
 

ANEXA 1 

 

ZONAREA JUDEȚULUI TIMIȘ DIN PUNCT DE VEDERE AL STAȚIEI DE TRANSFER, AL 
CENTRELOR DE COLECTARE ȘI AL DEPOZITULUI GHIZELA 

 
ZONA 1 – DESERVITĂ DE STAȚIA DE TRANSFER TIMIȘOARA, STAȚIA DE SORTARE 

TIMISOARA(prevazută cu linie valorificare energetică)  
 

LOCALITATI Populație conform Recensământ populație 
(RPL) 2011 

MUNICIPIUL TIMIȘOARA 319279 

Comune periurbane  

DUMBRĂVIȚA 7522 

GHIRODA 6200 

GIARMATA 6502 

GIROC 8388 

MOȘNITA NOUA 6203 

ORȚISOARA 4190 

REMETEA MARE 2302 

ȘAG 3009 

SÂNMIHAIU ROMÂN 6121 

Rural  

BECICHERECU MIC 2853 

BILED 3294 

BUCOVĂȚ 1601 

CARPINIȘ 4477 

CENEI 2670 

CHECEA 1838 

DUDEȘTII NOI 3179 

FIBIS 1590 

FOENI 1737 

GIULVAZ 3075 

IECEA MARE 2231 

MASLOC 2285 

OTELEC 1499 

PARTA 2172 

PECIU NOU 4982 



 

PISCHIA 3051 

SACALAZ 7204 

SÂNANDREI 5717 

ȘANDRA 2882 

SATCHINEZ 4743 

UIVAR 2453 

VARIAȘ 5682 

Total urban 319.279 

Total rural 121.652 

Total populatie 440.931 
 
 

 

ZONA 2 – DESERVITĂ DE CENTRUL DE COLECTARE JIMBOLIA 
 

LOCALITAȚI Populatie conform RPL 2011 

ORAȘ JIMBOLIA 10808 

ORAȘ SÂNNICOLAU MARE 12312 
BEBA VECHE 1539 

CENAD 4207 

COMLOȘU MARE 4737 

DUDEȘTII VECHI 4203 

GOTTLOB 2041 
LENAUHEIM 5109 

LOVRIN 3223 

PERIAM 4505 

PESAC 1990 

SÂNPETRU MARE 3145 

SARAVALE 2628 

TEREMIA MARE 4019 

TOMNATIC 3144 

VALCANI 1350 

Total urban 23.120 

Total rural 45.840 

Total populatie 68.960 



 

ZONA 3 – DESERVITĂ DE CENTRUL DE COLECTARE DETA 

 
LOCALITĂȚI Populatie conform RPL 2011 

ORAȘ CIACOVA 5348 

ORAȘ GĂTAIA 5861 

ORAS DETA 6260 

BANLOC 2631 

BIRDA 1846 

DENTA 2982 

GHILAD 2078 

GIERA 1239 

JAMU MARE 2971 

JEBEL 3584 

LIEBLING 3723 

LIVEZILE 1566 

MORAVIȚA 2289 

PĂDURENI 1938 

TORMAC 2714 

VOITEG 2437 

Total urban 17.469 

Total rural 31.998 

Total populatie 49.467 

 

ZONA 4 DESERVITA DE CENTRUL DE COLECTARE FĂGET 

LOCALITĂȚI Populatie conform RPL 2011 

ORAȘ FĂGET 6761 

BARNA 1640 

BETHAUSEN 3057 

CURTEA 1193 

DUMBRAVA 2659 

FARDEA 1750 

MANASTIUR 1658 

MARGINA 2186 

OHABA LUNGA 1084 

PIETROASA 1120 

TOMESTI 2093 

TRAIAN VUIA 2059 

Total urban 6.761 

Total rural 20.499 

Total populatie 27.260 



 

ZONA 0 DESERVITA DE DEPOZITUL CENTRAL GHIZELA 

 

LOCALITATI Populatie conform RPL 2011 

MUNICIPIUL LUGOJ 40361 

ORAS BUZIAS 7023 

ORAS RECAS 8336 

BALINT 1596 

BARA 388 

BELINT 2789 

BOGDA 460 

BOLDUR 2439 

BRESTOVAT 674 

CHEVERESU MARE 2272 

COSTEIU 3635 

CRICIOVA 1587 

DAROVA 3049 

GAVOJDIA 3034 

GHIZELA 1155 

NADRAG 2836 

NITCHIDORF 1523 

RACOVITA 3168 

SACOSU TURCESC 3307 

SECAS 299 

STIUCA 1813 

TOPOLOVATU MARE 2574 

VICTOR VLAD DELAMARINA 2604 

Total urban 55.720 

Total rural 41.202 

Total populatie 96.922 

 
 

Sursa: Institulul National de Statistica - Recensamantul Populatiei si al Locuintelor 2011 
(Rezultate definitive) 



 

 



 

 



 

ANEXA 2 

 
FACILITATILE SIMD TIMIS 

 

1. Stație de transfer Timișoara 
 
Amplasamentul stației de transfer se află în intravilanul Municipiului Timișoara, în partea de 

Sud a acestuia, în zona industrială. Accesul se realizează din Drumul Șagului, Strada Sulina. 

Terenul aferent stației de transfer are suprafața de 0,75 ha și se află pe domeniul public al 
Municipiului Timișoara. 
Capacitatea stație de transfer Timișoara 6833 t/an , deservește zona 1 Timișoara. 
Deșeurile transferate prin stația de transfer Timișoara sunt: 
 -deșeurile reziduale spre instalația TMB și depozit Ghizela; 

 -deșeurile reciclabile -spre stația de sortare Ghizela, stația de sortare Timișoara; 

 -deșeurile verzi spre stația de compostare Ghizela. ( refuz de compostare deșeuri vegetale 

spre depozitul de deșeuri nepericuloase Ghizela).  

Este în operare din august 2014 ( contract semnat în data de 24.07.2014 pe o perioadă de 12 

ani), operator POLARIS M. HOLDING SRL  

Dotarea stației de transfer Timișoara este următoarea: 

 -cabină poartă cu cântar;  

 -3 zone independente de descărcare deșeuri;  

 -containere de 32 mc -6 buc;  

 -vehicule transfer (camion cu cârlig ) 3 buc;   

 -platformă de colectare deșeuri voluminoase și periculoase:  

  -containere deșeuri voluminoase (14 mc) -14 buc; 

  -containere deșeuri de echipamente electrice și electronice ( 14 mc) -2 buc; 

  -containere deșeuri periculoase ( 5 mc) -2 buc. 

Stația de transfer Timișoara este o stație de transfer fără compactare, cu activitate în 2 

schimburi/tură.  

  
2. Centrul de colectare Jimbolia 

 
Centrul de colectare Jimbolia este amplasat în Nord-Vestul Orașului Jimbolia, în extravilanul 

acestuia, pe un teren situat în apropierea Drumului Național DN 59 C ce leagă Orașul 

Jimbolia de localitatea Comloșu Mic. Terenul aferent Centrului de colectare are suprafața de 

0,58 ha și se află pe domeniul public al Orașului Jimbolia. 

Centrul de colectare Jimbolia are o capacitate 16.325 tone/an. Deservește zona 2 Jimbolia.  

Deșeurile transferate prin centru de colectare Jimbolia sunt: 

 -deșeurile reziduale spre instalația TMB și depozit Ghizela; 

 -deșeurile reciclabile-spre stația de sortare Ghizela; 

Este în operare din august 2014, operator POLARIS M. HOLDING SRL .  

Dotarea Centrului de colectare Jimbolia este următoarea: 

 -cabină poartă cu cântar; 

 -3 zone independente de descărcare deșeuri; 

 -containere de 32 mc-7 buc; 

 -vehicule transfer (camion cu cârlig) 4 buc; 

 -platformă de colectare deșeuri voluminoase și periculoase: 

  -containere deșeuri voluminoase (14 mc) -4 buc; 

  -containere deșeuri echipamente electrice și electronice (14 mc) -2 buc; 

  -containere deșeuri periculoase ( 5 mc) -1 buc.  

Centrul de colectare Jimbolia este un centru de transfer fără compactare, cu activitate în 2 

schimburi/tură. 

 



 

3. Centrul de colectare Deta 

 
Centrul de colectare Deta este amplasat în Vestul Orașului Deta, în extravilanul acestuia, pe 

partea dreaptă a Drumului Național DN 59 B, mergând dinspre Orașul Deta către localitatea 

Banloc, din care se desprinde un drum de pământ care face legătura cu Centrul de colectare. 

Terenul aferent Centrului de colectare are suprafața de 0,56 ha și se află pe domeniul public al 

Orașului Deta. 

Centrul de colectare Deta are o capacitate 11.489 tone/an. Deservește Zona 3 Deta. 

Deșeurile transferate prin Centrul de colectare Deta sunt: 

 -deșeurile reziduale spre instalația TMB și depozit Ghizela; 

 -deșeurile reciclabile -spre stația de sortare Ghizela ; 

  

Este în operare din august 2014, operator POLARIS M.HOLDING SRL  

Dotarea centrului de colectare Deta este următoarea: 

 -cabină poartă cu cântar,  

 -3 zone independente de descărcare deșeuri,  

 -containere de 32 mc-6 buc,  

 -vehicule transfer (camion cu cârlig) -3 buc,  

 -platformă de colectare deșeuri voluminoase și periculoase: 

  -containere deșeuri voluminoase (14 mc) -3 buc;  

  -containere deșeuri echipamente electrice și electronice (14 mc) -2 buc;  

  -containere deșeuri periculoase ( 5 mc) -1 buc. 

Centru de colectare Deta este un centru de transfer fără compactare, cu activitate în 2 

schimburi/tură. 

 
4. Centrul de colectare Făget 

 
Centrul de colectare Făget este amplasat în Sud Estul Orașului Făget, în extravilanul acestuia, 

adiacent Drumului Județean DJ 681, pe partea stângă a acestuia, mergând dinspre Orașul 

Făget către localitatea Drăgșinești. Terenul aferent Centrului de colectare are suprafața de 

0,58 ha și se află pe domeniul public al Orașului Făget. 

Centrul de colectare Făget are o capacitate de 5.504 tone/an. Deservește zona de colectare 4 

Făget.  

Deșeurile transferate prin centru de colectare Făget sunt: 

 -deșeurile reziduale spre instalația TMB și depozit Ghizela; 

 -deșeurile reciclabile -spre stația de sortare Ghizela; 

 -deșeurile verzi spre stația de compostare Ghizela . 

Este în operare din august 2014, operator SC POLARIS M.HOLDING SRL  

Dotarea centrului de colectare Făget este următoarea: 

 -cabină poartă cu cântar,  

 -3 zone independente de descărcare deșeuri,  

 -containere de 32 mc-4 buc,  

 -vehicule transfer (camion cu cârlig) -1 buc,  

 -platformă de colectare deșeuri voluminoase și periculoase: 

  -containere deșeuri voluminoase (14 mc) -1 buc;  

  -containere deșeuri echipamente electrice și electronice (14 mc) -2 buc;  

  -containere deșeuri periculoase ( 5 mc) -1 buc.  

Centru de colectare Făget  este un centru de transfer fără compactare, cu activitate în 2 schimburi/tură. 

5. Depozitul conform de deseuri nepericuloase Ghizela 

 



 

Depozitul de deșeuri nepericuloase Ghizela este amplasat în extravilanul Comunei Ghizela, 

Județul Timiș, în estul localității Sanovița, la o distanta de cca. 1.540 m de zona intravilană a 

acesteia. 

 

Localizarea ține seama de reglementările în vigoare privind distanţele de protecţie faţă de 

cursurile de apă, drumuri publice şi zonele locuite. 

 

Depozitul de la Ghizela este alcătuit din: 

 

 zonă de recepţie şi cântărire a deşeurilor 
 zonă de depozitare propriu-zisă 
 stație de sortare a deşeurilor reciclabile 
 instalație de tratare mecano-biologică a deşeurilor reziduale 
 zonă de compostare a deşeurilor verzi 
 zonă de maturare material de acoperire 
 gospodărie de apă tehnologică 
 clădire administrativă 
 zonă de intervenţii utilaje 
 perdea vegetală care împrejmuieşte depozitul 



 

Amplasamentul depozitului de deseuri nepericuloase Ghizela se află în proprietatea Consiliului 

Local al Comunei Ghizela, Județul Timiș, în parteneriat public cu Consiliul Județean Timiș. 

Depozitul de deșeuri nepericuloase Ghizela este destinat depozitării deșeurilor menajere 

provenite de pe întreg teritoriul Județului Timiș. 

Tipuri de deșeuri acceptate la depozitare în Depozitul Ghizela sunt următoarele 

 -deșeuri municipale  

 -deșeuri stradale și nămol de la epurarea apelor uzate orășenești, în proporție de 10 % 

din cantitățile de deșeuri depozitate pe fiecare celulă în parte.  

Principalele date constructive ale depozitului de deșeuri sunt: 

 Suprafața totală împrejmuită: 58,90 ha; 

 Suprafața totală utilă a depozitului de deșeuri (cinci celule de depozit): 35,14 ha; 

 Capacitate totală a depozitului de deșeuri (cinci celule de depozit): 5.131.300 mc; 

 Suprafața celulei de depozitare nr. I: 7,01 ha; 

 Capacitatea celulei de depozit nr. I: 623.000 mc. 

 În anul 2018 a fost construită și celula nr 2 cu capacitate de 1,127 milioane mc și cu durată 

estimată de viață de 9 ani.  

 Doar celula 1 s-a realizat prin SIMD Timiș, celelalte celule 2-5 sunt proiectate pentru o 

durată de viață de 9 ani fiecare  

 Perioadă de viaţă estimată de 41 ani (cele 5 celule de depozitare)  

Depozitul are prevăzută o platformă tehnologică de prelucrare a deşeurilor prin sortare, 

compostare şi tratare mecano biologică. 

 

6. Statii de sortare 

 

În județul Timiș sunt funcționale 2 instalații de sortare a deșeurilor reciclabile, respectiv 

Stația de sortare Timișoara, Stația de sortare Ghizela  

 

Caracteristicile acestor instalatii sunt redate în continuare: 

 

Denumire stație 

de sortare  

Zona deservită  Populația 

deservită an 

2013 (locuitori)  

Capacitatea de 

sortare necesară 

pentru atingerea 

țintei 2013  

Cantitatea de deseu 

reciclat sau 

recuperat 

energetic(tone/an)  

Ghizela Zona 0,2,3,4  243.347  1 linie de 

sortare, 2 

schimburi/zi, 

250 zile/an , 16 

ore 

funcționare/zi  

10434 tone/an ( din 

care 

hârtie+carton+lemn) 

=5081 tone/an  

Timișoara  Zona 1  399970 1 linie de 

sortare deșeuri 

reciclabile  

41834 t/an-

deșeu reciclabil 

colectat selectiv  

27812 tone/an (din 

care 

hârtie+carton+lemn 

=14292 tone.an)   

Timișoara și 9 

comune 

periurbane  

332870  1 linie de 

sortare pentru 

valorificare 

energetică  

(134874 t/an) 

50793 tone/an (din 

care hârtie +carton+ 

lemn =7067   



 

deșeuri rezidual 

colectate 

selectiv, deșeuri 

stradale și 

refuzul  de la 

linia de sortare 

deșeuri 

reciclabile.   

 

 

 

În cadrul staţiei de sortare Ghizela sunt sortate numai deşeurile de hârtie, carton, plastic şi 

metal. Excepţie fac deşeurile de sticlă, colectate separat, care vor fi stocate temporar şi 

ulterior valorificate. 

 

 deșeurile reciclabile colectate din zona 1 Timișoara vor fi transportate la stația de 

sortare operator privat (Compania Locală de Termoficare Colterm SA ); 

 deșeurile reciclabile colectate din zonele 2 Jimbolia, 3 Deta și 4 Făget vor fi 

transportate prin intermediul centrelor de colectare la stația de sortare Ghizela; 

 deșeurile reciclabile colectate din zona 0 Ghizela, vor fi transportate la stația de sortare 
Ghizela; 

 
Capacitatea stației de sortare Ghizela  este de 16 111 tone /an , deservește întreg județul, mai 
puțin zona 1 Timișoara . Este în operare din iunie 2012.  
Dotarea stației de sortare Ghizela este următoarea: 
 -pod basculă (cântar auto) -același pentru întreg CMID 
 -buncăr alimentare +desfăcător de saci  
 -bandă alimentare cabină de sortare  
 -1 linie de sortare cu 6 posturi  
 -instalație de perforat semiautomată  
 -1 presă de balotare semiautomată.  
 -1 separator magnetic  
 -mărunțitor de sticlă  
 -încărcător frontal  
 -motostivuitor ( tractor maniplare baloți).  
Stația de sortare Timișoara este în proprietatea Primăriei Timișoara..  
Deșeurile sortate în cadrul stației de sortare Timișoara sunt: 
 -deșeuri colectate în amestec;   
 -deșeuri reciclabile colectate separat;  
Dotarea existentă -2 linii de sortare: 
 1 linie de sortare deșeuri colectate în amestec, în vederea valorificării energetice, ce are 
în componență: 
  -tocător+ buncăr alimentare linie automată;   
  -separator magnetic+ container stocare deșeuri metalice 22 mc;   
  -separator fracție biodegradabilă container 30 m -echipament cu discuri vibrante 
pentru separare/cernere  
  -dozator intermediar;   
  -presă de balotat și înfășurat cu folie;  
  -rampă evacuare baloți.   
 1 linie de sortare deșeuri reciclabile colectate separat ce are în componență: 
  -buncăr alimentare de 15 mc  
  -bandă alimentare  
  -linie sortare manuală -cabină de sortare cu 8 posturi  
  -refuz material nereciclabil 1 container 30 mc.  
  -gradene cu containere 32 mc pentru materialele sortate -4 buc  
  -presă.  
 -înărcător frontal -1 buc  



 

 -motostivuitor -2 buc  
 -autovehicul de transport-1 buc  
 -graifer -1 buc. 



 

 

7. Statii de compostare 

 

În judetul Timiș sunt prevăzute 2 instalatii de compostare a deseurilor vegetale (gradini, 

parcuri si  piete), respectiv Statia de compostare Ghizela și stația de compostare Timișoara 

 deseurile verzi din gradini si parcuri colectate din zona 1 Timisoara sunt preluare de  

Horticultura S.A., societate administrată de Primăria Municipiului Timișoara până se 

va realiza stația de compostare prevăzută pentru municipiul Timișoara; 

 deșeurile verzi din grădini și parcuri colectate din zonele O Ghizela și 4 Făget sunt  

transportate la stația de compostare Ghizela; 

 deșeurile verzi colectate din grădinile și parcurile orașelor din zonele 2 Jimbolia și 3 

Deta suntgestionate și compostate local prin grija Consiliilor Locale; 

 deșeurile din grădini și parcuri colectate din zona 4 Făget și zona O Ghizela sunt  

transportate la stația de compostare Ghizela; 

 

În cadrul staţiei de compostare Ghizela se compostează  anual circa 1 780 t deşeuri verzi, 1 

500 t din Zona 0 Ghizela și 280 t din zona 4 Făget. 

Deșeurile verzi din parcuri  și grădini din Zona 1 Timișoara-se vor composta în Staţia de 

compostare din Timişoara prevăzută a se realiza, iar în prezent sunt preluate de 

HORTICULTURA S.A., societate administrată de Primăria Timișoara. Deșeurile verzi din 

parcuri și grădini publice din zona 2 Jimbolia, respectiv zona 3 Deta sunt gestionate de 

autoritățile publice locale.  

 

Zona 1 Timișoara-deșeurile verzi din parcuri  și grădini sunt preluate de HORTICULTURA 

S.A., societate administrată de Primăria Timișoara, iar deșeurile verzi din parcuri și grădini 

publice din zona 2 Jimbolia, respectiv zona 3 Deta vor fi gestionate de autoritățile publice 

locale. Deșeurile compostate: deșeuri verzi din parcuri și grădini publice. Compostarea se 

realizează în grămadă în aer liber (12-14 saptamâni), 98 de zile.  

Elementele componente ale stației de compostare Ghizela sunt: 

 -pod basculă (cântar auto) același pentru întregul sistem din cadrul depozitului Ghizela. 

;   

 -tocător (tocare deșeuri verzi);  

 -ciur-cernere compost;  

 -încărcător frontal 2 buc;  

 -camion transport containere cu cârlig. 

Operarea Depozitului  Ghizela (din care face parte și stația de compostare) a început  din iunie 

2012.  

 

8. Stația de tratare mecano-biologică (TMB) 

 

În instalaţia de tratare mecano-biologică, având o capacitate totală de 77.018 t/an, din care 

52769 t/an capacitatea de tratare biologică se tratează deşeurile reziduale colectate separat de 

la populaţie, din industrie, comerţ şi instituţii din zonele 2, 3, 4, 0 şi din zona 1 cu excepţia 

municipiului Timişoara şi localităţile învecinate, precum şi refuzul de la staţia de sortare 

Timișoara . Activitatea se desfășoară în 2 schimburi de lucru.  

Procesele de tratare cuprind: 

 -tratare mecanică,  

 -tratare biologică-biocontainere-durată proces 14 zile; 

 -maturare-6 saptămâni.  

Dotarea stației de tratare mecano-biologică: 

 -linie de sortare deșeuri reciclabile: desfăcător de saci, bandă de alimentare cabină de 

sortare, containere deșeuri reciclabile, ciur rotativ,tocare/mărunțire.  

 -tratare biologică: bio-celule (180 buc), instalație de aerat, instalație de colectare 



 

levigat; 

 -încărcător frontal;  

 -camion cu cârlig -manipulare bio-containere. 

Procesul de tratare mecano-biologică a deşeurilor reziduale se realizează prin mărunţire, 

descompunere intensă în 180 de bio-containere cu aerare forţată şi maturare a acestora. 

 

 Deșeurile reziduale din zonele 2 Jimbolia, 3 Deta și 4 Făget sunt transportate prin 

intermediul centrelor de colectare la staţia de tratare mecano-biologică Ghizela; 

 deșeurile reziduale din zona 1 Timişoara (exceptând Mun. Timișoara și comunele 

periurbane ale acestuia) sunt  transportate prin intermediul staţiei de transfer Timişoara 

la staţia de tratare mecano- biologică Ghizela; 

 deșeurile reziduale din zona 0 Ghizela sunt transportate la staţia de tratare mecano-

biologică Ghizela 

 deșeurile din piețe colectate din zonele 2 Jimbolia și 3 Deta sunt transportate prin 

intermediul centrelor de colectare Jimbolia și Deta la stația de tratare mecano-biologică 

din cadrul depozitului central Ghizela; 

 deșeurile din piețe colectate din zona 4 Făget sunt  transportate prin intermediul 

centrului de colectare Făget la stația de tratare mecano biologică din cadrul depozitului 

central Ghizela; 

 deșeurile din piețe colectate din zona O Ghizela sunt transportate la stația de tratare 

mecano biologică din cadrul depozitului central Ghizela; 

 refuzul rezultat din stația de sortare pentru valorificare energetică respectiv refuzul 

stației de compostare Timișoara, se tratează în cadrul stației de tratare mecano 

biologică din cadrul depozitului central de deșeuri Ghizela 

 

9. Echipamente şi utilaje necesare funcţionării sistemului, achiziţionate prin proiect 

 
 11 autocamioane pentru transportul deşeurilor de la staţia de transfer/centrele de 

colectare la depozit 
 5 camioane cu macara pentru containere, la depozitul Ghizela.  
 4 încărcătoare frontale, la depozitul Ghizela.  



 

 1 motostivuitor baloţi, la depozitul Ghizela 
 1 compactor picior de oaie la depozitul Ghizela  
 45 containere: 

- pentru staţie transfer Timişoara – 6 buc. de 32 mc şi 14 buc. de 14 mc 
- pentru centru colectare Jimbolia – 7 buc. de 32 mc şi 4 buc. de 14 mc 
- pentru centru de colectare Deta – 6 buc. de 32 mc şi 3 buc. de 14 mc 
- pentru centru de colectare Făget – 4 buc. de 32 mc şi 1 buc. de 14 mc 

 278 containere tip clopot (capacitate 1.100 l) pentru colectarea sticlei 
 44 144 pubele pentru colectare deşeuri reziduale 

(capacitate 120 l) 35 687 recipiente pentru 

compostare în gospodării 



 

ANEXA 3. 

 

 
 
 

SCHEMELE FLUXURILOR DE DESEURI PE ZONELE DE 

COLECTARE ALE JUDETULUI TIMIS 



 

 



 

 



 

  

 



ANEXA  4 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE

1. Indicatori propusi pentru activitatea de colectare si transport al deseurilor

Nr. Titlu Descriere
Unitate de

măsură

1.1 Eficienta in incheierea Contractelor cu utilizatorii (in situa ia in care se impune incheierea acestor contracte, respectiv când ț
Operatorul factureaza tariful direct utilizatorilor)

1.1.1
Eficienta in incheierea Contractelor cu 
utilizatorii (total)

Numarul de contracte incheiate intre Delegat si utilizatori (producatori 
de deseuri) raportat la numarul de solicitari, pe categorii de utilizatori

100%

1.1.2
Eficienta in incheierea Contractelor cu 
utilizatorii (in 10 zile)

Numarul de contracte incheiate intre Delegat si utilizatori (producatori 
de deseuri) in mai putin de 10 zile calendaristice de la primirea solicitarii
justificate din partea utilizatorului, raportat la numarul cererilor, pe 
categorii de utilizatori

80%

1.1.3
Eficienta in modificarea Contractelor cu 
utilizatorii (in 10 zile)

Numarul de contracte cu utilizatorii modificate in mai putin de 10 zile 
calendaristice de la primirea solicitarii justificate din partea utilizatorului, 
raportat la numarul de cereri de modificare a clauzelor contractuale

80%

1.1.4
Eficienta in imbunatatirea parametrilor de 
calitate prevazuti in Contracte cu utilizatorii

Numarul de contracte modificate cu privire la imbunatatirile parametrilor
de calitate ai activitatii prestate raportat la numarul de cereri justificate 
de modificare a clauzelor contractuale, pe categorii de activitate

100%

1.2 Eficienta in gestionarea si executarea Contractelor

1.2.1
Numarul de containere/pubele puse la 
dispozitie

Numarul de containere/pubele puse la dispozitie, in functie de tipul de 
recipient raportat la numarul de cereri justificate primite

100%

1.2.2
Numarul de reclamatii scrise la care s-a 
raspuns

Numarul de reclamatii scrise la care Operatorul a raspuns in 30 de zile 
de la data primirii reclama iei, raportat la numarul total de reclamatii ț
scrise

100%

1.2.3 Numarul de reclamatii scrise justificate (care Numarul de reclamatii scrise justificate raportat la numarul total de 5%



Nr. Titlu Descriere
Unitate de

măsură

au primit o solu ie definitiva si irevocabila ț
favorabila reclamantului)

utilizatori, pe categori de utilizatori 

1.3 Rata de acoperire a serviciului de salubrizare

1.3.1
Rata de acoperire a serviciului de 
salubrizare

Populatia care beneficiaza de colectare a deseurilor raportat la 
populatia totala la nivel de unitate teritorial administrativa (%)

100% 

1.4 Deseuri colectate separat

1.4.1
Deseuri reciclabile colectate separat, 
inclusiv deseuri de ambalaje

Cantitatea de deseuri reciclabile colectate separat (hartie si carton, 
plastic, metale, sticla, biodeseuri) raportata la cantitatea totala de 
deseuri municipale colectate

25%

 

1.4.2
Deseuri menajere periculoase colectate 
separat

Cantitatea de deseuri menajere periculoase colectate separat/locuitor si
an raportat la indicatorul estimat in planurile de gestionare a deseurilor 
aflate in vigoare

100%

1.4.3
Deseuri menajere periculoase colectate 
separat  trimise la tratare/eliminare

Cantitatea de deseuri menajere periculoase colectate separat trimis la 
tratare/ eliminare raportat la cantitatea totala de deseuri menajere 
periculoase colectate 

100%

1.4.4 Deseuri voluminoase colectate separat
Cantitatea de deseuri voluminoase colectate separat /locuitor si an 
raportat la indicatorul estimat in planurile de gestionare a deseurilor 
aflate in vigoare

100%

1.4.5
Deseuri voluminoase trimise la tratare/ 
valorificare/eliminare

Cantitatea de deseuri voluminoase colectate separat trimis la tratare/ 
eliminare raportat la cantitatea totala de deseuri voluminoase colectate 
de la populatie

100%

  



ANEXA  5

INDICATORI DE EVALUARE PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE ŞI TRANSPORT

INDICATORI CU PENALITATI

Nr. Titlu Descriere/unitate de măsurare Valori propuse/
interval de valori

Penalităţi propuse 

1. Indicatori de performanţă 
1.1 Eficienţă în 

încheierea 
Contractelor cu 
Utilizatorii 
(în decurs de 10 zile)

Numărul de contracte încheiate între Operator şi 
Utilizatori în mai puţin de 10 zile calendaristice de la 
primirea solicitării din partea Utilizatorului, în raport cu
numărul de solicitări, pe categorie de Utilizatori (%) 

minim 95% O penalitate de 5.000 LEI în cazul unui 
procent mai mic de 95%, pe categorie de 
Utilizatori calculată pe o perioadă de 12 luni.

2. Indicatori tehnici
2.1 Colectarea separată 

a deşeurilor 
municipale 
reciclabile, inclusiv 
ambalaje 

Cantitatea de deşeuri reciclabile (hârtie şi carton, 
plastic, metale, sticlă) din de eurile municipale, ș
colectate separat,  ca procentaj  din cantitatea totală 
generată de deşeuri de hârtie, metal, plastic i sticlă ș
din de eurile municipale  (%)ș

40%  până la sfâr itul ș
anului 2019

50%  pentru anul 
2020

60 % pentru anul 
2021

70 % începând cu anul

Până la sfârşitul anului 2019 se aplică anual 
următoarele penalitati la următoarele 
procente de deşeuri reciclabile colectate 
separat:
10% sau mai puţin: 200.000 lei 
20% sau mai puţin: 150.000 lei
30% sau mai puţin: 100.000 lei
Între 30% şi 40%: 50.000 lei
40% sau mai mult: nicio penalizare

Între 40% i 50% : 25.000 leiș
50 % sau mai mult : nicio penalizare 

Între 50% i 60 % : 25.000 leiș
60% sau mai mult : nicio penalizare

Până la sfârşitul perioadei de operare, 

1



Nr. Titlu Descriere/unitate de măsurare Valori propuse/
interval de valori

Penalităţi propuse 

2022 următoarele penalităţi se vor aplica anual:
10% sau mai putin: 300.000 LEI
20% sau mai putin: 250.000 LEI 
30% sau mai putin: 200.000 LEI
40% sau mai putin: 150.000 LEI
50% sau mai putin: 100.000 LEI
60% sau mai pu in : 50.000 LEIț
Între 60% i 70% : 25.000 lei ș
70% sau mai mult: nicio penalizare

INDICATORI FĂRĂ PENALITATI

Nr. Titlu Descriere/unitate de măsurare Valori propuse/
interval de valori

Comentarii

1. Indicatori de performanţă
1.1 Eficienţă în 

încheierea 
Contractelor cu 
Utilizatorii (total)

Numărul de contracte încheiate între Operator şi 
Utilizatori în raport cu numărul de solicitări, pe fiecare 
categorie de Utilizatori (%)

100% Datele sunt folosite in scopuri de 
monitorizare.
Conform Anexa 9. Indicatori de performanta 
pentru serviciul public de salubrizare

1.2 Eficienţă în 
modificarea 
Contractelor cu 
Utilizatorii 

Numărul de Contracte cu Utilizatorii modificate în mai 
puţin de 10 zile calendaristice de la primirea solicitării 
din partea Utilizatorului, în raport cu numărul de 
solicitări de modificare a clauzelor contractuale (%)

minim 80% Datele sunt folosite in scopuri de 
monitorizare.
Conform Anexa 9. Indicatori de performanta 
pentru serviciul public de salubrizare

1.3 Eficienţă în creşterea
parametrilor de 
calitate revazuţi de 
Contractele cu 
Utilizatorii

Numărul de contracte modificate în vederea creşterii 
parametrilor de calitate aferenţi activităţii desfăşurate 
în raport cu numărul de solicitări juste privind 
modificarea clauzelor contractuale, pe categorii de 
activitate (%)

100% Datele sunt folosite in scopuri de 
monitorizare.
Conform Anexa 9. Indicatori de performanta 
pentru serviciul public de salubrizare

2. Indicatori tehnici 
2.1 Rata de conectare la 

serviciul de 
salubrizare

Populaţia deservită de serviciu de colectare deşeuri ca 
procent din populatia totală din Aria de delegare (%)

100% Datele sunt folosite in scopuri de 
monitorizare.

2



Nr. Titlu Descriere/unitate de măsurare Valori propuse/
interval de valori

Comentarii

2.2 Deşeuri menajere 
periculoase colectate
separat 

Cantitatea de deşeuri menajere periculoase colectate 
separat /locuitor şi an în raport cu indicatorul stabilit în
planul judetean de gestionare a deşeurilor (%)

75 - 125% Datele sunt folosite in scopuri de 
monitorizare.

2.3 Deşeuri menajere 
periculoase colectate
separat trimise la 
tratare /depozitare

Cantitatea de deşeuri menajere periculoase colectate 
separat trimisă la tratare /depozitare ca procent din 
cantitatea totală colectată de deşeuri menajere 
periculoase în Aria de delegare (%)

minim 90% Datele sunt folosite in scopuri de 
monitorizare.

2.4 Deşeuri voluminoase
colectate separat 

Cantitatea de deşeuri voluminoase colectate separat 
/locuitor şi an, ca procent din indicatorul stabilit în 
planul judetean de gestionare a deşeurilor (%)

75 - 125% Datele sunt folosite in scopuri de 
monitorizare.

2.5 Deşeuri voluminoase
trimise la 
tratare/valorificare/
depozitare 

Cantitatea de deşeuri voluminoase colectate separat 
trimisă la tratare/depozitare ca procent din cantitatea 
totală de deşeuri voluminoase colectate din Aria de 
delegare (%)

minim 90% Datele sunt folosite in scopuri de 
monitorizare.

3



ANEXA  6

INDICATORI  DE  PERFORMANTA  PENTRU  ACTIVITATEA  DE  OPERARE  A
DEPOZITULUI,  STATIEI  DE  SORTARE,  STATIEI  DE  COMPOSTARE  SI  A
INSTALATIEI DE TRATARE MECANO-BIOLOGICA GHIZELA

Nr.
Crt.

Indicatori de performanta Unitate
masura

Valoare

1. INDICATORI DE PERFOMANTA GENERALI

1.1 Masurarea si gestiunea cantitatii serviciilor prestate

1.1.1 Numarul de sesizari din partea reprezentantilor Garzii
de mediu raportat la numarul total de sesizari din partea
autoritatilor centrale si locale

% 10

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

% 10

1.1.3 Cantitatea  totala  de  deseuri  trimisă  la  reciclare  ca
procentaj din cantitatea totală  de deseuri acceptată la
sta iile de sortareț

% 75

1.1.4. Cantitatea totală de de euri de hârtie, metal, plastic iș ș
sticlă  trimise  anual  la  reciclare  ca  procentaj  din
cantitatea  totală  de  de euri  acceptată  la  instala ia  deș ț
tratare mecano-biologică

% 3

1.1.5 Cantitatea totala de deseuri verzi compostate raportata
la capacitatea totala a instalatiei de compostare

% 100

1.1.6 Cantitatea  totala  de  compost  valorificat  raportata  la
cantitatea de deseuri verzi compostata

% 50

1.1.7 Cantitatea  de  deseuri  periculoase  menajere  transmise
spre  tratare/eliminare  raportata  la  cantitatea  totala  de
deseuri periculoase menajere colectate

% 100

1.1.8 Penalitati  contractuale  totale  aplicate  de  autoritatile
administratiei  publice  locale,  raportate  la  valoare
prestatiei  activitatii  de  operare  a  instalatiilor  de
gestionare  a  deseurilor  (statie  de  sortare,  statie  de
compostare,  instalatie  de  tratare  mecano-biologica  si
depozit)

% 1

1.1.9 Numarul  de  reclamatii  rezolvate  privind  calitatea
operarii  statiei de sortare, raportat la numarul total de
reclamatii  privind  calitatea  operarii  instalatiilor  de
gestionare  a  deseurilor  (statie  de  sortare,  statie  de
compostare,  instalatie  de  tratare  mecano-biologica  si
depozit)

% 20

1.1.10 Ponderea din numarul de reclamatii de la punctul 1.1.8
care s-au dovedit justificate

% 50



Nr.
Crt.

Indicatori de performanta Unitate
masura

Valoare

1.1.11 Procentul de reclamatii de la punctul 1.1.9 care au fost
rezolvate in mai putin de doua zile calendaristice

% 50

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

% 10

1.1.13 Ponderea din numarul de reclamatii de la punctul 1.1.11
care s-au dovedit justificate

% 50

1.1.14 Procentul de reclamatii de la punctul 1.1.11 care au fost
rezolvate in mai putin de doua zile calendaristice

% 50

1.1.15 Numarul  de  reclamatii  rezolvate  privind  calitatea
operarii instalatiei de tratare mecano-biologica, raportat
la numarul total de reclamatii privind calitatea operarii
instalatiilor de gestionare a deseurilor

% 30

1.1.16 Ponderea din numarul de reclamatii de la punctul 1.1.13
care s-au dovedit justificate

% 50

1.1.17 Procentul de reclamatii de la punctul 1.1.14 care au fost
rezolvate in mai putin de doua zile calendaristice

% 50

1.1.18 Numarul  de  reclamatii  rezolvate  privind  calitatea
operarii depozitul de deseuri, raportat la numarul total
de  reclamatii  privind calitatea  operarii  instalatiilor  de
gestionare a deseurilor

% 40

1.1.19 Ponderea din numarul de reclamatii de la punctul 1.1.16
care s-au dovedit justificate

% 50

1.1.20 Procentul de reclamatii de la punctul 1.1.17 care au fost
rezolvate in mai putin de doua zile calendaristice

% 50

1.2 Facturarea si incasarea contravalorii prestatiilor

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

% 95

1.3 Raspunsuri la solicitari scrise ale utilizatorilor

1.3.1 Numarul  de  sesizari  scrise  privind  activitatea  de  de
operare  a  instalatiilor  de  gestionare  a  deseurilor,
raportat la numarul total de utilizatori 

% 0,5

1.3.2 Procentul  din  totalul  de  la  punctul  1.3.1  la  care  s-a
raspuns intr-un termen mai mic de 30 zile calendaristice

% 95

1.3.3 Procentul din totalul de la punctul 1.3.2 care s-a dovedit
a fi intemeiat

% 50

2. INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI

2.1 Indicatori de performanta garantati prin licenta de prestare a serviciului

2.1.1 Numarul  de  sesizari  scrise  privind  nerespectarea  de
catre operatorul instalatiilor de gestionare a deseurilor a

Nr. 0



Nr.
Crt.

Indicatori de performanta Unitate
masura

Valoare

obligatiilor din licenta

2.1.2 Numarul  de  incalcari  ale  obligatiilor  operatorului
instalatiilor  de  gestionare  a  deseurilor  rezultate  din
analizele si controalele organismelor abilitate

Nr. 0

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

2.2.1 Numarul  de  utilizatori  si  angajati  care  au  primit
despagubiri datorate culpei operatorului instalatiilor de
gestionare  a  deseurilor  sau  daca  s-au  imbolnavit  din
cauza nerespectarii  conditiilor  de prestare  a  activitatii
operare a instalatiilor de gestionare a deseurilor

Nr. 0

2.2.2 Valoarea  despagubirilor  acordate  de  operatorul
instalatiilor de gestionare a deseurilor pentru situatiile
de la punctul 2.2.1 raportata la valoarea totala facturata
aferenta  activitatii  de  operare  a  instalatiilor  (statie  de
sortare,  statie  de  compostare,  instalatie  de  tratare
mecano-biologica si depozit)

% 0

2.2.3 Numarul  de  neconformitati  constatate  de  autoritatile
administratiei publice locale si Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara  privind  activitatea  de  operare  a
instalatiilor de gestionare a deseurilor (statie de sortare,
statie  de  compostare,  instalatie  de  tratare  mecano-
biologica si depozit)

Nr. 0



ANEXA 7 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
pentru serviciile publice de salubrizare

Nr.
crt.

Indicatori de
performanţă

Trimestrul Total
I II III IV AN

1. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GENERALI

1.1. CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE

1.1.1. Numărul de contracte 
încheiate raportat la 
numarul de solicitări, 
pe categorii de 
utilizatori

97,14%
Contracte

între Polaris-
UAT i SCș  

97,14%
Contracte

între Polaris-
UAT i SCș

97,14%
Contracte

între Polaris-
UAT i SCș

97,14%
Contracte

între Polaris-
UAT i SCș

97,14%
Contracte

între Polaris-
UAT i SCș

1.1.2. Procentul de contracte 
de la pct. 1.1.1. 
încheiate în mai puţin 
de 10 zile 
calendaristice

100% 100% 100% 100% 100%

1.1.3. Numărul de solicitări de
modificare a 
prevederilor 
contractuale, raportate 
la numărul total de 
solicitări de modificare 
a prevederilor 
contractuale, rezolvate 
în 10 zile

100% 100% 100% 100% 100%

1.1.4. Numărul de solicitări de
îmbunătăţire a 
parametrilor de calitate
ai activităţii prestate, 
rezolvate, raportat la 
numărul total de cereri 
de îmbunătăţire a 
activităţii, pe categorii 
de activităţi                 

100% 
Nu au fost
solicitări

100% 
Nu au fost
solicitări

100% 
Nu au fost
solicitări

100% 
Nu au fost
solicitări

100% 
Nu au fost
solicitări

1.1.5. Procent populatie 
conectata la serviciile 
de colectare in judet, 
precum si pe zone 
(urban, rural)

-
Polaris
asigură

transferul
de eurilorș
din toate

UATurile din
jude , nuț
colectarea

lor 

-
Polaris
asigură

transferul
de eurilorș
din toate

UATurile din
jude , nuț
colectarea

lor 

-
Polaris
asigură

transferul
de eurilorș
din toate

UATurile din
jude , nuț
colectarea

lor 

-
Polaris
asigură

transferul
de eurilorș
din toate

UATurile din
jude , nuț
colectarea

lor

-
Polaris
asigură

transferul
de eurilorș
din toate

UATurile din
jude , nuț
colectarea

lor
1.1.6. Asigurarea serviciilor 

de colectare selectiva 
in judet, precum si pe 

-
Polaris
asigură

-
Polaris
asigură

-
Polaris
asigură

-
Polaris
asigură

-
Polaris
asigură



Nr.
crt.

Indicatori de
performanţă

Trimestrul Total
I II III IV AN

zone (urban, rural) transferul
de eurilorș
din toate

UATurile din
jude , nuț
colectarea

lor 

transferul
de eurilorș
din toate

UATurile din
jude , nuț
colectarea

lor 

transferul
de eurilorș
din toate

UATurile din
jude , nuț
colectarea

lor 

transferul
de eurilorș
din toate

UATurile din
jude , nuț
colectarea

lor

transferul
de eurilorș
din toate

UATurile din
jude , nuț
colectarea

lor

1.2. MĂSURAREA ŞI GESTIUNEA CANTITĂŢII SERVICIILOR PRESTATE

1.2.1. Numărul de recipiente 
de precolectare 
asigurate pe tipuri si 
dimensiuni, ca urmare 
a solicitărilor, raportat 
la numărul total de 
solicitări             

100%
În ST/CC s-
au pus la
dispozi ieț

containere pt
DEE-uri iș

voluminoase

100%
În ST/CC s-
au pus la
dispozi ieț

containere pt
DEE-uri iș

voluminoase

100%
În ST/CC s-
au pus la
dispozi ieț

containere pt
DEE-uri iș

voluminoase

100%
În ST/CC s-
au pus la
dispozi ieț

containere pt
DEE-uri iș

voluminoase

100%
În ST/CC s-
au pus la
dispozi ieț

containere pt
DEE-uri iș

voluminoase

1.2.2. Numărul de reclamaţii 
rezolvate privind 
cantităţile de servicii 
prestate, raportat la 
totalul reclamaţiilor 
privind cantităţile de 
servicii prestate, pe 
tipuri de activităţi şi 
categorii de utilizatori   

100%
Nu au existat

reclama iiț

100%
Nu au
existat

reclama iiț

100%
Nu au
existat

reclama iiț

100%
Nu au
existat

reclama iiț

100%
Nu au existat

reclama iiț

1.2.3. Ponderea din numărul 
de reclamaţii de la pct. 
1.2.2. care s-au 
dovedit justificate

0%
Nu au existat

reclama iiț

0%
Nu au
existat

reclama iiț

0%
Nu au
existat

reclama iiț

0%
Nu au
existat

reclama iiț

0%
Nu au existat

reclama iiț

1.2.4. Procentul de solicitări 
de la pct. 1.2.3. care 
au fost rezolvate în mai
puţin de 5 zile 
lucrătoare  

100%
Nu au existat

reclama iiț

100%
Nu au
existat

reclama iiț

100%
Nu au
existat

reclama iiț

100%
Nu au
existat

reclama iiț

100%
Nu au existat

reclama iiț

1.2.5. Numărul de sesizări din
partea agenţilor de 
protecţia mediului 
raportat la numărul 
total de sesizări din 
partea autorităţilor 
centrale şi locale          

0%
Nu au existat

sesizări

0%
Nu au
existat
sesizări

0%
Nu au
existat
sesizări

0%
Nu au
existat
sesizări

0%
Nu au existat

sesizări

1.2.6. Numărul anual de 
sesizări din partea 
agenţilor de sănătate 
publică raportat la 
numărul total de 
sesizări din partea 
autorităţilor centrale şi
locale                          

0%
Nu au existat

sesizări

0%
Nu au
existat
sesizări

0%
Nu au
existat
sesizări

0%
Nu au
existat
sesizări

0%
Nu au existat

sesizări

1.2.7. Cantitatea de deşeuri 
colectate raportată la 
cantitatea totală de 
deşeuri generata

100% 
A fost

transferată
întreaga

cantitate de

100% 
A fost

transferată
întreaga

cantitate de

100% 
A fost

transferată
întreaga

cantitate de

100% 
A fost

transferată
întreaga

cantitate de

100% 
A fost

transferată
întreaga

cantitate de



Nr.
crt.

Indicatori de
performanţă

Trimestrul Total
I II III IV AN

de euriș
adusă în
ST/CC

de euriș
adusă în
ST/CC

de euriș
adusă în
ST/CC

de euriș
adusă în
ST/CC

de euriș
adusă în
ST/CC

1.2.8. Cantitatea de deşeuri 
reciclabile colectate 
selectiv raportată la 
cantitatea totală de 
deşeuri municipale 
colectate

-
Polaris
asigură

transferul
de eurilorș
din toate

UATurile din
jude , nuț
colectarea

lor

-
Polaris
asigură

transferul
de eurilorș
din toate

UATurile din
jude , nuț
colectarea

lor

-
Polaris
asigură

transferul
de eurilorș
din toate

UATurile din
jude , nuț
colectarea

lor

-
Polaris
asigură

transferul
de eurilorș
din toate

UATurile din
jude , nuț
colectarea

lor

-
Polaris
asigură

transferul
de eurilorș
din toate

UATurile din
jude , nuț
colectarea

lor

1.2.9. Cantitatea totală de 
deşeuri sortate şi 
valorificate, raportată 
la cantitatea totală de 
deşeuri municipale 
colectate                     

-
În cadrul

ST/CC nu se
face sortare
i valorificareș

-
În cadrul

ST/CC nu se
face sortare

iș
valorificare

-
În cadrul

ST/CC nu se
face sortare

iș
valorificare

-
În cadrul

ST/CC nu se
face sortare

iș
valorificare

-
În cadrul

ST/CC nu se
face sortare
i valorificareș

1.2.10. Penalităţile 
contractuale totale 
aplicate de autorităţile 
administraţiei publice 
locale, raportate la 
valoarea prestaţiei, pe 
activităţi

0% 
Nu au fost
aplicate

penalită iț

0% 
Nu au fost
aplicate

penalită iț

0% 
Nu au fost
aplicate

penalită iț

0% 
Nu au fost
aplicate

penalită iț

0% 
Nu au fost
aplicate

penalită iț

1.2.11. Cantitatea totală de 
deşeuri colectate pe 
bază de contract 
raportată la cantitatea 
totală de deşeuri 
colectată

97,14%
Procentul se

referă la
cantitatea de

de euș
transferată

97,14%
Procentul se

referă la
cantitatea de

de euș
transferată

97,14%
Procentul se

referă la
cantitatea de

de euș
transferată

97,14%
Procentul se

referă la
cantitatea de

de euș
transferată

97,14%
Procentul se

referă la
cantitatea de

de euș
transferată

1.2.12. Cantitatea totală de 
deşeuri colectate din 
locurile neamenajate, 
raportată la cantitatea 
totală de deşeuri 
colectate

0%
Polaris
asigură

transferul
de eurilorș
din toate

UATurile din
jude , nuț
colectarea

lor

0%
Polaris
asigură

transferul
de eurilorș
din toate

UATurile din
jude , nuț
colectarea

lor

0%
Polaris
asigură

transferul
de eurilorș
din toate

UATurile din
jude , nuț
colectarea

lor

0%
Polaris
asigură

transferul
de eurilorș
din toate

UATurile din
jude , nuț
colectarea

lor

0%
Polaris
asigură

transferul
de eurilorș
din toate

UATurile din
jude , nuț
colectarea

lor

1.2.13. Numărul  de  reclamaţii
rezolvate  privind
calitatea  activităţii
prestate,  raportat  la
numărul  total  de
reclamaţii  privind
calitatea  activităţii
prestate,  pe  tipuri  de
activităţi şi categorii de
utilizatori

100% 100% 100% 100% 100%

1.2.14. Ponderea  din  numărul
de reclamaţii de la pct.

0% 0% 0% 0% 0%



Nr.
crt.

Indicatori de
performanţă

Trimestrul Total
I II III IV AN

1.2.13  care  s-au
dovedit justificate

1.2.15. Procentul de solicitări 
de la pct. 1.2.13 
rezolvate în mai puţin 
de două zile 
calendaristice

100% 100% 100% 100% 100%

1.2.16. Valoarea rezultată din 
valorificarea deşeurilor 
reciclabile raportată la 
valoarea totală 
aferenta activităţii de 
colectare a deşeurilor 
(total facturat)

-
Polaris
asigură

transferul
de eurilorș
din toate

UATurile din
jude , nuț
colectarea

lor

-
Polaris
asigură

transferul
de eurilorș
din toate

UATurile din
jude , nuț
colectarea

lor

-
Polaris
asigură

transferul
de eurilorș
din toate

UATurile din
jude , nuț
colectarea

lor

-
Polaris
asigură

transferul
de eurilorș
din toate

UATurile din
jude , nuț
colectarea

lor

-
Polaris
asigură

transferul
de eurilorș
din toate

UATurile din
jude , nuț
colectarea

lor

1.3. FACTURAREA ŞI ÎNCASAREA CONTRAVALORII PRESTAŢIILOR

1.3.1. Numărul de reclamaţii 
privind facturarea 
raportat la numărul 
total de utilizatori pe 
categorii de utilizatori

0% 0% 0% 0% 0%

1.3.2. Procentul de reclamaţii 
de la pct. 1.3.1 
rezolvate în mai puţin 
de 10 zile                    

100% 100% 100% 100% 100%

1.3.3. Procentul din 
reclamaţiile de la pct. 
1.3.2 care  s-au 
dovedit a fi justificate   

0% 0% 0% 0% 0%

1.3.4. Valoarea totală a 
facturilor încasate 
raportată la valoarea 
totală a facturilor 
emise, pe categorii de 
activităţi si utilizatori    

114,49% 102,74% 84,08% 112,64% 102,19%

1.3.5. Valoarea totală a 
facturilor emise 
raportată la cantităţile 
de servicii prestate, pe 
activităţi şi pe categorii
de utilizatori                

100% 100% 100% 100% 100%

1.4. RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR

1.4.1. Numărul de sesizări 
scrise, raportate la 
numărul total de 

0% 0% 0% 0% 0%



Nr.
crt.

Indicatori de
performanţă

Trimestrul Total
I II III IV AN

utilizatori, pe activităţi 
şi categorii de 
utilizatori                    

1.4.2. Procentul din totalul de 
la pct. 1.4.1 la care s-a
răspuns într-un termen
mai mic de 30 de zile 
calendaristice              

100% 100% 100% 100% 100%

1.4.3. Procentul din totalul de 
la pct. 1.4.2 care s-a 
dovedit a fi întemeiat   

0% 0% 0% 0% 0%

2  INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI                               

2.1.  INDICATORI  DE  PERFORMANŢĂ  GARANTAŢI  PRIN  LICENŢA  DE  PRESTARE  A
SERVICIULUI                                   

2.1.1. Numărul  de  sesizări
scrise  privind
nerespectarea de către
operator  a  obligaţiilor
din licenţă  

0 0 0 0 0

2.1.2. Numărul  de  încălcări
ale  obligaţiilor
operatorului  rezultate
din  analizele  şi
controalele
organismelor abilitate

0 0 0 0 0

2.2. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂŢI
CONFORM CONTRACTULUI DE FURNIZARE/PRESTARE

2.2.1. Numărul de utilizatori 
care au primit 
despăgubiri datorate 
culpei operatorului sau 
dacă s-au îmbolnăvit 
din cauza nerespectării 
condiţiilor 
corespunzătoare de 
prestare a activităţii     

0 0 0 0 0

2.2.2. Valoarea despăgubirilor
acordate  de  operator
pentru  situaţiile  de  la
pct.  2.2.1  raportată  la
valoare totală facturată
aferentă activităţii     

0% 0% 0% 0% 0%

2.2.3. Numărul de 
neconformităţi 
constatate de 
autoritatea 

0 0 0 0 0



Nr.
crt.

Indicatori de
performanţă

Trimestrul Total
I II III IV AN

administraţiei publice 
locale, pe activităţi





 

      ANEXA 9 

 

 

Sancțiuni pentru operatorii serviciilor de salubrizare, utilizatorii serviciilor de salubrizare și 

unitățile administrativ-teritoriale 
 

 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Descrierea faptei care intră sub incidența 

sancțiunii 

Cuantumul amenzii* 

Pentru 

persoane 

fizice 

(lei) 

Pentru 

persoane fizice 

autorizate (lei) 

Pentru 

persoane 

juridice 

(lei) 

Sancțiuni pentru operatorii serviciilor de salubrizare 

1.  Sistarea nejustificată a serviciului sau refuzul 

de a reconecta utilizatorii la serviciul de 

salubrizare după achitarea la zi a debitelor 

restante   

- - 10.000-

50.000 

2.  Încălcarea de către operatori a prevederilor 

reglementărilor tehnice şi/sau comerciale, 

inclusiv a reglementărilor-cadru ale serviciilor 

de utilităţi publice stabilite de autorităţile de 

reglementare competente, precum şi 

nerespectarea condiţiilor asociate licenţelor 

- - 20.000-

50.000 

3.  Refuzul operatorului de a pune la dispozitia 

autoritatii publice locale datele şi informatiile 

solicitate sau  furnizarea incorecta şi 

incompleta de date şi informatiile necesare 

desfășurării activității acesteia 

 

- 

 

- 

 

20.000-

50.000 

4.  Prestarea serviciului de salubrizare în afara 

parametrilor tehnici cantitativi şi calitativi 

adoptati prin contractul de delegare a gestiunii 

şi a prezentului Regulament 

 

- 

 

- 

20.000-

50.000 

5.  Refuzul operatorilor de a se supune controlului 

şi de a permite verificările şi inspecţiile 

prevăzute prin reglementări sau dispuse de 

autoritatea de reglementare competentă, 

precum şi obstrucţionarea acesteia în 

îndeplinirea atribuţiilor sale 

- - 30.000-

50.000 

6.  Neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia 

activitătilor de control 

- - 30.000-

50.000 

7.  Furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi 

publice de către operatorii fără licenţă eliberată 

potrivit prevederilor prezentei legi 

- - 30.000-

50.000 



 

Nr. 

crt. 

 

Descrierea faptei care intră sub incidența 

sancțiunii 

Cuantumul amenzii* 

Pentru 

persoane 

fizice 

(lei) 

Pentru 

persoane fizice 

autorizate (lei) 

Pentru 

persoane 

juridice 

(lei) 

8.  Nesolicitarea de către operatori a acordării 

licenţei, în termen de 90 de zile de la data 

semnării contractului de delegare a gestiunii;  

- - 30.000-

50.000 

9.  Practicarea altor tarife decât cele stipulate în 

contractele de delegare a gestiunii  şi  aprobate 

de autorităţile administraţiei publice locale sau 

de ADI, după caz 

 

- 

 

- 

30.000-

50.000 

10.  Neigienizarea  recipientelor şi a platformelor 

de colectare, conform programului stabilit 

- 

- 

 

- 

- 

500 – 2.500 

11.  Întretinerea necorespunzatoare  a mijloacelor 

de transport  pentru deşeuri de către operatorii 

serviciului de salubrizare. 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

250 – 1.000 

12.  Lipsa echipamentului de lucru şi a ecusonului 

pentru personalul operatorului  
- - 500-2.500 

13.  Practici de lucru care nu respectă normele de 

siguranță - - 500-2.500 

14.  Nerespectarea de catre operator a graficelor de 

ridicare a deşeurilor  
- - 1.500 -2.500 

15.  Neasigurarea de către operatorii serviciului a 

recipientelor de colectare la cererea 

utilizatorilor. 

- - 200 – 500 

16.  Operatorii economici care asigură colectarea şi 

transportul deşeurilor (hârtie, metal, plastic și 

sticlă)  au obligaţia de a asigura colectarea 

separată a deşeurilor şi de a nu amesteca aceste 

deşeuri 

- - 20.000-

40.000 

17.  Operatorii economici autorizaţi din punct de 

vedere al protecţiei mediului pentru efectuarea 

operaţiunilor de colectare şi transport au 

obligaţia să transporte deşeurile numai la 

instalaţii autorizate pentru efectuarea 

operaţiunilor de tratare. 

- - 20.000-

40.000 

18.  Prestarea de către operator a uneia dintre 

activităţile reglementate de prezenta lege 

(Legea nr 211/2011) fără aprobarea 

autorităţilor administraţiei publice locale prin 

hotărârea de dare în administrare, respectiv 

hotărârea de atribuire a contractului de 

delegare a gestiunii 

- - 30.000-

50.000 

19.  Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 

amendă de la 500 lei la 1.000 lei refuzul 

utilizatorului de a încheia contracte de prestări 

servicii cu operatorul de salubrizare licenţiat în 

aria de delegare respectivă. 

- - 500-1.000  

20.  Operatorii economici autorizaţi din punctul de - - 20.000-



 

Nr. 

crt. 

 

Descrierea faptei care intră sub incidența 

sancțiunii 

Cuantumul amenzii* 

Pentru 

persoane 

fizice 

(lei) 

Pentru 

persoane fizice 

autorizate (lei) 

Pentru 

persoane 

juridice 

(lei) 

vedere al protecţiei mediului să desfăşoare 

activităţi de colectare, transport, stocare, tratare 

sau valorificare a deşeurilor periculoase sunt 

obligaţi să colecteze, să transporte şi să 

stocheze separat diferitele categorii de deşeuri 

periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-

chimice, de compatibilităţi şi de natura 

substanţelor de stingere care pot fi utilizate 

pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de 

incendiu, astfel încât să se poată asigura un 

grad ridicat de protecţie a mediului şi a 

sănătăţii populaţiei potrivit prevederilor art. 20 

( din Legea 211/2011) , incluzând asigurarea 

trasabilităţii de la locul de generare la 

destinaţia finală, potrivit prevederilor art. 49 

din Legea nr 211/2011.  

40.000 

21.  Operatorii economici care sunt autorizaţi 

pentru colectarea şi transportul deşeurilor 

periculoase sau care acţionează în calitate de 

comercianţi ori brokeri sunt obligaţi să ţină o 

evidenţă cronologică a cantităţii, naturii, 

originii şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, 

a mijlocului de transport, a metodei de tratare, 

precum şi a operaţiunilor prevăzute în anexele 

nr. 2 şi 3 I (din Legea 211/2011) şi să o pună la 

dispoziţia autorităţilor competente, la cererea 

acestora. 

- - 15.000-

30.000 

Sanctiuni pentru utilizatorii serviciilor de salubrizare  

22.  Abandonarea sau depozitarea deşeurilor 

municipale pe spatiile verzi, caile de 

comunicatie, în locurile publice sau în alte 

locuri decat cele special amenajate 

 

100 – 200 

 

500 - 1.000 

 

500 - 2.500 

23.  Neîncheierea  contractelor (utilizatorii non-

casnici) cu operatorii autorizați pentru 

colectarea şi transportul deşeurilor municipale  

 

- 

 

100 - 1.000 

 

500 - 2.500 

24.  Depozitarea deşeurilor pe platformele de 

colectare în afara recipientelor şi nemenținerea 

curățeniei pe platforme. 

 

100 - 500 

 

500 - 750 

 

750 – 1.500 

25.  Depunerea în  recipientele de precolectare a 

deşeurilor municipale de pe platformele 

amenajate pe domeniul public, de deşeuri 

animaliere (dejectii, cadavre de 

animale/păsari), deşeuri de 

constructii/demolari, deşeuri vegetale, deşeuri 

periculoase etc. 

 

200 – 1.000 

 

500 – 1.500 

 

1.000 – 2.500 

26.  Neasigurarea sau obstrucționarea/blocarea 100 - 200 200 - 500 500 – 1.000 



 

Nr. 

crt. 

 

Descrierea faptei care intră sub incidența 

sancțiunii 

Cuantumul amenzii* 

Pentru 

persoane 

fizice 

(lei) 

Pentru 

persoane fizice 

autorizate (lei) 

Pentru 

persoane 

juridice 

(lei) 

căilor de acces către platformele de colectare 

pentru  mijloacele de transport ale operatorilor. 

27.  Depozitarea materialelor de constructii pe 

domeniul public sau privat al localității, fără 

aprobarea prealabilă a administrației publice 

locale. 

200 -500 500 – 2.000 2.000 – 5.000 

28.  Blocarea gurilor de canal prin depozitarea de 

deșeuri, pământ sau moloz rezultate din 

deşeurile de constructii 

50 - 100 200 – 1.000 1.000 – 2.000 

29.  Organizarea necorespunzătoare a șantierelor de 

construcții prin lipsa de împrejmuire, 

nemenținerea curățeniei, necurățarea roților  de 

la mijloacele de transport la ieșirea din șantier, 

lipsa placuței indicatoare  cu denumirea  

obiectivului, identificarea constructorului şi 

durata lucrării. 

 

- 

 

 

500-1.000 

 

 

5.000-10.000 

30.  Utilizarea recipientelor pentru deşeuri 

reciclabile în alte scopuri decât cele pentru care 

sunt destinate. 

100 - 200 250 – 1.000 500 – 2.000 

31.  Deteriorarea si/sau sustragerea 

recipientelor/părți ale acestora, aflați în 

punctele de precolecare. 

500 – 2.000 

 

100 - 200 

- 

 

 

250 – 1.000 

- 

 

32.  Folosirea recipientelor de colectare de pe 

platformele de precolectare aferente 

asociațiilor de proprietari/locatari de către 

utilizatorii non-casnici. 

 

- 

250 – 1.000 500 – 2.000 

33. Folosirea platformelor de precolectare 

amenajate pe domeniul public al localității de 

către persoanele nerezidente, nearondate 

respectivului punct de colectare. 

 

100 - 500 

 

200-500 

 

1.000-2.000 

 

34. Aprindere şi/sau ardere a deşeurilor din 

recipientele de precolectare/colectare sau de 

ardere a deşeurilor vegetale rezultate de la 

operaţiunile de curăţare a spaţiilor verzi, 

arbuştilor, arborilor etc. 

1.500-3.000 - - 

35. Refuzul utilizatorului de a încheia contracte de 

prestări servicii cu operatorul de salubrizare 

licenţiat în aria de delegare respectivă. 

500-1.000   

36. Să asigure precolectarea separată, în 

recipientele asigurate de operatorul serviciului, 

distinct inscripţionate şi amplasate în spaţii 

special amenajate, a deşeurilor pe care le-au 

generat în propria gospodărie sau ca urmare a 

activităţilor lucrative pe care le desfăşoară 

100-300 100-300 100-300  



 

Nr. 

crt. 

 

Descrierea faptei care intră sub incidența 

sancțiunii 

Cuantumul amenzii* 

Pentru 

persoane 

fizice 

(lei) 

Pentru 

persoane fizice 

autorizate (lei) 

Pentru 

persoane 

juridice 

(lei) 

Sanctiuni pentru administrațiile  publice locale  

37. Autorităţile administraţiei publice locale au 

obligaţia ca începând cu anul 2012 să asigure 

colectarea separată pentru cel puţin 

următoarele tipuri de deşeuri: hârtie, metal, 

plastic şi sticlă. 

- - 5.000-15.000  

38. Să colecteze separat biodeșeurile, în vederea 

compostării și fermentării acestora.   

- - 5.000-15.000 

39 Să trateze biodeşeurile într-un mod care 

asigură un înalt nivel de protecţie a mediului 

  5.000-15.000 

40. Să încurajeze compostarea individuală în 

gospodării. 

  5.000-15.000 

41. În cazul în care biodeşeurile colectate separat 

conţin substanţe periculoase, se interzice 

tratarea acestora în staţii de compostare 

  5.000-15.000 

42. Autorităţile publice şi operatorii economici au 

obligaţia furnizării datelor necesare elaborării 

planurilor, potrivit prevederilor legale. 

  15.000-

30.000 

43. Atribuirea de către autoritatea administraţiei 

publice locale/asociaţia de dezvoltare 

intercomunitară a contractelor de delegare a 

gestiunii pentru activităţile de salubrizare a 

localităţilor prevăzute la art. 2 alin. (3) din 

Legea nr 101/2006 actualizată a serviciului de 

salubrizare a localităților, fără respectarea 

procedurilor legale în vigoare specifice fiecărui 

tip de contract; 

  30.000-

50.000 

44. Încheierea de către primar a contractelor de 

delegare a gestiunii pentru una dintre 

activităţile de salubrizare a localităţilor 

prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr 

101/2006 actualizată a serviciului de 

salubrizare a localităților cu un operator care 

nu deţine licenţă 

  30.000-

50.000 



 

Nr. 

crt. 

 

Descrierea faptei care intră sub incidența 

sancțiunii 

Cuantumul amenzii* 

Pentru 

persoane 

fizice 

(lei) 

Pentru 

persoane fizice 

autorizate (lei) 

Pentru 

persoane 

juridice 

(lei) 

45. Autorităţile administraţiei publice locale 

elaborează, aprobă şi controlează aplicarea 

strategiilor locale cu privire la dezvoltarea şi 

funcţionarea pe termen mediu şi lung a 

serviciului de salubrizare, ţinând seama de 

prevederile legislaţiei în vigoare, de 

documentaţiile de urbanism, amenajarea 

teritoriului şi protecţia mediului, precum şi de 

programele de dezvoltare economico-socială a 

unităţilor administrativ-teritoriale.  

  30.000-

50.000 

46. Neurmărirea de către primar a întocmirii 

proiectului de regulament şi a caietului de 

sarcini propriu al serviciului. 

  10.000-

30.000  

47. Nerespectarea de către autorităţile 

administraţiei publice locale a obligaţiei de a 

institui taxe speciale pentru utilizatorii care 

refuză încheierea contractelor de prestări 

servicii cu operatorii de salubrizare. 

  5.000-15.000  
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