi
nerespectarea condiţiilor asociate licenţelor
Refuzul operatorilor de a se supune controlului şi de a permite verificările şi

5

inspecţiile prevăzute prin reglementări, în contractele de delegare sau

30.000 - 50.000

dispuse de autoritatea de reglementare competentă, precum şi
obstrucţionarea acesteia în îndeplinirea atribuţiilor sale

6
7
8

Nerespectarea de către Delegat a normelor privind protecţia igienei publice
şi a sănătăţii populaţiei, a mediului de viaţă al populaţiei şi a mediului
Sistarea nejustificată a serviciului sau refuzul de a relua activitatea după
achitarea la zi a debitelor restante
Nerespectarea fluxului deșeurilor indicat de Delegatar

3.2

Nr.
crt.

30.000 - 50.000
10.000 - 20.000
50.000 - 100.000

Sancţiuni pentru utilizatorii serviciilor de salubrizare
Cuantumul sancțiunii (lei)
Descrierea faptei care intra sub incidenţa sancţiunii

Persoane

Persoane

fizice

juridice

100 - 200

500 - 2.500

Abandonarea sau depozitarea deşeurilor municipale pe spațiile
1

verzi, căile de comunicaţie, în locurile publice sau în alte locuri
decât cele special amenajate

Sancțiunea propusă este ca
beneficiarii serviciului care nu
colectează în mod corect
2

Nerespectarea regulilor privind colectarea separată a deșeurilor*

deșeurile să plătească o
taxă/un tarif de 1,5 ori mai
mare față de cea stabilită
pentru colectarea corectă**

3
4

Depozitarea deşeurilor pe platformele de colectare în afara
recipientelor şi nemenținerea curăţeniei pe platforme
Depunerea în recipientele de colectare a deşeurilor municipale
de pe platformele amenajate pe domeniul public, de deşeuri

F-PG 15.07

100 - 200

200 - 400

100 - 200

200 - 400

Nr.
crt.

Cuantumul sancțiunii (lei)
Descrierea faptei care intra sub incidenţa sancţiunii

Persoane

Persoane

fizice

juridice

100 - 200

200 - 400

animaliere (dejecţii, cadavre de animale/păsări), deşeuri de
construcții/desființări, deşeuri vegetale, deşeuri periculoase etc.
Neasigurarea sau obstrucționarea/blocarea căilor de acces către
5

platformele de colectare pentru mijloacele de transport ale
operatorilor.
Depozitarea materialelor de construcții pe domeniul public sau

6

privat al localității, fără aprobarea prealabilă a administraţiei

50 - 100

publice locale.
7
8
9

Utilizarea recipientelor pentru deşeuri reciclabile în alte scopuri
decât cele pentru care sunt destinate.
Aruncarea deşeurilor de construcții şi demolări pe domeniul
public sau privat al localității.
Deteriorarea și/sau sustragerea recipientelor/părți ale acestora,
aflate în punctele de colectare.

100 - 200
50 - 100
500 - 2.000

Folosirea recipientelor de colectare de pe platformele de
10

precolectare aferente asociaţiilor de proprietari/locatari de către

-

utilizatorii non-casnici
Colectarea de către operatorii economici în recipiente pentru
11

deşeurile asimilabile a deşeurilor industriale (rezultate din

-

activitatea acestora)

1.000 2.000
500 - 2.000
1.000 2.000
1.000 2.000
1.000 2.000
1.000 2.000

Fapta de aprindere şi/sau ardere a deşeurilor din recipientele de
13

precolectare/colectare sau de ardere a deşeurilor vegetale
rezultate de la operaţiunile de curăţare a spaţiilor verzi,

1.500 - 3.000

1.500 3.000

arbuştilor, arborilor
Utilizarea recipientelor pentru colectarea deşeurilor stradale de
14

către operatorii economici, pentru colectarea deşeurilor

-

asimilabile rezultate din activitatea proprie de colectare

1.000 2.000

Refuzul Utilizatorilor de a a încheia contracte de prestări servicii
15

cu operatorul de salubrizare licenţiat în aria de delegare

500 – 1.000

500 – 1.000

respectivă.
* Operatorul va avea dreptul reîncadrării deşeurilor reciclabile, respectiv a biodeșeurilor colectate
separat în deșeuri reziduale cu aplicarea tarifului respectiv, deopotrivă cu sancțiunea prevăzută, în cazul
în care se constată un grad de impurificare a deșeurilor colectate separat mai mare de 25%, respectiv
10%.
** Nivelul taxei penalizatoare, precum și procedura constatării de către operator a colectării separate
neconforme se stabilesc și se aprobă, prin hotărâre, adoptată de către autoritatea deliberativă a
administrației publice locale. Cazurile de colectare neconformă identificate vor fi raportate de către
operator la UAT.
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ANEXA nr.3
la Hotărârea nr.102 din 06 mai 2021
a Consiliului Județean Giurgiu

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII A SERVICIULUI DE OPERARE A
CENTRULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR FRĂTEȘTI
PRIN GESTIUNE DIRECTĂ
CĂTRE SOCIETATEA JUDSERV 2020 S.R.L.
Nr. ………/…..… din………..2021
CAPITOLUL I – PĂRȚILE CONTRACTANTE
ARTICOLUL 1 – PĂRȚILE
1. Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, cu sediul în municipiul Giurgiu, str.
București, nr.10, telefon 0372462611, fax 0372462644, cod fiscal 4938042, cont Trezoreria Giurgiu
RO……………., reprezentată prin domnul Dumitru Beianu – Președinte al Consiliului Județean
Giurgiu, în calitate de Delegatar, pe de o parte
şi
2. SOCIETATEA JUDSERV 2020 S.R.L., cu sediul în municipiul Giurgiu, str.București, nr.10
camera 315, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu cu nr.
J52/1031/23.12.2020, CUI 43491742, cont nr. …………………….,
deschis la
_________________, reprezentată de Valentin Ștefan Lixandru - Administrator, în calitate de
Operator/Delegat, pe de altă parte,
Denumite în continuare împreună „Părţile” şi separat „Partea”,
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.__ din ….. mai 2021,
Au convenit să încheie prezentul contract de delegare a gestiunii serviciului de operare a
Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Frătești, conform termenilor, clauzelor şi
condiţiilor stipulate în cele ce urmează:
CAPITOLUL II. OBIECTUL, DURATA ŞI DOCUMENTELE CONTRACTULUI
ARTICOLUL 2 – OBIECTUL CONTRACTULUI. DISPOZIȚII GENERALE
(1) Obiectul prezentului contract de delegare a gestiunii prin atribuire directă este
exploatarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Frătești, în conformitate cu obiectivele
delegatarului, prin delegarea sub forma gestiunii directe.
(2) Obiectivele Delegatarului sunt:
a) protecţia sănătăţii populaţiei;
b) protecţia şi conservarea mediului înconjurător, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale
populaţiei;
c) autonomia locală şi descentralizarea serviciilor;
d) responsabilitatea faţă de cetăţeni;
e) conservarea şi protecţia mediului înconjurător;
f) asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului;
g) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat;
h) nediscriminarea şi egalitatea de tratament al utilizatorilor;
i) administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică a Județului Giurgiu şi
a banilor publici;
j) securitatea serviciului;
k) promovarea calităţii şi eficienţei Serviciului;
l) dezvoltarea durabilă a Serviciului;
1

m) gestionarea Serviciului pe criterii de transparenţă, competitivitate şi eficienţă;
n) respectarea cerinţelor din legislaţia privind protecţia mediului referitoare la salubrizarea
localităţilor.
(3) Serviciile menționate la alin. (1) se vor presta în aria teritorială a Județului Giurgiu,
denumită în continuare Aria Delegării.
(4) Delegatarul păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor şi a strategiilor de
dezvoltare a serviciilor publice de salubrizare, precum şi dreptul de a urmări, de a controla şi de a
supraveghea îndeplinirea obligaţiilor privind realizarea serviciilor publice de salubrizare:
a) respectarea şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de operatorul de salubrizare;
b) calitatea serviciilor prestate/furnizate;
c) parametrii serviciilor furnizate/prestate;
d) modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune a bunurilor, de
dezvoltare şi/sau modernizare a infrastructurii edilitar-urbane aferente serviciilor publice de
salubrizare, încredinţată prin contractul de delegare;
e) respectarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare;
(5) La încheierea contractelor de prestări de servicii cu operatorii se vor menţiona standardele,
normativele, preţurile şi tarifele în vigoare la data încheierii contractelor.
(6) Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de Delegat în derularea prezentului Contract sunt
definite astfel:
a) ”Bunuri de Preluare” înseamnă acele bunuri care la Data Încetării Contractului vor reveni
Delegatarului;
b) ”Bunuri de Retur” înseamnă acele bunuri care, la Data Încetării Contractului, revin sau intră
în proprietatea Delegatarului, de plin drept, în principiu gratuit (cu excepţia cazurilor
prevăzute de prezentul Contract), în bună stare, exploatabile şi libere de orice sarcini,
ipoteci, gajuri sau garanţii ori obligaţii similare;
c) ”Bunuri Proprii” înseamnă acele bunuri care aparțin Delegatului și care rămân în
proprietatea sa după Data Încetării Contractului.
ARTICOLUL 3 – DURATA CONTRACTULUI
(1) Durata prezentului Contract este de 6 (șase) luni, începând de la data de 6 mai 2021.
(2) Părțile pot conveni asupra prelungirii Duratei Contractului în condiţiile prevăzute de
Legea aplicabilă la data prelungirii. Prelungirea va fi convenită prin act adiţional la Contract,
încheiat cu cel puțin 15 zile înainte de data expirării Contractului. Actul adițional va fi aprobat de
Consiliul Județean Giurgiu numai dacă nu a fost finalizată, prin încheierea contractului, procedura
de licitație deschisă demarată.
(3) Execuția contractului începe la expirarea unei perioade de 30 de zile denumită Perioadă
de Mobilizare care reprezintă perioada dintre data semnării și data începerii efective a serviciilor. În
timpul Perioadei de Mobilizare, Delegatul va anunța operatorii de colectare a deșeurilor municipale,
generatorii de deșeuri comerciale și deșeuri provenite de la agenții economici despre detaliile
serviciilor ce vor fi furnizate.
ARTICOLUL 4 –CONTRACTUL ŞI DOCUMENTELE CONTRACTUALE
(1) Prezentul Contract reprezintă întreaga înţelegere contractuală a părţilor cu privire la
obiectul acestuia.
(2) Se consideră că documentele care alcătuiesc Contractul se explică reciproc şi se
interpretează împreună.
(3) Prezentul Contract are următoarele anexe:
a)
Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului public de salubrizare din județul
Giurgiu aprobat prin Hotărârea nr.30 din 25 februarie 2021 a Consiliului Județean Giurgiu (Anexa
nr. 1);
2

b) Caietul de Sarcini al Serviciului de operare (denumit în continuare Serviciul) a Centrului de
Management Integrat al Deșeurilor Frătești (Anexa nr. 2,);
c)
Inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică a Delegatarului, concesionate
Delegatului pe întreaga Durată a Contractului, care sunt Bunuri de Retur (denumită în cuprinsul
contractului Anexa nr. 3)
d)
Procesul verbal de predare - preluare a bunurilor prevăzute în Anexa nr.3 (Anexa nr.4)
e)
Indicatorii de Performanţă (denumită în cuprinsul contractului Anexa nr.5).
f)
Tarifele stabilite pentru activitățile specifice serviciului (Anexa nr.6)
(4) În cazul oricărui conflict sau neconcordanţă între corpul principal al Contractului şi orice
Anexă, clauza din cuprinsul Contractului va prevala, cu excepţia situaţiei în care se specifică altfel
în prezentul Contract.
CAPITOLUL III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
ARTICOLUL 5 - DREPTURILE DELEGATARULUI
(1) Delegatarul are următoare drepturi, pe care le va exercita însă în corelare cu regulamentele,
politicile tarifare, programele şi strategiile de dezvoltare:
a) să stabilească programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii tehnicoedilitare aferente Serviciului;
b) să coordoneze proiectarea şi execuţia lucrărilor de investiţii, dacă e cazul, în scopul realizării
acestora într-o concepţie unitară şi corelată cu Proiectul ”Sistem de Management Integrat al
Deșeurilor Solide în județul Giurgiu”;
c) să realizeze, dacă e cazul, investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului şi în
acest scop să finanţeze lucrările necesare, precum şi să contracteze şi să garanteze, conform
prevederilor legale aplicabile, împrumuturile în vederea finanţării programelor de investiţii;
d) de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea dotărilor
aferente Serviciului;
e) să inspecteze Bunurile de Retur şi să verifice gradul de realizare a investiţiilor prevăzute de
Contract în sarcina Delegatului, precum şi modul în care este satisfăcut interesul public prin
realizarea Serviciului, verificând respectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract;
f) să încaseze Redevenţa de la Delegat, conform prevederilor prezentului Contract;
g) să monitorizeze îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de Delegat;
h) să aplice penalităţi în caz de executare cu întârziere sau neexecutare a obligaţiilor contractuale
de către Delegat;
i) să rezilieze Contractul dacă Delegatul nu îşi respectă obligaţiile asumate prin Contract;
j) alte drepturi prevăzute de prezentul Contract sau de Lege.

a)

b)
c)
d)

e)

ARTICOLUL 6 – DREPTURILE DELEGATULUI
Delegatul are următoarele drepturi:
să încaseze contravaloarea Serviciului, corespunzător Tarifului aprobat de Delegatar,
determinat în conformitate cu Legea în vigoare şi în special cu metodologia aprobată de
ANRSC;
să aplice la facturare Tarifele aprobate;
sa asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;
să beneficieze de exclusivitatea prestării Serviciului în Aria Delegării, acordată în baza
prezentului Contract de Delegare. Nici o altă entitate (societate comercială, consorţiu,
serviciu public) nu va putea presta activitățile care fac obiectul prezentului Contract, în Aria
Delegării;
să limiteze prestarea Serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 (cinci) Zile
Lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate în termenele prevăzute de contractele
încheiate cu Utilizatorii pentru furnizarea/prestarea Serviciului sau în cazul nerespectării
obligațiilor contractuale de către Delegatar;
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f) să încheie contracte cu terţii pentru întreținerea și reparațiile instalaţiilor, utilajelor,
echipamentelor utilizate pentru prestarea Serviciului;
g) să solicite recuperarea debitelor în instanţă.
ARTICOLUL 7 –OBLIGAŢIILE DELEGATARULUI
Delegatarul are următoarele obligații, pe care le va exercita în corelare cu Proiectul ”Sistem
de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Giurgiu”:
a) să actualizeze şi să aprobe modificările la Regulamentul Serviciului, cuprins în Anexa nr.1 la
prezentul Contract, conform legilor în vigoare;
b) să-şi asume pe perioada derulării contractului de delegare toate responsabilităţile şi obligaţiile ce
decurg din calitatea de proprietar, cu excepţia celor transferate în mod explicit în sarcina
operatorului prin prezentul contract;
c) să verifice periodic:
1. calitatea Serviciului prestat;
2. îndeplinirea Indicatorilor de Performanţă;
3. menţinerea echilibrului contractual;
4. asigurarea unor relaţii echidistante şi echilibrate între Delegat şi Utilizatori;
g) să predea către Delegat toate bunurile, instalaţiile, echipamentele şi facilităţile aferente
Serviciului delegat, precum și pe măsură ce apar noi astfel de bunuri faţă de cele care au fost
predate, împreună cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe baza unui proces verbal de
predare-primire, anexat la prezentul Contract (Anexa nr. 7), acestea fiind Bunuri de Retur;
h) să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor scoase din uz, în aşa fel încât să se păstreze
capacitatea de a realiza Serviciul;
i) să faciliteze obţinerea de către Delegat a Autorizaţiilor pentru lucrări şi investiţii aferente
Serviciului pe domeniul public, conform Legii în vigoare;
j) să nu-l tulbure pe Delegat în exerciţiul drepturilor sale ce rezultă din prezentul Contract;
k) să nu modifice în mod unilateral contractul de delegare, în afară de cazurile prevăzute expres de
lege;
l) să medieze eventualele divergenţe, sesizări, plângeri etc. care apar între Delegat şi Utilizatorii
Serviciului;
m) să notifice părţilor interesate informaţii referitoare la încheierea prezentului contract de
delegare;
n) să notifice delegatului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor sale;
o) să păstreze, în condiţiile Legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor economico-financiare
privind activitatea Delegatului, altele decât cele de interes public.

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

ARTICOLUL 8 –OBLIGAŢIILE DELEGATULUI
(1) Delegatul are următoarele obligaţii generale:
să asigure prestarea Serviciului conform prevederilor contractuale şi cu respectarea
Regulamentului (Anexa nr.1 la Contract) şi Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr.2 la
Contract), a prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare, într-o manieră eficientă,
în conformitate cu Legea şi Bunele Practici Comerciale;
să presteze Serviciul pentru toţi Utilizatorii din Aria Delegării cu asigurarea colectării întregii
cantităţi de Deşeuri generate.
Serviciul va fi prestat în baza contractelor de prestări servicii încheiate cu operatorii de colectare
și transport din Aria Delegării;
să colecteze doar Deşeurile generate în Aria Delegării;
să efectueze activitățile din Serviciu, conform prevederilor Caietului de sarcini, în condiţii de
calitate şi eficienţă;
să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării Serviciului;
să depună toate diligenţele necesare pentru conservarea integrităţii bunurilor, instalaţiilor,
echipamentelor, vehiculelor şi dotărilor ce i-au fost concesionate pe toată Durata Contractului şi
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h)

i)
j)
k)

l)

m)
n)
o)

p)

q)

r)

s)

t)

să asigure exploatarea, întreţinerea şi reparaţia acestora cu personal autorizat, în funcţie de
complexitatea bunului respectiv şi specificul postului/locului de muncă. Delegatul va lua toate
măsurile necesare privind Bunurile de Retur, astfel încât la încheierea contractului de delegare
capacitatea de a realiza serviciul să fie cel puţin egală cu cea existentă la data intrării în vigoare
a acestuia;
să nu înstrăineze, subconcesioneze sau închirieze nici un Bun de Retur; Delegatul nu va înlocui
şi nu va dispune în niciun fel de aceste bunuri fără consimţământul prealabil, în scris, al
Delegatarului;
să transmită Delegatarului modificările de patrimoniu apărute, precum şi situaţia patrimoniului
public (cantitativ şi valoric) la data încetării Contractului;
să propună Delegatarului scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând patrimoniului
concesionat în baza legislaţiei în vigoare, dacă este cazul;
să predea Delegatarului, la încetarea din orice motive a Contractului, toate Bunurile de Retur,
conform condiţiilor stipulate la Art. 14.1., în deplină proprietate, în mod gratuit şi libere de orice
sarcini, în stare tehnică corespunzătoare duratei lor normale de funcţionare, precum şi toată
documentaţia tehnico-economică aferentă, inclusiv cărţile construcţiilor, cărţile tehnice etc., pe
bază de proces verbal de predare-primire;
să deţină sau să obțină, după caz, toate Autorizaţiile necesare prestării Serviciului, prevăzute de
legislaţia în vigoare și să menţină valabile, pe cheltuiala sa proprie, toate aceste Autorizaţii. De
asemenea, Delegatul va informa Delegatarul în cazul în care intervin modificări la condiţiile
ataşate Autorizaţiilor, schimbări în ceea ce priveşte deţinerea Autorizaţiilor sau elemente care
pot afecta prezentul Contract;
să respecte Indicatorii de Performanţă prevăzuţi în Anexa nr.58 („Indicatorii de Performanţă”) la
prezentul Contract, şi să îmbunătăţească în mod continuu calitatea Serviciului prestat;
să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de
operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale oferite de normele legale în vigoare;
să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările care îi sunt adresate într-un registru şi să ia
măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele, prenumele
persoanei/societăţii care a reclamat, adresa reclamantului, data şi ora reclamaţiei, data şi ora
rezolvării, numărul de ordine al reclamaţiei care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise
Delegatul are obligaţia să răspundă în termen de maximum 30 de Zile de la înregistrarea
acestora;
să furnizeze Autorităţilor Competente și Delegatarului toate informaţiile solicitate şi să asigure
accesul la documentele şi documentaţiile pe baza cărora prestează Serviciul, în condiţiile Legii
şi ale prezentului Contract, în vederea verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării
Serviciului, în conformitate cu clauzele contractului de delegare şi cu prevederile legale în
vigoare;
să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor, activităţilor sau serviciilor publice (materiale
cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii,
condiţii privind folosirea şi protejarea patrimoniului etc.)
să nu cesioneze sau transfere în vreun mod prezentul Contract sau orice parte din drepturile şi
obligaţiile sale derivate din prezentul Contract, altfel decât în conformitate cu condiţiile
stipulate la Articolul 18 (“Sub-delegarea şi transfer”), orice operaţie realizată în alte condiţii
fiind nulă de drept;
să efectueze lucrările de întreţinere, modernizare, reparare şi/sau înlocuire a Bunurilor de Retur
și să ia toate măsurile necesare privind aceste Bunuri, astfel încât, la încheierea contractului de
delegare, capacitatea Delegatarului de a realiza serviciul public de salubrizare să fie cel puţin
egală cu cea existentă la data intrării în vigoare a contractului;
la încetarea contractului de delegare din alte cauze decât termenul, forţa majoră şi înţelegerea
părţilor, operatorul este obligat să asigure continuitatea prestării activităţii în condiţiile stipulate
în prezentul contract, până la preluarea acesteia de către delegatar, dar nu mai mult de 90 de
zile;
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u) să asigure existenţa personalului necesar pentru prestarea Serviciului şi să asigure conducerea
operativă, mijloacele tehnice şi personalul de intervenţie în situaţii de urgenţă;
v) să ia măsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncă şi normele de protecţie a
muncii;
w) să plătească Redevența stabilită de Delegatar, la valoarea prevăzută și la termenul stabilit în
prezentul Contract;
x) să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activităţii şi măsurile ce se impun pentru
asigurarea continuităţii activităţii;
y) Delegatul este obligat să continue exploatarea bunului, activităţii ori prestarea serviciului în
noile condiţii stabilite de delegatar, în mod unilateral, fără a putea solicita încetarea acestuia;
z) să plătească penalităţile contractuale în cuantumul prevăzut de prezentul Contract, în caz de
întrerupere nejustificată a prestării serviciului, prestare a serviciului sub parametrii de calitate şi
cantitate prevăzuţi în Contract, neanunţarea întreruperii serviciului sau depăşirea intervalului
anunţat, precum și în caz de nerespectare a obligaţiilor sale contractuale şi a Indicatorilor de
Performanţă;
ii) orice alte obligaţii prevăzute de prezentul Contract.
(2) În cazul în care Delegatul sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură
să conducă la imposibilitatea realizării Serviciului, acesta are obligația de a notifica de îndată
acest fapt Delegatarului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii
serviciului.
CAPITOLUL IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI
ARTICOLUL 9 – TARIFUL
(1) Tarifele pe care Delegatul are dreptul să le aplice la Data de Începere a Contractului,
pentru activitățile Serviciului, sunt prevăzute în Anexa nr.6 la prezentul Contract, după
cum urmează: tarif depozitare – 174,90 lei/tonă, tarif sortare – 308,00 lei/tonă și tarif
compostare – 83,99 lei/tonă (prețurile nu conțin TVA).
(2) Stabilirea, ajustarea și modificarea prețurilor și tarifelor se vor efectua în conformitate cu
procedura de stabilire, modificare sau ajustare a prețurilor și tarifelor specifice serviciilor
delegate și cu respectarea prevederilor legilor speciale.
ARTICOLUL 10 - REDEVENŢA
(1) Delegatul va plăti Redevența în sumă fixă de 1.078.225 lei/semestru.
(2) Redevenţa devine exigibilă de la data semnării Contractului şi va fi plătită în tranșe
trimestriale în contul notificat de Delegatar, până la data de 25 ale primei luni următoare expirării
trimestrului pentru care trebuie efectuată plata.
(3) În cazul în care Delegatul nu efectuează plata redevenţei datorată Delegatarului în
termenul prevăzut la alin. (2), Delegatul va plăti penalităţi pentru fiecare zi de întârziere în cuantum
de 1% pe zi de întârziere.
(4) Neplata redevenţei de către Delegat în termen de 60 de Zile de la data scadenței, conferă
Delegatarului dreptul de a considera Contractul reziliat de plin drept fără a fi nevoie de nicio altă
formalitate sau de intervenţia unei instanţe judecătoreşti. Delegatul va rămâne obligat și după
rezilierea Contractului la plata Redevenţei datorate până la Data Încetării Contractului, precum și la
plata penalităţilor de întârziere calculate potrivit alin. (3) din prezentul Articol.
(5) Momentul efectuării plăţii se consideră a fi ziua în care contul Delegatarului deschis la
Trezoreria Giurgiu este creditat cu suma reprezentând tranșa trimestrială de plată.
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ARTICOLUL 11 –INDICATORII DE PERFORMANŢĂ
Delegatul va presta Serviciul astfel încât să asigure îndeplinirea Indicatorilor de Performanţă,
stabiliţi în Caietul de sarcini (Anexa nr. 2 la prezentul Contract), și preluați în Anexa nr. 5
(„Indicatorii de Performanţă”) la Contract.
ARTICOLUL 12 – MONITORIZAREA CONTRACTULUI ȘI CONTROLUL
(1) Respectarea şi îndeplinirea de către Delegat a Indicatorilor de Performanţă şi în general a
tuturor obligaţiilor stabilite prin prezentul Contract vor fi monitorizate de Delegatar, conform
termenilor şi condiţiilor stipulate de prezentul Articol.
(2) Delegatarul va informa în prealabil Delegatul asupra intenției de a verifica respectarea
Indicatorilor de Performanță sau de a efectua o inspecţie pentru verificarea îndeplinirii obligaţiilor
contractuale şi va stabili data cea mai bună pentru efectuarea verificărilor. Aceasta nu va fi totuşi
înțeleasă însă ca o limitare a drepturilor și capacității Delegatarului de a-și aduce la îndeplinire
îndatoririle și în particular dreptul său de a efectua, din când în când, inspecții aleatorii și/sau
inopinate privind orice aspecte legate de Serviciu.
(3) Pentru a permite Delegatarului să îşi exercite controlul, Delegatul se angajează să pună la
dispoziţie orice documente contabile, tehnice sau alte documente oficiale în conformitate cu
legislaţia în vigoare şi să permită accesul, la faţa locului, la orice evidenţe sau registre în legătură cu
furnizarea serviciilor.
(4) Delegatul va ţine şi va păstra în bună stare toate înregistrările rezultatelor, evenimentelor
şi incidentelor, în detaliu, care au legătură sau sunt necesare a fi colectate pentru Indicatorii de
Performanţă.
(5) Toate bazele de date şi tabelele centralizatoare trebuie păstrate în format electronic şi
actualizate periodic. Copii în format electronic trebuie furnizate către Delegatar la cerere.
ARTICOLUL 13 – PRESTAREA SERVICIULUI ŞI ÎNTREŢINEREA BUNURILOR
(1) Delegatul se obligă să execute Serviciul în conformitate cu termenele/intervalele stabilite
în Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la prezentul Contract), precum şi în Caietele de Sarcini ale
Serviciului (Anexa nr. 2, nr. 3, nr. 4 și nr. 5 la prezentul Contract).
(2) Delegatul se obligă să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi
alte resurse, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute pentru îndeplinirea Contractului, așa cum
sunt acestea prevăzute, în Caietul de Sarcini al Serviciului și conform necesităților rezultate din
executarea efectivă a contractului.
(3) Delegatul va ţine evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor, echipamentelor şi vehiculelor.
(4) Delegatarul are dreptul de a verifica modul de prestare a Serviciului pentru a stabili
conformitatea acestuia cu prevederile din Caietul de Sarcini şi cu Regulamentul.
(5) Delegatul va avea un număr suficient de mare de personal cu calificarea corespunzătoare
pentru operare, conform Caietului de Sarcini ale Serviciului, anexat la prezentul Contract.
(6) Delegatul va menţine în bună stare de funcţionare toate utilajele, echipamentele,
vehiculele pe care le gestionează.
ARTICOLUL 14 – BUNURILE UTILIZATE ÎN DERULAREA CONTRACTULUI
Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de către Delegat în derularea Contractului sunt
următoarele:
14.1. Bunurile de Retur
14.1.1. Acestea sunt bunurile Delegatarului puse la dispoziţia Delegatului, prin concesionare,
pe întreaga Durată a Contractului, în scopul prestării Serviciului. Acestea sunt şi rămân în
proprietatea Delegatarului pe întreaga Durată a Contractului. Delegatul primeşte posesia şi dreptul
de folosinţă asupra acestor bunuri, pe întreaga durată a Contractului.
14.1.2. Inventarul Bunurilor de Retur existente la Data Semnării Contractului este prevăzut în
Anexa nr. 4 la prezentul Contract. În situaţia în care pe parcursul executării Contractului
Delegatarul investeşte în Bunuri de Retur noi de natura celor prevăzute la art. 15.1.1., de mai sus
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acestea vor fi concesionate Delegatului. Bunurile de Retur, proprietate publică sunt supuse
inventarierii anuale şi se evidenţiază distinct în patrimoniul Delegatului.
14.1.3. Toate Bunurile de Retur revin de drept Delegatarului, la încetarea Contractului din
orice cauză, libere de orice sarcini şi gratuit.
14.1.4. Delegatul are obligaţia de a efectua lucrări de întreţinere, modernizare, reparare
şi/sau înlocuire a Bunurilor de Retur pe Durata Contractului, conform Caietului de Sarcini al
Serviciului. Delegatul se va asigura că toate Bunurile de Retur sunt exploatate, întreţinute şi
asigurate, în conformitate cu instrucţiunile de fabricaţie şi că sunt folosite conform normelor de
siguranţă.
14.1.5 – Investiţiile făcute pentru înlocuirea Bunurilor de Retur deteriorate sau furate și care
sunt realizate din fonduri proprii ale Delegatului, rămân în proprietatea sa pe toată Durata
Contractului şi revin de drept, la Data Încetării Contractului, gratuit şi libere de orice sarcini,
Delegatarului, fiind integrate domeniului public.
14.1.6. Delegatul nu va folosi nicio parte a unui bun sau a spaţiilor de lucru pentru care a
fost acordat dreptul de administrare, în alt scop decât prestarea Serviciului.
14.1.7. Delegatului îi este interzis să constituie garanţii reale asupra oricărui element aferent
Bunurilor Delegatarului.
14.1.8. Delegatul nu poate închiria sau ceda, sub nicio formă juridică, folosinţa Bunurilor de
Retur şi elementelor lor componente.
14.1.9. Delegatul este obligat să exploateze şi să întreţină Bunurile Delegatarului, cu
diligenţa unui bun proprietar.
14.1.10. Delegatul va permite accesul reprezentanţilor Delegatarului în spaţiile/clădirile
utilizate în executarea prezentului Contract, pentru a-şi putea exercita drepturile de monitorizare în
conformitate cu prevederile Contractului.
14.2. Bunuri de Preluare
14.2.1. La încetarea prezentul Contract din orice cauză, Delegatarul are dreptul de a dobândi
Bunurile de Preluare, cu plata unei sume de bani egală cu valoarea contabilă actualizată a acestora /
stabilită de comun acord sau de un evaluator independent, desemnat de Părţi.
14.2.2. În termen de cel mult 15 (cincisprezece) Zile de la Data Încetării, Delegatarul va
notifica Delegatului care sunt Bunurile de Preluare pe care doreşte să le dobândească.
14.2.3. Delegatul va transfera proprietatea şi posesia asupra Bunurilor de Preluare către
Delegatar după primirea plăţii valorii acestora stabilită conform Art. 14.2.1 de mai sus.
14.3. Bunuri Proprii care aparţin Delegatului şi nu vor fi transferate Delegatarului la
încetarea Contractului. Delegatul are drepturi depline de a dobândi, înstrăina, greva cu sarcini
sau de a dispune în orice alt mod de Bunurile Proprii.
ARTICOLUL 15 – ASPECTE DE PROTECŢIA MEDIULUI, ÎMPĂRŢIREA
RESPONSABILITĂŢILOR DE MEDIU ÎNTRE PĂRŢI
(1) De la Data de Începere a Contractului, Delegatul va fi răspunzător de orice încălcare a
prevederilor oricărei Legi referitoare la mediul înconjurător, care apare sau a avut loc după această
dată.
(2) Delegatul nu va putea fi ţinut responsabil de nici un act, omisiune, fapt sau activitate a
Delegatarului, ale căror cauze sunt anterioare Datei de Începere a Contractului şi au avut ca rezultat
o încălcare sau nerespectare a prevederilor oricărei Legi privind mediul înconjurător. Delegatarul se
obligă să-l despăgubească pe Delegat pentru orice astfel de răspundere legată de mediul
înconjurător.
ARTICOLUL 16 – GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE
(1) Delegatul va constitui, în termen de 10 zile de la semnarea Contractului, pe propriul său
cost şi va menţine în vigoare, pe toată Durata Contractului, Garanția de Bună Execuție în favoarea
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Delegatarului, în cuantum de 10% din cuantumul redevenței. Garanția de Bună Execuție se
constituie pe toată Durata Contractului printr-un instrument de garantare emis de o instituție de
credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii și devine anexă
la Contract.
(2) Pentru evitarea oricărui dubiu, constituirea Garanției de Bună Execuție nu reduce şi nu
limitează în niciun fel responsabilitatea Delegatului în legătură cu obligațiile care-i revin conform
Contractului și nu împiedică Delegatarul în exercitarea atribuţiilor sale de monitorizare a executării
Contractului şi aplicare a penalităţilor să ia orice altă măsură permisă de Legea în vigoare de
clauzele Contractului în legătură cu încălcarea de către Delegat a obligațiilor sale.
(3) Garanția de Bună Execuție poate fi executată de către Delegatar, în limita prejudiciului
creat, pentru plata sumelor menţionate în prezentul Contract, numai după notificarea Delegatului în
acest sens, cu cel puțin 5 (cinci) Zile înainte, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum
şi termenul acordat pentru remedierea acestora. Dacă Delegatul nu remediază prejudiciul în
termenul acordat, Delegatarul va executa Garanţia de Bună Execuţie, fără nici o altă notificare.
(4) În cazul stingerii, expirării, anulării sau încetării valabilităţii, din orice motiv, a Garanției
de Bună Execuție, Delegatul o va reface sau va constitui o altă Garanţie de Bună Execuţie, cu cel
puțin 15 (cincisprezece) Zile înainte de asemenea stingere, expirare, anulare sau încetare a
valabilităţii şi pentru o perioadă cel puţin egală cu perioada de valabilitate a Garanţiei de Bună
Execuţie anterioare. În cazul executării totale sau parțiale a Garanției de Bună Execuție, Delegatul
va fi obligat să refacă Garanția de Bună Execuţie sau să constituie o altă Garanție de Bună Execuţie,
în termen de 15 (cincisprezece) Zile de la data executării şi pentru o perioadă cel puţin egală cu
perioada de valabilitate a Garanţiei de Bună Execuţie anterioare.
(5) Delegatarul va returna Operatorului Garanţia de Bună Execuție în termen de cel mult 14
(paisprezece) Zile de la data semnării procesului-verbal de predare-primire a Bunurilor de Retur
care sunt restituite Delegatarului odată cu încetarea Contractului, dacă Delegatarul nu a ridicat până
la acea dată pretenții asupra ei ca urmare a nerespectării de către Delegat a unor obligaţii
contractuale.
ARTICOLUL 17 – CLAUZA DE PREVENIRE A CORUPŢIEI
(1) Delegatul nu va acorda şi nu va solicita nici unei persoane angajate de Delegatar sau de
sub-contractanţii sau mandatarii acestuia nici un fel de cadou sau plată sub orice formă, ca stimulare
sau recompensă pentru a acţiona, pentru că a acţionat sau că s-a abţinut să acţioneze într-un anume
fel, pentru că s-a arătat în favoarea sau s-a abţinut să se arate în defavoarea oricărei persoane, în
legătură cu acest Contract. Orice nerespectare a prezentului articol va fi considerată o încălcare
gravă a Contractului ce poate duce la rezilierea acestuia conform Articolului 33 (“Rezilierea
Contractului”).
(2) Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, conform Articolului 33 (“Rezilierea
Contractului”), în cazul în care Delegatul sau orice persoană angajată de acesta sau acţionând în
numele său:
a) a oferit, a dat sau a fost de acord să ofere oricărei persoane orice cadou sau comision de orice
natură drept stimulent sau recompensă pentru ca a realizat sau realizează ori s-a abţinut sau se
abţine de la vreo faptă legată de prezentul Contract ori de orice altă relaţie contractuală cu
Delegatarul;
b) a realizat sau s-a abţinut de la o acţiune pentru favorizarea sau defavorizarea oricărei persoane în
relaţie cu prezentul Contract sau cu orice alt contract cu Delegatarul;
c) a comis orice infracţiune de dare şi/sau luare de mită ori corupţie, potrivit Legii, privitor la
prezentul Contract sau orice alt contract cu Delegatarul;
d) a oferit orice onorariu sau recompensă, alta decât salariul, unui salariat al Delegatarului la care
acesta, în virtutea funcţiei sau poziţiei ocupate, nu avea dreptul.
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ARTICOLUL 18 – SUB-DELEGAREA ŞI TRANSFER
(1) Delegatul nu va putea subdelega gestiunea Serviciului, subroga, nova, transmite, ceda
sau transfera în orice alt mod, totalitatea sau o parte din drepturile şi obligaţiile sale derivate din sau
în legătură cu prezentul Contract, fie mod direct, fie indirect. Nerespectarea condiţiilor stipulate de
prezentul alineat reprezintă o încălcare gravă de către Delegat a obligaţiilor sale şi poate constitui o
cauză de reziliere a Contractului conform Articolului 30 (“Rezilierea Contractului”).
(2) Dispoziţiile alineatului precedent nu vor fi interpretate astfel încât să împiedice utilizarea
sau angajarea de către Delegat de furnizori, prestatori, antreprenori, mandatari pentru furnizarea de
produse sau realizarea de lucrări ori prestarea de servicii cu condiţia să nu se poată pretinde că o
astfel de utilizare sau angajare ar constitui o delegare, o cesiune sau o derogare de la oricare dintre
drepturile sau obligaţiile semnificative ale Delegatului în baza prezentului Contract.
(3) Subcontractarea de lucrări sau servicii conexe, necesare furnizării/prestării
Serviciului/uneia sau mai multor activităţi din sfera Serviciului delegat, se face numai în condiţiile
prevăzute de legislaţia din domeniul achiziţiilor publice.
CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
ARTICOLUL 19 – RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
(1) Nerespectarea dovedită de către oricare dintre Părţile contractante a obligaţiilor
contractuale ce-i incumbă în temeiul prezentului Contract atrage răspunderea contractuală a Părţii în
culpă.
(2) În situaţia rezilierii Contractului din vina unei Părţi, această Parte va datora despăgubiri
celeilalte Părţi, în cuantumul stabilit de Părţi, de un expert independent, desemnat de acestea sau de
către instanţa judecătorească competentă.
(3) Încetarea prezentului Contract nu va avea ca efect degrevarea de obligaţii a Părţilor în
cazul în care, prin natura lor, obligaţiile respective rămân în vigoare şi după Data Încetării
Contractului. De asemenea, Părţile rămân răspunzătoare pentru orice fapte/acte întreprinse de către
o Parte pe perioada desfăşurării Contractului ale căror rezultate care s-ar ivi după încetarea efectelor
Contractului şi care ar avea efecte prejudiciabile pentru cealaltă Parte.
ARTICOLUL 20 – RĂSPUNDEREA, PENALITĂŢI ȘI DESPĂGUBIRI ÎN SARCINA
DELEGATULUI
(1) Delegatul declară şi garantează că acceptă şi încheie prezentul Contract pe propriul său
risc tehnic, economic şi financiar şi că este răspunzător atât în fața Delegatarului cât şi, în unele
situaţii, faţă de Autorităţile Competente pentru obligaţiile asumate, prestarea Serviciului şi
exploatarea Bunurilor de Retur conform prevederilor prezentului Contract. Nici Delegatarul, nici
Autorităţile Competente nu vor fi răspunzători în niciun fel faţă de terți pentru îndeplinirea de către
Delegat a obligaţiilor asumate în baza prezentului Contract şi pentru prestarea de către acesta a
Serviciului. Delegatul confirmă în special că a luat în considerație, în conformitate cu şi bazându-se
pe termenii şi condiţiile prezentului Contract, înaintea încheierii prezentului Contract, obligaţiile,
riscurile şi/sau pericolele de orice fel care pot exista sau pot apărea în legătură cu prestarea
Serviciului, operarea Bunurilor de Retur, şi, în general, în legătură cu obligaţiile asumate prin
prezentul Contract.
(2) Vor fi luate în considerare nerespectările care au fost constatate prin procese-verbale, cu
ocazia inspecțiilor şi monitorizării executării Contractului efectuate de Delegatar, consemnate în
Rapoartele de Monitorizare, care au fost confirmate prin soluții definitive şi irevocabile în justiţie
sau care nu au fost contestate.
(3) Nu sunt acceptate cazuri de nerespectare a obligaţiilor contractuale sau a Indicatorilor de
Performanţă, în afara celor expres stipulate în Contract.
(4) Nerespectarea gravă şi repetată a Indicatorilor de Performanţă poate determina rezilierea
Contractului de către Delegatar, conform Articolului 30 (“Rezilierea Contractului”).
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(5) În plus față de orice alte despăgubiri, penalităţi sau sancțiuni prevăzute în acest Contract,
Delegatul va despăgubi Delegatarul şi pe mandatarii sau prepușii acestuia în legătură cu orice
pretenții sau prejudicii invocate de orice altă persoană decât Delegatarul, care pot fi generate de, sau
în cursul, sau în legătură cu neîndeplinirea de către Delegat a oricăror obligații în baza prezentului
Contract.
(6) Sumele primite de către Delegatar ca penalităţi vor constitui o sursă de alimentare a
bugetului județean.
ARTICOLUL 21 – RĂSPUNDEREA DELEGATARULUI
(1) Delegatarul declară că înainte de atribuirea prezentului Contract a depus toate eforturile
pentru a se asigura că informaţiile furnizate conţin toate datele cunoscute lui şi pe care le consideră
relevante sau importante în prestarea Serviciului, iar Delegatul declară că a luat act şi a confirmat că
a analizat şi verificat toate informaţiile furnizate şi condiţiile privind prestarea adecvată a
Serviciului.
(2) Delegatarul nu poate exercita vreun drept de dispoziție asupra Bunurilor de Retur
concesionate pe parcursul Duratei Contractului, fără ca acordul scris al Delegatului să fie obținut
anterior, acord care nu va fi întârziat în mod nejustificat.
(3) Delegatarul nu îl va tulbura pe Delegat în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul
Contract.
(4) În niciun caz Delegatarul nu va fi răspunzător faţă de Delegat de vreo Daună ori Daună
indirectă sau cheltuială de orice natură pe care Delegatul le-ar putea suporta sau înregistra datorită:
(i) producerii unui eveniment de Forţă Majoră;
(ii) stării Bunurilor concesionate sau a amplasamentelor aferente acestora;
(iii) oricărei nereuşite a Delegatului de a realiza veniturile previzionate în baza prezentului
Contract.
ARTICOLUL 22 – EXONERAREA DE RĂSPUNDERE A DELEGATULUI
(1) Fără a aduce atingere prevederilor Articolului 23 (“Răspunderea, penalităţi şi despăgubiri
în sarcina Delegatului”) de mai sus privind răspunderea Delegatului, acesta nu va putea fi ţinut
răspunzător pentru neîndeplinirea vreunei obligaţii ce-i revine în baza prezentului Contract dacă
neîndeplinirea respectivei obligaţii este o consecinţă directă a situaţiilor prevăzute la alineatele de
mai jos din prezentul Articol.
(2) Delegatul nu va fi obligat să îndeplinească obligaţiile sale contractuale, inclusiv
Indicatorii de Performanţă, în măsura în care acesta nu poate, în mod rezonabil, fie (i) să respecte
termenele de îndeplinire a obligaţiilor contractuale în perioadele de timp prevăzute, fie (ii) să
continue să îndeplinească obligaţiile contractuale, ca o consecinţă directă a:
a) apariţiei unui Eveniment de Forţă Majoră;
b) nerespectării de către Delegatar a propriilor sale obligaţii asumate prin prezentul Contract
sub rezerva ca Delegatul să informeze pe Delegatar despre această nerespectare în termen de
cel mult 5 (cinci) Zile Lucrătoare de la data constatării neîndeplinirii respectivei obligații.
Nerespectarea de către Delegat a acestei obligaţii de informare duce la neaplicarea
exonerării sale de răspundere prevăzută în prezentul alineat;
c) acţiunii, inacţiunii sau faptelor unor terţe persoane pentru care Delegatul nu este responsabil.
(3) În cazul în care Delegatul se află în imposibilitatea de a presta Serviciul, total sau parţial,
din orice motiv, sau consideră că anumite circumstanţe ar putea împiedica în mod substanțial
prestarea Serviciului, atunci Delegatul va notifica imediat Delegatarul, în condițiile prevăzute de
prezentul Contract oferind în scris detalii cuprinzătoare asupra circumstanţelor, motivelor, durata
posibilă a întreruperii şi acţiunile avute în vedere pentru remedierea situaţiei, precum şi orice alte
detalii pe care Delegatarul le solicită în mod rezonabil. Invocarea oricărui motiv care ar putea
împiedica în mod substanţial prestarea Serviciului nu va atrage nicio modificare a vreunei clauze a
acestui Contract şi nu va elibera sau exonera în niciun fel Delegatul de obligaţia de a presta
11

Serviciul conform Contractului şi a Legii în vigoare cu privire la suspendarea sau limitarea prestării
Serviciului.
ARTICOLUL 23 – ÎNTINDEREA DESPĂGUBIRILOR
Despăgubirile datorate de oricare dintre Părţi conform prezentului Contract vor fi limitate la
acoperirea integrală a Daunelor suferite de Partea sau terţul prejudiciat. În înţelesul prezentului
Contract şi articol în despăgubiri nu sunt incluse penalităţile ce pot fi datorate de o Parte conform
prezentului Contract.
ARTICOLUL 24 - RECUPERAREA DEBITELOR
(1) Delegatarul este îndreptăţit să recupereze de la Delegat orice prejudicii suferite din vina
Delegatului, care sunt descoperite după Data Încetării Contractului, în conformitate cu Legea
aplicabilă.
(2) Părţile pot conveni compensarea între sumele astfel datorate de Delegat şi orice sume
datorate de către Delegatar Delegatului, precum şi asupra metodei de plată, chiar şi în mai multe
tranșe.
(3) Comisioanele bancare şi alte sume similare rezultate din operaţiunile legate de plata
sumelor datorate de Delegat Delegatarului cad în integralitate în sarcina Delegatului.
CAPITOLUL VI. EVENIMENTE NEPREVĂZUTE
ARTICOLUL 25 – FORŢA MAJORĂ
(1) „Forţa Majoră” înseamnă un eveniment mai presus de voinţa Părţilor, care nu se
datorează greşelii sau vinei acestora, imprevizibil şi care face imposibilă executarea şi respectiv
îndeplinirea Contractului. Evenimentele de forţă majoră vor include următoarele, fără a se limita la
acestea:
a) Evenimente naturale de forţă majoră cum ar fi:
i.
trăsnete, cutremure, uragane şi alte condiţii climaterice extraordinare;
ii.
explozii, foc sau inundaţii (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau orice altă
persoană pentru care aceasta este responsabilă);
iii.
contaminări nucleare, chimice sau biologice (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă
sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă);
iv.
bombe sau alte muniţii neexplodate sau descoperiri de fosile sau relicve arheologice.
b) Evenimente politice de forţă majoră cum ar fi:
i.
război sau război civil (declarat sau nu) sau conflict armat, invazii sau acte ale inamicilor
externi, blocade şi embargouri;
ii.
acţiuni violente de stradă sau rebeliuni civile;
iii.
orice act sau ameninţare de terorism credibilă în mod rezonabil la adresa Părţii
respective sau privind bunurile de infrastructură aferente Serviciului;
iv.
greve sau alte mişcări revendicative la scara naţională şi motivate predominant politic.
c) Evenimente nefavorabile de forţă majoră cum ar fi:
i.
refuzul, fără un motiv justificat, oricărei Autorităţi Competente de a elibera orice aviz,
permis, licenţă sau a oricăror autorizaţii necesare executării obligaţiilor contractuale,
retragerea acestora sau refuzul de a reînnoi aceste avize, permise, licenţe sau autorizaţii
sau orice acte sau omisiuni ale oricărei Autorităţi Competente având efecte similare;
ii.
orice acţiune reglementară neîntemeiată sau nerezonabilă dispusă de oricare Autoritate
Competentă împotriva Delegatului (care poate include orice anulare sau revocare a
oricăror permise, licenţe sau autorizaţii existente, fără un motiv întemeiat);
iii.
orice rechiziţionare, expropriere, naţionalizare sau confiscare de facto a oricărui bun sau
drept semnificativ al Delegatului de către Guvernul României sau de către oricare
12

Autoritate Competentă (alta decât ca rezultat al încălcării de către Delegat a permiselor,
licenţelor, autorizaţiilor sau a Legii);
iv.
orice acte ilegale din partea unor terţi inclusiv poluarea ilegală, în mod intenţionat sau
accidental.
Forţa Majoră nu va include: probleme financiare ale Părţilor, livrarea cu întârziere a
materialelor sau executare cu întârziere / neexecutarea de către contractanţii acestora a obligaţiilor
lor contractuale, condiţii meteorologice posibile în condiţiile climatice din Aria Delegării,
insuficienţa forţei de muncă sau a echipamentelor sau a materialelor (dacă nu se datorează Forţei
Majore).
(2) În situaţia în care un eveniment de Forţă Majoră (condiţie care va include consecinţele
acestuia) împiedică una dintre Părţi să îşi respecte sau întârzie respectarea obligaţiilor decurgând
din prezentul Contract, se vor aplica următoarele măsuri:
a) Partea va fi scutită de respectarea şi de răspunderea pentru nerespectarea acelor obligaţii pe
care nu le poate îndeplini ca o consecinţă a unui eveniment de Forţă Majoră, fără a aduce
prejudicii obligaţiilor de încheiere a asigurărilor corespunzătoare, astfel cum este prevăzut în
prezentul Contract.
b) Orice perioadă de timp acordată sau permisă în baza prezentului Contract pentru
îndeplinirea oricărei obligaţii (inclusiv obligaţiile legate de Indicatorii de Performanţă şi
durata Contractului dacă Forţa Majoră a afectat integral executarea acestuia) va fi prelungită
cu perioada de timp cât durează evenimentul de Forţă Majoră; cu condiţia, totuşi, ca Partea
afectată să-şi fi respectat obligaţiile ce-i revin în baza alin. (4) şi (5) ale prezentului articol.
(3) O Parte afectată de un eveniment de Forţă Majoră va informa cealaltă Parte, cât mai
curând posibil, dar nu mai târziu de 3 (trei) Zile Lucrătoare după ce ia cunoştinţă de apariţia unui
eveniment de Forţă Majoră, furnizând detalii complete despre durata şi efectele estimate ale
acestuia. Dacă evenimentul de Forţă Majoră durează mai mult de o săptămână, Partea afectată va
informa periodic cealaltă Parte, dar nu mai rar de o dată la două săptămâni despre derularea
evenimentelor.
(4) O Parte afectată de un eveniment de Forţă Majoră va depune toate eforturile pentru a-şi
relua îndeplinirea obligaţiilor cât mai curând posibil, iar intre timp să diminueze efectele acestui
eveniment, pentru a-şi îndeplini obligaţiile contractuale neafectate de Forţa Majoră şi va informa
complet cealaltă Parte în legătură cu măsurile luate în acest sens, cu condiţia ca acest lucru să nu
presupună costuri nerezonabile pentru Partea afectată de evenimentul de Forţă Majoră.
(5) Dacă la expirarea unei perioade de cel puţin 30 (treizeci) de Zile de la apariţia unui
eveniment de Forţă Majoră, acest eveniment de Forţă Majoră (sau consecinţele acestuia) continuă şi
afectează în mod semnificativ furnizarea Serviciului sau executarea obligaţiilor contractuale, astfel
încât majoritatea Indicatorilor de Performanţă încă de atins nu poate fi îndeplinită şi/sau majoritatea
acelor Indicatori de Performanţă atunci când respectarea acestora a fost deja îndeplinită nu poate fi
menţinută ca urmare a acelui eveniment de Forţă Majoră, atunci oricare dintre Părţi va avea dreptul
să notifice celeilalte Părţi încetarea prezentul Contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă dauneinterese, în orice moment după expirarea acestei perioade, cu condiţia ca evenimentul de Forţă
Majoră să continue încă în momentul acestei notificări şi cu un preaviz de 10 (zece) Zile.
ARTICOLUL 26 – MENŢINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL
(1) Părţile vor urmări în permanenţă menţinerea echilibrului contractual/financiar al
Contractului.
(2) Delegatul nu va fi obligat să suporte creşterea sarcinilor legate de execuţia obligaţiilor
sale, dacă această creştere rezultă în urma unui eveniment de Forţă Majoră, astfel cum este descris
la Articolul 25 (“Forţa Majoră”).
(3) În situaţia în care, independent de Delegat şi de voinţa sa, Modificări Legislative,
constrângeri tehnice, economice, financiare sau, în general, evenimente neprevăzute care nu
constituie evenimente de Forţă Majoră astfel cum sunt acestea definite de prezentul Contract,
datorate sau nu Delegatarului, alterează echilibrul economico-financiar al prezentului Contract, şi
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dacă dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin modificările / ajustările de tarife, Părţile se
obligă să renegocieze termenii şi condiţiile prezentului Contract, în scopul restabilirii echilibrul
economico-financiar al Contractului.
(4) Dacă, la expirarea unei perioade de cel puţin 60 (şaizeci) de Zile sau alt termen stabilit
de Părţi, de la începerea negocierilor prevăzute la alineatul precedent, acestea eşuează, atunci
oricare dintre Părţi va avea dreptul să notifice celeilalte Părţi încetarea prezentul Contract, fără ca
vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. Delegatul va avea obligaţia de a presta Serviciul în
continuare pe o durată de cel mult 90 de Zile, în vederea asigurării continuităţii Serviciului.
CAPITOLUL VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI
ARTICOLUL 27 –MODIFICAREA CONTRACTULUI PRIN ACORDUL PĂRŢILOR
(1) Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adiţional încheiat în scris între
Părţile contractante în condițiile art.3 alin.(2) din Contract.
(2) Contractul nu poate fi modificat în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei
activităţi care nu a făcut obiectul delegării gestiunii, conform Legii.
ARTICOLUL 28 – MODIFICAREA UNILATERALĂ A PĂRŢII REGLEMENTARE A
CONTRACTULUI DE CĂTRE DELEGATAR
Delegatarul poate modifica unilateral cerinţele legate de modul de gestiune şi de prestare a
Serviciului care sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului sau Caietul de Sarcini al Serviciului,
ataşate ca Anexe la prezentul Contract, prin modificarea acestor documente şi înlocuirea
respectivelor anexe, prin act adiţional la Contract, cu noul Regulament al Serviciului şi/sau noul
Caiet de Sarcini al Serviciului, după caz. În cazul în care aceste modificări afectează echilibrul
contractual se vor aplica prevederile Articolului 26 (“Menţinerea echilibrului contractual”).

CAPITOLUL VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
ARTICOLUL 29 – CAUZELE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI
(1) Prezentul Contract încetează în următoarele situaţii:
a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, daca Părţile nu convin, în scris, prelungirea
acestuia conform prevederilor Articolului 3 alin.(2) (“Durata Contractului”), şi conform
Legii în vigoare la data prelungirii;
b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către
Delegatar, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina Delegatarului;
c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către Părţi, prin reziliere, conform
Articolului 30 (“Rezilierea Contractului”), prin reziliere cu plata unei despăgubiri în sarcina
Părţii în culpă;
d) în cazul imposibilităţii obiective a Delegatului de a presta Serviciul, ca urmare a intervenţiei
unui eveniment de Forţă Majoră, în condiţiile prevăzute la Articolul 25 (“Forţa Majoră”),
fără plata unei despăgubiri;
e) în situaţia în care, în urma parcurgerii procedurilor speciale prevăzute la Articolul 26
(“Menţinerea echilibrului contractual”), este permisă încetarea Contractului;
f) în cazul falimentului Delegatului;
g) în cazul lipsei, retragerii sau încetării valabilităţii licenţei de operare a Delegatului;
h) dacă Părţile convin încetarea Contractului, prin act adiţional la acesta, respectând Legea
aplicabilă, în vigoare la acea dată.
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(2) În cazul încetării Contractului înainte de termen, se va acorda un preaviz de 30 (treizeci)
de Zile, cu excepţia cazurilor în care sunt prevăzute în mod expres în cuprinsul Contractului, alte
termene pentru preaviz.
(3) Delegatul va coopera deplin pentru preluarea gestiunii Serviciului cu noul operator
căruia i se va delega gestiunea Serviciului sau cu Delegatarul, după caz, în sensul următoarelor:
a) să menţină legătura cu Delegatarul şi /sau noul operator, să furnizeze asistenţă şi sprijin privind
Serviciul şi transferul lor către Delegatar sau noul operator;
b) să furnizeze Delegatarului şi noului operator toate informaţiile privind Bunurile de Retur,
inclusiv amplasamentele aferente, precum şi serviciile necesare funcţionării şi prestării
acestora;
c) în timpul Contractului sau după încetarea acestuia, să nu acţioneze în niciun fel, direct sau
indirect, care să prejudicieze, să împiedice sau să facă dificil transferul Serviciului.
(4) La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile care au fost utilizate de Delegat în
derularea Contractului vor fi repartizate după cum urmează:
a) Bunurile de Retur vor reveni Delegatarului de plin drept, gratuit (cu excepţia situaţiei în care
Contractul încetează înainte de termen, când Delegatul are dreptul la o indemnizaţie egală cu
suma neamortizată din investiţiile realizate de el în Bunurile de Retur din categoria celor
prevăzute la Art. 14.1.1. lit. b) din prezentul Contract) şi libere de orice sarcini.
b) Bunurile de Preluare vor putea să revină Delegatarului, în măsura în care acesta îşi va exprima
intenţia de a prelua aceste bunuri, în schimbul plăţii, către Delegat, a contravalorii acestora,
stabilită conform Articolului 14.2 din prezentul Contract.
c) Bunurile Proprii, cu excepţia Bunurilor de preluare, vor rămâne proprietatea Delegatului.
(5) La data încetării Contractului sau la data convenită pentru predare („Data de Predare”),
Delegatul va transfera, fără niciun drept de retenţie, fără costuri şi cheltuieli pentru Delegatar, toate
drepturile, titlurile de proprietate şi garanţiile legate de Bunurile de Retur, incluzând, cu condiţia să
facă parte sau să fie utilizate în prestarea Serviciului, toate drepturile, titlurile şi garanţiile
Delegatului privind Bunurile de Preluare pentru care Delegatarul şi-a exprimat intenţia de preluare
şi a plătit contravaloarea lor până la acea dată.
(6) La Data de Predare, Delegatul va informa Delegatarul despre starea activelor, inclusiv o
listă completă a tuturor defecţiunilor ce afectează sau ar putea afecta funcţionarea în condiţii de
siguranţă a acestora. Părţile vor încheia un proces-verbal de predare-primire a tuturor Bunurilor de
Retur şi a acelor Bunuri de Preluare pe care Delegatarul le preia.
ARTICOLUL 30 – REZILIEREA CONTRACTULUI
30.1. Rezilierea Contractului din culpa Delegatului
30.1.1. Delegatarul va avea dreptul să rezilieze prezentul Contract, în momentul survenirii oricăruia
dintre următoarele evenimente („Obligaţii Încălcate”):
a) o încălcare semnificativă, de către Delegat, a oricăreia dintre obligaţiile sale, asumate în
baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau
obligaţiilor Delegatarului sau asupra capacităţii Delegatarului de a respecta orice prevedere
legală în vigoare şi a cărei încălcare nu a fost remediată de către Delegat, în conformitate cu
Art. 30.1.2;
b) nerespectarea repetată şi nejustificată a Indicatorilor de Performanţă;
c) renunţarea la sau abandonarea culpabilă a Serviciului, de către Delegat;
d) nerespectarea Articolului 18 (“Sub-delegarea şi transfer”) din prezentul Contract sau
subconcesionarea bunurilor Delegatarului aferente Serviciului, de către Delegat;
e) nefurnizarea sau ascunderea de informaţii semnificative, ce trebuie furnizate Delegatarului
sau împiedicarea Delegatarului de a-şi exercita drepturile de monitorizare în legătură cu
executarea prezentului Contract, astfel cum sunt acestea stabilite de clauzele contractuale;
f) în cazul întârzierii Delegatului cu privire la plata Redevenţei care se prelungeşte pe o durată
ce determină acumularea de penalităţi care depăşesc contravaloarea Redevenţei;
g) orice gajare sau grevare cu sarcini a unuia sau mai multor Bunuri de Retur;
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h) practici corupte ale Delegatului în conformitate cu Articolul 17 (“Clauza de prevenire a
corupţiei”);
i) alte încălcări semnificative ale obligaţiilor contractuale care sunt prevăzute expres de
prezentul Contract ca reprezentând cauze de reziliere a Contractului.
30.1.2. În cazul în care Delegatarul devine îndreptăţit să rezilieze prezentul Contract în baza
Art. 30.1.1:
a) Delegatarul poate trimite Delegatului, în scris, o notificare, menţionând felul şi întinderea
respectivei neîndepliniri a obligaţiilor ("Notificare de Încălcare"). Dacă o astfel de notificare
este transmisă, Delegatul va fi îndreptăţit să remedieze această încălcare în termen de 60 de
Zile de la data primirii de către Delegat a acestei notificări ("Perioada de Remediere").
b) În cazul în care Delegatarul a transmis Notificarea de Încălcare şi dacă încălcarea nu este
remediată în Perioada de Remediere, Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, în
conformitate cu prevederile literei (d) a prezentului Articol 30.1.2.
c) Atunci când o Obligaţie Încălcată nu poate fi remediată în mod rezonabil în Perioada de
Remediere menţionată, Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea încălcării
respective în cea mai mare măsură posibilă în timpul Perioadei de Remediere şi va face
propuneri Delegatarului, anterior expirării respectivei perioade, privind finalizarea
remedierii respectivei Obligaţii Încălcate.
d) În cazul în care Delegatarul nu acceptă propunerile rezonabile de remediere ale Delegatului
sau dacă, după acceptarea propunerilor respective, Delegatul nu remediază Obligaţia
Încălcată, în conformitate cu aceste propuneri, Delegatarul poate, printr-o notificare scrisă,
adresată Delegatului, să rezilieze Contractul, iar Contractul va înceta începând cu data
prevăzută în această notificare.
e) Delegatarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă
adresată Delegatului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia
ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire
pentru Delegatar. În acest caz, Delegatul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a
contractului.
30.2 Rezilierea Contractului din culpa Delegatarului
30.2.1. Delegatul va avea dreptul (dar nu şi obligaţia) să rezilieze prezentul Contract în caz
de încălcare importantă, de către Delegatar a oricăreia din obligaţiile asumate în baza prezentului
Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligaţiilor Delegatului, în
baza prezentului Contract.
30.2.2. În cazul în care Delegatul are dreptul să rezilieze prezentul Contract în baza Art.
30.2.1, se va aplica mutatis mutandis procedura prevăzută la Art. 30.1.2.
30.3. Rezilierea contractului va opera de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a
prestatorului, fără încuviințarea vreunei instanțe judecătorești și fără a mai fi necesară îndeplinirea
vreunei formalități prealabile și se va comunica în scris prin scrisoare recomandată cu confirmare de
primire dacă împotriva prestatorului a fost pronunțată o hotărâre având autoritate de lucru judecat
cu privire la fraudă, corupție, implicare într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală
în dauna intereselor financiare ale CE.
30.4. Prezentul Contract se reziliază de plin drept la data semnării Contractului de delegare
de gestiune atribuit prin licitație publică, conform legislației privind achizițiile publice în vigoare.
CAPITOLUL IX. ALTE CLAUZE
ARTICOLUL 31 – POLITICA PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ
(1) Delegatul va asigura forţa de muncă necesară pentru furnizarea Serviciului, precum şi
formarea profesională a salariaţilor. Delegatul este răspunzător de angajarea în prestarea Serviciului
a unui număr suficient de persoane cu abilităţile, îndemânările, cunoştinţele, instruirea, calificările
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şi experienţa necesare şi adecvate unei bune desfăşurări a Serviciului şi se va asigura că are
suficient personal de rezervă pentru prestarea în bune condiţii a Serviciului, pe toată Durata
Contractului.
(2) Delegatul se va asigura că toţi angajaţii săi implicaţi în prestarea Serviciului vor fi instruiţi
corespunzător cu:
a) sarcina sau sarcinile pe care angajatul le va executa;
b) toate prevederile importante ale Contractului, inclusiv Regulamentul Serviciului şi Caietul de
Sarcini ale Serviciului, anexe la prezentul Contract;
c) toate procedurile şi standardele convenite între Părţi la anumite interval de timp;
d) toate procedurile, regulile, regulamentele şi legile aplicabile pentru prestarea Serviciului, inclusiv
regulile de sănătate şi securitate în muncă, riscul de incendiu şi prevederile în caz de incendiu;
(3) Delegatul va furniza mijloace de identificare a personalului angajat, în condiţiile stabilite
cu Delegatarul în cadrul misiunii acesteia de monitorizare a executării prezentului Contract şi va
solicita personalului să poarte şi să aibă la vedere însemnele de identificare pe toată durata
furnizării/prestării Serviciului.
(4) Delegatul se va asigura că personalul propriu este permanent supervizat şi îşi
îndeplineşte îndatoririle în conformitate cu prezentul Contract.
(5) Pe perioada executării prezentului Contract, Delegatul se va conforma politicilor
referitoare la conduita personalului (inclusiv cele referitoare la măsurile de siguranţă) existente în
Regulamentul intern al său. Delegatarul va avea dreptul să solicite Delegatului comunicarea
Regulamentului intern şi modificarea Regulamentului intern în măsura în care solicitarea de
modificare este rezonabilă, în legătură cu dispoziţii ale Regulamentului care afectează modul de
prestare a Serviciului şi în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile. După aprobarea
Regulamentului intern, Delegatul îl va afişa la loc vizibil şi îl va aduce la cunoştinţă tuturor
angajaţilor, făcând dovada acestei formalităţi către Delegatar prin prezentarea semnăturilor de luare
la cunoştinţă. Delegatul va lua măsuri disciplinare corespunzătoare împotriva oricărei persoane
angajate de acesta care nu respectă prevederile Regulamentului intern.
(6) Delegatul este răspunzător în întregime de angajarea şi de condiţiile de lucru ale
angajaţilor săi.
(7) Delegatul este răspunzător şi va suporta toate costurile şi cheltuielile legate de angajarea
personalului, de transportul acestuia şi achitarea la timp a salariilor.
(8) În cazul încetării prezentului Contract, Delegatul este de acord, iar Delegatarul se
angajează să preia direct sau să asigure preluarea de către noul operator al Serviciului, în măsura în
care va fi posibil, a salariaţilor Delegatului, care sunt afectaţi de către această încetare a
furnizării/prestării Serviciului.
(9) Personalul angajat al Delegatului beneficiază de toate drepturile prevăzute în contractul
colectiv sau individual de muncă.
(10) Numărul angajaţilor Delegatului va fi stabilit de acesta, în funcţie de politicile proprii,
dar să fie suficient pentru furnizarea/prestarea Serviciului, iar pentru personalul cheie, în
conformitate cu cerinţele din Caietul de sarcini. Persoanele disponibilizate au dreptul la compensaţii
prevăzute de Lege sau contracte colective din partea Delegatului.
(11) Delegatul va lua toate măsurile necesare privind igiena, sănătatea, securitatea la locul de
muncă şi normele de protecţie a muncii, în conformitate cu Legea. Delegatul va aplica metode
sigure de lucru pentru toate activităţile prestate în sensul Contractului sau orice alte activităţi care
au legătură cu acesta, pentru a asigura securitatea şi sănătatea propriilor angajaţi, precum şi a
reprezentanţilor Delegatarului şi a oricărei alte persoane care intra în incintele Delegatului.
Principiile şi metodele privind sănătatea şi securitatea în muncă aplicate de Delegat vor fi în
conformitate cu Legea.
ARTICOLUL 32 - CONFIDENŢIALITATE
(1) Părţile convin că prevederile prezentului Contract nu vor fi tratate ca Informaţii
Confidenţiale şi pot fi dezvăluite fără restricţii.
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(2) Fiecare Parte va păstra confidenţiale toate Informaţiile Confidenţiale primite de la
cealaltă Parte în legătură cu prezentul Contract şi va face toate eforturile pentru a împiedica
salariaţii şi alte persoane aflate în relaţii de subordonare să dezvăluie astfel de Informaţii
Confidenţiale vreunei persoane.
(3) Alineatul (2) de mai sus nu se va aplica:
a) Nici unei dezvăluiri de informaţii care este solicitată de către orice persoană care îşi
îndeplineşte obligaţiile conform prezentului Contract, în scopul îndeplinirii acelor obligaţii;
b) oricărei informaţii cu privire la care o Parte poate demonstra că este deja sau devine general
disponibilă şi în domeniul public, altfel decât în urma încălcării prezentului Articol;
c) oricărei dezvăluiri cu scopul de a permite luarea unei decizii de către o Autoritate
Competentă sau de către o instanţă judecătorească ori tribunal arbitral;
d) oricărei dezvăluiri care este solicitată în temeiul oricărei cerinţe prevăzute de Lege care are
efecte asupra Părţii care face dezvăluirea sau al regulilor oricărei burse de valori sau
Autorităţi Competente, care are forţă juridică obligatorie sau, dacă nu are forţă juridică
obligatorie, conformarea faţă de aceasta constituie o practică generală a persoanelor supuse
reglementărilor bursei de valori sau ale Autorităţii Competente respective;
e) oricărei dezvăluiri de informaţii care sunt deja în mod legal în posesia Părţii ca destinatar,
înainte de dezvăluirea acestora de către Partea care face dezvăluirea;
f) oricărei furnizări de informaţii către consultanţii profesionali ai Părţilor;
g) oricărei dezvăluiri de către Delegatar a unor informaţii legate de Serviciu şi oricărei alte
informaţii care pot fi solicitate în scopul efectuării unui proces de audit, către un delegat
ulterior cu privire la Serviciu, inclusiv către consultanţii săi, în cazul în care Delegatarul
decide organizarea unei noi proceduri pentru atribuirea gestiunii Serviciului;
h) oricărei înregistrări sau evidenţe a Autorizaţiilor şi înregistrări de proprietate necesare;
i) oricărei dezvăluiri făcute în scopul examinării şi certificării conturilor uneia dintre Părţi.
(4) La sau înainte de Data Încetării, Delegatul se va asigura că toate documentele sau
evidenţele computerizate aflate în posesia, detenţia sau sub controlul său, care conţin informaţii
referitoare la Serviciu sunt transmise Delegatarului.
ARTICOLUL 33 – REPREZENTANŢII PĂRŢILOR
(1) Pentru executarea prezentului Contract, în relaţia sa cu Delegatarul, Delegatul va numi o
persoană ca „Manager de Contract”, care va asigura comunicarea corespunzătoare cu
partenerii contractuali.
(2) Delegatarul va numi de asemenea reprezentanţii săi care vor asigura comunicarea cu
Delegatul.
(3) Fiecare Parte este îndreptățită să-și înlocuiască persoanele de contact, coordonatele şi
adresele menţionate în prezentul Contract, cu condiţia de a notifica în prealabil cealaltă Parte.
Notificarea se va face în scris şi va fi comunicată cu cel puţin 3 (trei) Zile Lucrătoare înainte
ca modificarea să devină efectivă. Orice comunicare trimisă la vechile adrese, coordonate sau
persoane de contact va fi considerată valabil efectuată dacă Partea care a modificat aceste
elemente nu a comunicat corespunzător notificarea prevăzută în prezentul alineat.
ARTICOLUL 34 - COMUNICĂRI
(1) Orice comunicare între Părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie
transmisă în scris, în limba română, la următoarele adrese şi în atenţia următoarelor persoane:
a) Pentru delegat:
În atenţia: Manager de Contract, Dl./D-na ………………………
Adresa: …………………
Fax: ……………………………
E-mail: ………………
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b) Pentru delegatar:
În atenţia: Dl./D-na. ……………………
Adresa: ………………………….
Fax: …………………………
E-mail: …………………………
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul
primirii.
(3) Comunicările între părţi se pot face şi prin, fax sau e-mail sub condiţia confirmării de
primire.
(4) Dacă notificarea este transmisă prin poştă, aceasta se va face prin scrisoare recomandată
cu confirmare de primire şi este considerată ca fiind primită de destinatar la data menţionată de
oficiul poştal de destinaţie pe confirmarea de primire.
(5) Dacă notificarea este transmisă prin fax sau e-mail, ea va considerată primită în prima Zi
Lucrătoare după data transmiterii.
(6) Notificările orale nu vor fi luate în considerare drept comunicări de vreuna dintre Părţi
dacă nu sunt confirmate prin una dintre metodele prevăzute în alineatele de mai sus.
ARTICOLUL 35 – DREPTURILE TERŢILOR
Nici un element din prezentul Contract, fie expres, fie implicit, nu va conferi drepturi sau
compensaţii conform sau în temeiul prezentului Contract vreunei alte persoane, alta decât Părţile şi
succesorii lor respectivi, nici nu va elibera sau exonera de obligaţii sau răspundere vreo altă
persoană, terţă faţă de vreuna dintre Părţi, nici nu va conferi vreun drept de subrogare sau vreun
drept de acţiune împotriva vreunei Părţi din prezentul Contract.
ARTICOLUL 36 – NULITATEA CONTRACTULUI ŞI DIVIZIBILITATEA PREVEDERILOR
SALE
(1) Dacă în orice moment ulterior Datei Semnării, orice articol sau prevedere a prezentului
Contract sunt declarate de orice instanţă de judecată competentă ca fiind nelegale, nule sau ca
inaplicabile, conform Legii, respectivul articol sau prevedere nu va avea forţă juridică şi efect
juridic, dar nelegalitatea sau inaplicabilitatea lor nu va avea vreun efect asupra validităţii şi
aplicabilităţii oricăror alte prevederi ale prezentului Contract, care vor rămâne în continuare valide
şi aplicabile în măsura permisă de Lege.
(2) Nulitatea sau inaplicabilitatea oricărui articol sau oricărei prevederi din prezentul Contract
va fi stabilită în conformitate cu Articolul 38 („Legea aplicabilă şi soluţionarea litigiilor”) din
prezentul Contract. Părţile convin să depună toate eforturile pentru a negocia o modificare
echitabilă a articolelor sau prevederilor acestui Contract care sunt anulate sau inaplicabile, iar
validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate prin aceasta.
ARTICOLUL 37 – MENŢINEREA UNOR PREVEDERI DUPĂ DATA ÎNCETĂRII
Părţile convin ca la încetarea din orice cauze a Contractului, prevederile privind obligaţiile
Delegatului de menţinere a continuităţii Serviciului pentru o perioadă de maxim 90 de Zile, precum
şi Articolul 11 („Redevenţa”), Articolul 38 (“Legea aplicabilă şi soluţionarea litigiilor”), Articolul
20 (“Răspunderea, penalităţi şi despăgubiri în sarcina Delegatului”), Articolul 24 (“Recuperarea
debitelor”) și Articolul 32 (“Confidenţialitate”) vor rămâne în vigoare şi îşi vor produce efectele în
legătură cu toate aspectele contractuale care pot apărea sau se pot menţine în continuare după Data
Încetării Contractului.
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ARTICOLUL 38 – LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
(1) Părţile convin că acest Contract va fi interpretat şi executat conform legilor din România.
(2) În cazul unei dispute sau neînţelegeri privind interpretarea sau executarea Contractului,
Părţile vor face toate eforturile necesare pentru a soluţiona pe cale amiabilă orice dispută în termen
de 30 (treizeci) de Zile (sau o perioadă mai lungă dacă Părţile convin astfel) din momentul în care
una dintre Părţi a comunicat în scris celeilalte Părţii existenţa unei dispute şi obiectul acesteia. Dacă
disputa nu poate fi soluţionată pe cale amiabilă, atunci oricare dintre Părţi poate notifica în scris
despre imposibilitatea ajungerii la o soluţie şi în urma acestei notificări fie Parte care a trimis
notificarea, fie Partea notificată poate supune spre soluţionare disputa în faţa instanţelor
judecătoreşti competente din România, de la sediul Delegatarului.
Prezentul Contract este încheiat în limba română, astăzi ………., la sediul Delegatarului, în 4
(patru) exemplare originale, unul pentru Delegat și 3 pentru Delegatar.
DELEGATAR,
JUDEȚUL GIURGIU

PREŞEDINTE,
Dumitru Beianu

DELEGAT,
Societatea JUDSERV SRL

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurelia Brebenel
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