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DATE GENERALE
Elaborarea Regularnenmlui de salubrizare este o obłigaţie impusă de Legea nr. 51/2006
Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice (repubłicată şi acmalizată).

—

Art. 22 alin (4) din Legea 51/2006 prevede că „desfăşurarea actżvităţîlor specîce orżcărzti
serviciu de tttitităţi pttblice. indifrent de forma de gesthme aleasă, se reali:ează pe ba:a zintti
regulament ai serviciului şi a unui caiet de sarcini, elaborate i aprobate de autorităţ?le
adminîstraţiei publice locale, în conformitate cu regukuneizttíl—cadru şi cu caietul de sąrcini—cadru
ale serWciului. În ca:ul asociaţiilor de dezvo/tare intercomunitară având ca scop sen'iciile de
zttilităţi pztblice, regutcimentzil serviciuluí şi caietutui de sarcini se elaborează în cadrtíl ctsociaţiei,
se sz'pzm avî:ării autorităţitor admżnisźrctţiei pttblżce tocale ale uizităţitor administrativ—teritoriate
membre, în condiţiile mandatului prevăzut şi se ąprobă de adunarea generală a asocia(iei".
De asemenea, conform art. 29. alin (10), Regulamentul de salubrizare este anexă a

Contracrnłui de dełegare a gestiunii, care va fi de asemenea aprobat de autorităţile deliberative ale
tinităţilor administrativ-teritoriale şi va fi semnat de primării, de preşedinţii consiliilor judeţene sau
de preşedintele asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, în numełe şi pe searna unităţilor
administrativ-teritoriale membre, în baza mandatitlui acestora.
În ceea ce priveşte dełegarea serviciułui de salubrizare, în cadntl procedurii de atribuire a
contrachtłui de delegare, documentaţia de atribuire va cupńnde, conforrn art. 30, alin (5) : „toate
inJormaţiiie necesare pentru a asigura ofortantutzii o informare comp/etă, corectă şi explicită ctí

privire

Ia modul de organ i:are, desJâurare şi aplicare ci procedttrii de atrihtdre a coiztractnhii de
delegare a gestiunii şi incitide în mod obligcztorizt proiectu/ contractnhti de delegare a gesthmii şi
anexete obligatorii tci ctcestea, prevăzute lci art. 29".

Totodată, la art. 33, alin (1) se menţionează că „În cazttt asociaţidor de dezvottare inter
comztnitctră având ca scop serviciile de tttilităţi pttblice, acestea elaborează un singur regztlctment
aI serviciz,Izii şi un singttr caiet cle sarcini at servicizihti tct niveiut unitălilor cidministrativ—
teritoriale membre pentru serviciile/activităţile gestionate în comun, Acestea se aprobă de aduna
rea geuerąlă a asociaţiei în ba:a mandatuhíi special prevăzut ta art. 1O atin. (5)".
Cłauzełe precizate în cadnd acestui Regulament de salubrizare sunt în concordanţă, de
asemenea, şi cu prevederile art 50, ałin (3): „(‘oizsiliile locate vor introduce în conţinutul regttta
menteloi caietetor de sarcini şi contractelor de delegare a gestizmii serviciitor ctazize specJke
care privesc organizarea, funcţionarea, gestionarea şi Jinanţarea serviciilor de utilită(i publice,
respectiv administrarea, expioatarea şî Jînanţarea obiectivelor de investiţii din infrastructură
tehnico-edilitară a localităţilor, în func(ie de particularităţite acestora .ş'i de interesete actuale şi
de perspectivă ale comunżtăţitor respective".

ĺ

Prin urmare, la elaborarea prezentului Regulament de salubrizare s-a ţinut searna de:
•

Legea nr 51/2006 a serviciilor comumtare de utiîităti publice repubhcată, cu modificăril si
completările ultertoare,
1
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•

Legea nr. 101/2006 a serviciilor de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

•

Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare al localităţilor, aprobat prin Ordinul
AN.R.S.C. nr. 82/2015;

•

OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

•

OUG nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;

•

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje,
cu toate modďicările ulterioare;

•

Legea 181/2020 privind gestionarea deeuri1or nepericułoase compostabile;

•

OrdinuÎ nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igÍenă i sănătate publică privind mediul
de viaţă ał popułaţiei, cu modificările i completările ulterioare;

•

Ordonanţa de urgenţă nr 57/20 19 din 3 iulie 2019-Partea I privind Codul Administrativ;

•

Aplicaţia de Finanţare a proiecmlui “Sistem Integrat de Managernent al Deeuri1or în judeţul
Timiş"

•

Docurnenrnl de poziţie adoptat de rnernbrii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de
Deeuri Tirni la data de 18 rnai 2011;

•

Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Deeuri Timi ş Statutul Consiliului
Judeţean Tirnis.

\‘UD. 1'V

4

CAPITOLUL l
Dispoziţii generale

SECŢIUNEA l
Domeniul de aplicare
ART.1

1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului pubłic de saîubrizare de pe raza
judeţului Timi, fnfîinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 140/30.09.2013
(denumit în continuare Servicizt cle salubri:are), Activităţile Serviciului de salubrizare sunt
prestate pe raza teritorială a judeţułui Timi, în łocalităţile membre ale Asociaţiei de Dezvoltare
Intercoirninitară Deeuri Timi (denumită în continuare „ADID") pentru satisfacerea nevoilor
populaţiei, ale instituţiilor publice, ale operatorilor economici i ałe altor entităţi łegal
constituite de pe teritoriul respectivelor unităţi administrativ- teritoriale.
2) Regulamentul stabi1ete cadrul juridic privind organizarea i funcţionarea activităţilor de
salubrizare gestionate ła nivelul judeţului Timi de către ADID, defînind modalităţile i
condiţiile ce trebuie îndeplinite pentnt asigurarea acestor activităţi, precum i relaţiile dintre
operatori i utilizatori.
3) Prevederile regulamentutui se aplică la proiectarea, executarea, recepţionarea, exploatarea
ş întreţinerea instalaţiilor ş echipamentelor din sistemul public de salubrizare la nivełul
judeţului Timi, cu urmărirea tuturor cerinţelor legale specifice în vigoare.
4) Operatorii Serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate i de moduł în care
este organizată gestiunea Serviciului de salubrizare se vor confornia prevederilor prezenrnlui
regulament.
5) Condiţiile tehnice prevăzute în prezentul regulament au caracter minimał. Consiłiul
Judeţean Timis sau Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timi (ADIB) poate
aproba şi aÎte condiţii tebnice pentru serviciul de salubrizare, pe baza unor studii de
speciałitate, după dezbaterea publică a acestora.
ART. 2

Prezentul regulament se aplică următoarelor activităţi de salubrizare care fac obiectul Servicizitui
de scdubri:are:
1. colectarea separată şi transportul separat al deeurilor menajere de la popułaţie ş al deeurilor
similare provenind din activităţi comerciale din industrie ş instituţii, inclusiv fracţii colectate
separat, fără a aduce atingere fluxului de deeuri de echipamente electrice ş electronice,
baterii i acumulatori;
2 organizarea prelucrării ş neutralizării în vederea valorificării materiale ş energetice a
deeurilor activitatea de tratare a biodeşeurilor în staţie de compost ş în unităţiłe de
compostare individuale; activitatea de tratare a deşeurilor reziduale pe linia de sortare în
vederea vałorificării energetice din cadrul Staţiei de sortare Timişoara;
3. operarea!administrarea staţiei de transfer/centrelor de colectare pentru deeurile menajere şi
deseurile similare;
4 sortarea deseurilor menajere si a deseunlor similare în statnle de sortare,
j
j
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5. organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor menajere i a deeuriłor similare;
administrarea depozitelor de deşeuri i/sau a instataţiilor de eliminare a deeuriłor menajere şi
a deseurilor simítare.
ART. 3
(1) Modul de organizare i funcţionare a Servicizilui de sahtbrĺ:are trebuie să se reałizeze pe baza
următoarelor principii:
a) protecţia sănătăţii populaţiei;
b) responsabilitatea faţă de cetăţeni;
c) conservarea i protecţia mediului fnconjurător;
d) asigurarea całităţii i continuităţii serviciułui;
e) tarifarea echitabiłă, corełată cu calitatea i cantitatea serviciului prestat;
1) securitatea serviciului;
g) dezvoltarea durabilă.
(2) Instrumentele economice aplicabile la nivelul serviciului de salubrizare sunt: plăteşte pentru
cât arzincż", “co,ztribtitia pentru economicí circzćlciră" şi „rčispitnderect extinsă a
producătorti/ui
„

“.

ART.4
Termenii i noţiunile utiłizate în prezenhil regulament se definesc după cum urmează i în
concordanţă cu prevederile legałe în domeniu (OUG nr. 92/2021 privind regirnul deeurilor, Legea
nr. 101/2006 a setwiciului de salubrizare a łocalităţilor i Ordinul 82/2015 pentru aprobarea
Regulamentului-cadni al serviciilor de salubrizare):

4.1. ‚Asociaţia" sau „AĐID" Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deeuri Timiş, ADID,
defmită potrivit prevederiłor OUG 57/2019 din 3 iułie 2019-Partea I privind Codul
aministrativ, având ca obiectiv înfiinţarea, organizarea, regłementarea, ünanţarea,
exploatarea, monitorizarea i gestionarea în comun a serviciilor de utilităţi publice pe raza
de competenţă a unităţilor adrninistrativ-teritoriale membre, precum i realizarea în comun
a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării,
modernizării i/sau dezvołtării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente acestor
servicii, având la baza managementului activităţiłor un Sistern Integrat de Management al
Deeuri1or;
4.2. cmtoritaže cornpetentă de reglementare Autoritatea Naţionałă de Regłementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită, în continuare, A.N.R.S.C.;
4.3. aria delegăriiĺaria serviciutui raza teritorială a unităţilor administrative care formează
împreună Delegatarul şi care utilizează Sistemul Integrat de Management al Deeuriłor;
4.4. biodeeuri conform defíniţiei din anexa nr. 1 la OUG nr. 92/2021 privind regimul
deeuri1or: deşeuri biodegradabile provenite din grădini şi parcuri, deşeuri alimentare şi de
bucătărie provenite de la gospodării, birouri, cantine, restaurante, depozite angro, firme de
catering sau magazine de vânzare cu amănuntul i deşeuri comparabile provenite din
uzinele de prelucrare a produselor atimentare;
4.5. cornpost
produs rezultat din procesul de fermentare aerobă şi/sau anaęrobă, prin
descompunere microbiană a componentei organice din deeurî1e supuse compostării;
-

-

-

-

-
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strângerea deşeurilor, inclusiv sortarea şi stocarea preliminară a deşeurilor în)
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vederea transportării Ia o instalaţie de tratare, conform definiţiei prevăzute în OUG nr.
92/2021;
colectarea în cadrul căreia un flux de deşeuri este păstrat separat în
funcţie de tipul şi natura deşeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora,
conform deflniţiei prevăzute în aiiexa nr. 1 la OUG nr. 92/2021;
4.8. coinpostąre indîviduală
procesul de obţinere a compostułui fn cadnil gospodăriilor
populaţiei;
4.9. depozit amplasament pentru eliminarea finală a deşeurilor, prin depozitare pe sol sau în
subteran conforrn definiţiei prevăzute în anexa nr, I la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005
privind depozitarea deeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
4. 10. deeu orice substanţă sau obiect pe care deţinătontl le aruncă sau are intenţia sau obligaţia
să le arunce;
4. l 1. deşeu atimentar toate produsele alimentare definite la art. 2 din Regulamentul (CE) nr.
178/2002 al Parlamentului European i al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a
principiilor i a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii
Europene pentru Siguranţa Alimentară i de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei
produselor alimentare care au devenit deşeuri, conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la
OUG nr. 92/2021;
4.12. deeuri biodegradabile deşeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe (20.01.01,
20.01.08, 20.01.25, 20.01.38, 20.02.01, 20.03.02), cum ar fi deeurile alimentare ori de
gradină, hârtia i cartonut ( conform HG nr. 349/2005 Anexa l ) (cuprind i biodeeuri1e )
care pot fi valorificate material;

4.7. colectare separată

-

-

-

-

—

—

4.13. deezi cu regim special deeu ale cărui manipulare, colectare, transport i depozitare se
supun untti regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative
asupra sănătăţi oamenilor, bunuritor i asupra mediului inconjurător;
4. 14. deeuri din construcţii i desfinfč,ri deşeuri provenite din activităţi de construcţie i
desfiinţări, conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la OUG nr. 92/2021;
4. 15. deşetiri inerte deşeuri care nu suferă nicio transformare semnificativă fizică, chimică sau
biotogică, nu se dizolvă, nu ard sau nu reacţionează în niciun fel fizic sau chimic, nu sunt
biodegradabile şi nu afectează rnaterialele cu care vin în contact într-un mod care să poată
duce la poluarea mediului, ori să dăuneze sănătăţii ornułui (conf HG nr 349/2005 privind
depozitarea deşeurilor, Anexa 1);
4.16. deşettri medicale deşeuri rezultate din activităţiłe de prevenire, diagnostic şi tratament
desfăşurate în unităţile sanitare;
4.1 7.deşeztri de echiamente etectrice şi etectronice
denumite în continuare DEEE
echipamentele electrice şi electronice care constirnie deşeuri conform prevederilor OUG nr.
92/2021 privind regimul deşeurilor, inclusiv toate componentele, subansamblurile şi
produsele consumabile, parte integrantă a echipamentului în momentul în care acestea
devin deşeuri (20.01.23*, 20.01.35*, 20.01.36);
4.18. deeuri de cunbalaje orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerinţele
definiţiei de deşeu (categoria 15 01), exclusiv deşeuri de producţie;
4.19. deeuri menajere deeurile provenite din gospodării/locuinţe, inclusiv fřacţiile colectate
separat, i care fac parte din categoriile 15.01 şi 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Quvernului
nr 856/2002 privind evidenta gestiunn deşeurilor si pentru aprobarea 1itć cupnnzând
deseunle inchisiv deseurile periculoase cu completările ulterioare,
C01 ţJJŢĄ
—

-

—

—

-

-

-

-
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4.20. deezíri mtmicipale următoarele categorii de deeuri (conform definiţiei prevăzute în
anexa nr. 1 la OUG nr. 92/2021):
a) deşeuri amestecate şi deşeuri colectate separat de ła gospodării, inclusiv hârtia şi
cartonul, sticla, metaleÎe, materialele plastice, biodeeuri1e, lemnul, textilele, ambalajele,
deşeuriłe de echipamente electrice şi electronice, deşeurile de baterii şi acumulatori şi
deşeurile voluminoase, inclusiv saltelele şi mobila;
b) deşeuri amestecate şi deeuri colectate separat din alte surse, în cazul în care deşeuńle
respective sunt similare ca natură şi compoziţie cu deşeurile menajere;
Deşeurile municipałe nu incłud deşeurile provenite din producţie, agricultură, silvicultură,
pescuit, fose septice şi reţeaua de canalizare şi tratare, inclusiv nămołul de epurare,
vehiculele scoase din uz sau deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări;
orice deeuń care prezintă una sau mai multe din proprietăţile
4.21. deettri periculoase
periculoase prevăzute în anexa nr. 4 la OUG nr. 92/2021;
4.22. c1eeziri periculoase rnenajere deeuri cu propfietati periculoase, provenite din deşeurile
menajere şi sirnilare (20.01.13*, 20.01.14*, 20.01.15*, 20.01. j7*, 20.01.19*, 20.01.21*,
20.01.23*, 20.01.26*, 20.01.27*, 20.01.29*, 20.01.31*, 20.01 33*, 20.01 •35*, 20.01.37*);
4.23. deeuri de producţie deeuri rezultate din activităţi industriale, ce fac parte din categoriiłe
03 14 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu compłetările ulterioare;
4.24. deeu reciclabil deeu care poate constitui materie primă fntr-un proces de producţie
pentru obţinerea prodisuhii iniţial sau pentru alte scopuri (categoria 15.01, 20.01.01,
20.01.02, 20.01.10, 20.01.11, 20.01.38, 20.01.39, 20.01.40);
4.25. deettri rezidua/e deşeuri în amestec de la gospodării şi din deşeurile similare, cu excepţia
fracţiilor colectate separat (20.03.01);
subproduse de origine animală ce nu sunt destinate
4.26. deettri de origine anima/6
consumului uman, cadavre întregi sau porţiuni de cadavre provenite de la animale;
4.27. deeuri similare deeuri provenite din activităţi cornerciaÎe, din industrie i instituţii care,
din puncti.tl de vedere al naturii i al compoziţiei, sunt comparabile cu deşeuriłe menajere,
excłusiv deeuri1e din producţie, din agricułtură i din activităţi forestiere;
4.28. deseuri stradale deseuri specifice căilor de circułaţie publică, provenite din activitatea
cotidiană a populaţiei, de la anirnałe, din depunerea de substanţe solide provenite din
atmosferă (20 03 03);
4.29. deeuri vohiininoase deeuri solide de diferite provenienţe, care, datorită dimensiuniłor
łor, nu pot fi preluate cu sistemele obinuite de colectare, ci necesită o tratare diferenţiată
faţă de acestea, din punct de vedere al preluării i traiisportului (20 03 07);
4.30. deseuri verzi biodeeuri1e provenind din parcuri sau grădini, precum: fiunze, iarbă, fiori,
garduri vii, crengi, etc;
acţiunea prin care o unitate
4.31. delegarea gest iunii unui serviciu de utilităţi pubtice
administrativ-teritorială atribuie unuía sau mai mułtor operatori titulari de licenţă, în
condiţiile Łegii 51/2006 a serviciilor comunitare de utiłităţi pubłice, republicată cu modificări
i cornpletări ukerioare, atât gestiunea propńu-zisă a unui serviciu ori a unei activităţi din
sfera serviciiłor de utilităţi publice a cărui/cărei răspundere o are, cât şi concesiunea
infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuialacesteia. Deîegarea gestiunii unui serviciu
de utilităţi publice implică drepml Şi obligaţia operatonilui de a administra şi exploata
sistemul de utilităti pubłice aferent serviciului/activitătii delegate Delegarea gestiumi poate
fi efectuată si de asociatiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate
servicnle de utibtăti pubhce in numele si pe seama unitătilor adminlstl!atlv_ teritoriale
—

—

—

—

—

-

-

—

—

-

-

-

—
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membre, în baza unui mandat special acordat de acestea;
4.32. deţiiiător de deettri producătorul deşeurilor sau persoana fizică sau juridică care se află
fn posesia acestora conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la OUG nr. 92/2021;
4.33. elirninare —orice operaţiune care nu este o operaţiune de valorificare, chiar şi fn cazul în
care una dintre consecinţełe secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanţe sau de
energie, conform definiţiei prevăzute fn anexa nr. 1 la OUG nr. 92/2021. O listă a
operaţiuniłor de eliminare este prezentată în Anexa nr. 7 la OUG nr. 92/2021, listă care nu
este exhaustivă;
-

colectarea, transportul, valorificarea (inclusiv sortarea) şi
4.34. gestionarea deeurilor
eliminarea deşeurilor, incłusiv supervizarea acestor operaţiuni şi întreţinerea ulterioară a
amplasamentelor de eliminare, inclusiv acţiunile fntreprinse în calitate de comerciant sau
broker, conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 Îa OUG nr. 92/2021;
4.35. gura de scurgere componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care se
asigură evacuarea apelor pluviale;
4.36. pregătirea pentru reutili:are operaţiunile de verificare, curăţare sau valorificare prin
reparare, prin care produsele sau componentele produselor care au devenit deşeuri sunt
pregătite pentru a fi reutilizate rară nicio altă operaţiune de pretratare;
4.37. incinerare operaţia de tratare termică a deşeurilor, cu sau fră recuperare de căldură,
realizată în instalaţii care respectă legislaţia în vigoare privind incinerarea deeurilor;
4.38. instalaţie orice unitate tehnică staţionară sau rnobilă precurn şi orice activitate direct
legată, sub aspect tełmic, cu activităţile unităţilor staţionare/ mobile aflate pe acelaşi
amplasament, care poate produce emisii şi efecte asupra mediului;
4.39. insta/aţie de incinerareĺ valorŁjicare energetică orice instałaţie tehnică fixă sau mobilă i
echipamenrnt destinat tratamenrnlui termic al deeuri1or, cu sau fră recuperarea căldurii
de ardere rezultate, prin incinerare, oxidare, precum şi prin orice alt procedeu de tratare
termică, cum ar fi piroliza, gazeificarea sau procesele cu plasmă, cu condiţia ca substanţele
rernltate în urma tratării să fie incinerate ulterior (Legea nr 278/2013 privind ernisiile
industriale); incinerarea este considerată valorificare energetică doar dacă randamenrnl
energetic este egal sau mai mare decât minimul prevăzut în anexa nr. 3 la OUG nr.
92/2021;
4.40. indicatori de perJbrinanţă parametrii ai serviciului de satubrizare, realizaţi de operatorul
de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriţi la nivelul
operatonilui tirnlar al licenţei;
4.41. insta/aţie de coincinerare a deşeurilor orice unitate tehnică fixă sau mobilă al cărei scop
príncipal este generarea de enefgie sau prodttcerea de produse materiale şi care utilizează
deşeuri drept combustibil uzual sau suplimentare fn care deşeurile sunt tratate termic în
vederea eliminării lor prin incinerare prin oxidare, precum şi prin alte procedee de tratare
termică, cum ar fi piroliza, gazeificarea sau procesele cu plasmă, în măsura în care
substanţele rezultate în urma tratării sunt incinerate uLterior (Legea 278/2013 privind
emisiile industriale;
4.42. ticeizţa actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.SC., prin care se recunoate calitatea de
operator aI serviciului, precum i capacitatea şi dreptul de a presta una sau mai multe
activităţi ale acesrnia;
4 43 nezttra/i:are ci deşezti i/oi de oi tgtne anirnală activitatea prin care se modifiăcaracteru1
periculos al deşeurilor de origine animală prin procesare, incinerar1coincineraŕe,
transformarea lor în produse stabile biologic nepericuloase pentru medirl înconjurător,
-

—

-

-

—

-

-

-

-

-
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animale sau om, respectiv activitatea de fngropare a acestora;
4.44. operator saizthri:are operatorul economic căruia îi sunt dełegate următoarele activităţi de
salubrizare: cołectarea separată şi transportuł separat al deşeurilor municipałe şi aI
deeuri1or similare provenind din activităţi comerciale din industrie i instituţii, inclusiv
fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deeuri de echipamente electrice
Ş electronice, baterii si acumulatori; colectarea Şi transportul deeuri1or provenite din
locuinţe, generate de activităţi de rearnenaj are şi reabilitare interioară Şi/sau exterioară a
acestora; colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul pubłic şi predarea acestora către
unităţile de ecarisaj sau către instalaţiiÎe de neutralizare;
4.45. operatorĺi instatatii de gestionare a deşeztritor operatonil/ii economic/i căruia îi sunt
dełegate următoarele activităti de sattibri:are: operarealadministrarea statiitor de transfer
pentru deşeurile municipale şi deşeuriłe similare, sortarea deeuri1or municipałe i
deeuri1or similare fn staţiile de sortare, organizarea prelucrării, neutralizării şi valorifkării
materiale i energetice a deeuriÎor, organizarea tratării mecano-biologice a deşeuriłor
municipałe ş a deşeurilor similare, administrarea depozitełor de deeuri;
4.46. instrumente economice care au drept scop creterea ratei de reutilizare, reciclare i
reducerea cantităţii de deeuri la depozitare prin stimularea cołectării separate a deşeurilor
instrumente economice destinate fumizării stimulentelor pentru aplicarea ierarhiei
deŞeurilor, utiłizate în terneiuł Directivei UE 2018/851 a Parłamenrnlui European Şi a
Consiliului de modiťicare a Directivei 2008/98/CE precurn: a,) „plăteşti pentru cât
arttnci
b, contribuţia pentrtí economia eirctt/ară í c,) răspunderea extinsă ci
producătonilui;
operaţiuni de verificare, curăţare sau valorificare prin
4.47. pregătirea pentrti reittili:are
reparare, prin care produsele sau componentele produselor care au devenit deeuri sunt
pregătite pentru a fi reutilizate, fără nicio ałtă operaţiune de pretratare;
4.48. prevenire măsuriłe luate înainte ca o substanţă, un material sai un produs să devină deşeu,
care reduc:
a)
cantitatea de deeuri, inclusiv prin reutiłizarea produselor sau prelungirea duratei de
viaţă a acestora;
impactul negativ ał deeuri1or generate asupra mediułui şi sănătăţii populaţiei;
b)
c)
conţinutul de substanţe periculoase ał materialelor, subroduselor, produselor;
4.49. producător de deeuri orice persoană ale cărei activităţi generează deşeuri (producător
iniţial de deşeuri) sau orice persoană care efecrnează operaţiuni de pretratare, amestecare
sau de alt tip, care duc ła modificarea naturii sau a compoziţiei acestor deşeuri, conforrn
definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 ła OUG nr. 92/2021;
4.50. recictare orice operaţiune de valorifîcare prin care deşeuńłe sunt transformate în produse,
materiale sau substanţe pentru a-şi îndeplini funcţia iniţiaÎă sau pentru alte scopuri. Aceasta
include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică şi conversia
în vederea folosirii materiałelor drept combustibil sau pentru operaţiuniłe de umplere,
conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la OUG nr. 92/2021;
4.51. reutili:are orice operaţiune prin care produseÎe sau componentełe care nu au devenit
deşeuň sunt utilizate din nou în acelaşi scop pentru care au fost concepute;
4.52. RDF (‘residzte derivedfżíel) cornbustibil produs din tratarea deeuriłor municipale(19 12
10) (conform PNGD 2017);
—

—

—

“,

—

—

-

-

-

-

4 53 salubriza, e totałitatea operatiunilor si activitătilor necesare pentru păstraea unui aspect
salubru al locałităţiłor;
-
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4.54. sźstern pubtic de satitbri:are
ansamblul înstalaţiilor tehnologice, echipamentelor
funcţionale i dotărilor specifice, construcţiilor i terenurilor aferente prin care se realizează
serviciul de salubrizare;
4.55. SRF (solid residttefztel) combustibil solid produs din deeuri nepericuloase pentru a fi
valorificat energetic i care fndeplineşte anumite condiţii de confomitate standardizate (UE
EN15359) (19 12 10);
4.56. SL'vfD Timż Sistemul Integrat de Management al Deeuriłor pentru judeţuł Timi;
-

—

-

4.57. sortare
activitatea de separare pe sortimente i depozitare temporară a deşeurilor
recicłabile în vederea transportării lor ła operatorii econornici specializaţi în vałorificarea
acestora;
4.58. stątie de trcmsfer spaţiu special amenajat pentru depozitarea temporară a deşeurilor, fn
vederea transportării centralizate a acestora la o staţie de sortare/tratare sau la un depozit
de deşeuri;
4.59. tarf de sahibri:are tarifuł plătit de utilizatorii serviciului de salubrizare către operatorul
de servicii de salubrizare desemnat de către administraţia publică locală, în baza unui
contract de prestării servicii încheiat fntre utiłizatoruł serviciului şi operator, în cadrul
contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare;
4.60. taxă de salttbri:are
taxa tocală cu destinaţie speciată, ce are drept scop acoperirea
chelmieilor serviciului de salubrizare i care se plăteşte de către utilizatorii sistemului de
salubrizare către administraţia publică locală;
4.61. tratare
operaţiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă
valorificării sau ełirninării, conform definiţiei prevazute în anexa nr. 1 ła OUG nr. 92/2021;
-

-

—

—

-

4.62. tratare meeano-biologicči tratarea deeuri1or municipale colectate fn amestec utiłizând
operaţii de tratare rnecanică de separare, sortare, mănmţire, omogenizare, uscare i operaţii
de tratare biologică prin procedee aerobe i/sau anaerobe;
—

4.63. zmilate de compostare individuală
echipamenrnl specializat în care se desfoară
compostarea individuală în gospodăriile populaţiei;
4.64. utili:ator persoană fizică san juridică care beneficiază, direct ori indirect, individuat sau
colectiv, de serviciile de utilităţi publice, în condiţiile legii;
4.65. va/orificare orice operaţiune care are drept rezultat principal faptul că deşeurile servesc
unui scop util prin înlocuirea ałtor rnateriale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau
faprnl că deşeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi sau
fn economie în generał. O łistă a operaţiunilor de vałorificare este prezentată fn anexa nr. 3
la OUG nr. 92/2021, listă care nu este exhaustivă, conform definiţiei prevăzute fn anexa nr.
1 la OUG nr. 92/2021;
4.66. vatorUîeare energetĺcă a deeziriIor— recuperarea de energie prin tratarea termică a
deşeurilor.
—

-

-

ART. 5

(1) Servicizil de saluhrizare se realizează prin intermediul unei infřastnicturi tehnico-ediłitare
specifice care, fmpreună cu mijloacele de colectare şi transport al deeuri1or, formează sistemuł
pubÎic de salubrizare a judeţului, denumit, în continuare, sistem de salubrizare.
(2) Sistemul de salubrizare este alcărnit dintr-un ansamblu tehnologic şi fiićţiöńaI, care
cupnnde constructn, instalatn şi echipamente specifice destinate prestăriV serviciului de
salubrizare, precum
ľ)

a) puncte de colectare separată a deeuriłor şi recipientele din dotarea acestora;
b) centre de colectare specializate, înfiinţate de administraţia publică łocałă în conformitate cu
prevederile legale în vigoare1, pentru aportul voluntar al deşeurilor de către populaţie;
c) autogunoiere de diferite capacităţi i grade de compactare pentru colectarea separată a
deeuri1or;
d) unităţi mobile de colectare a deşeurilor cu regim special: pericułoase menajere (haz mobil),
voluminoase (autobasculante, autocarnioane cu greifer), de constmcţii-demolăń
(autoasiuri cu cârlig, autocamioane cu greifer) etc;
e) unităţi de compostare individuale;
1) containere pentru colectarea deeuri1or de construcţii-demolări;
g) saci de plastic pentru colectarea deeuri1or reciclabiłe;
h) staţii de transfer (staţia de transfer Timişoara i centrele de colectare Jimbolia, Deta,
Făget);
i) staţii de tratare rnecano-biologice (Staţia T1\'IB Ghizela);

j)

staţii de producere compost (Staţia de compostare Ghizela, Staţia de compostare deşeuri
verzi Tirnioara, unităţi de compostare individuale);
k) staţii de sortare deşeuri reciclabile (staţia de sortare Ghizela, staţia de sortare Timioara);
1) linia de sortare deşeuri reziduale pentru valorificare energetică Timioara;
m)baze de garare i întreţinere a autovehiculelor specifice serviciului de salubrizare;

n) depozite de deeuri (depoziml de deeuri Ghizela).
(3) Serviciul de salubrizare face obiectul unor obligaţii specifice de serviciu pubłic în scopul
asigurării unui nivel ridicat al calităţii siguranţei i accesibiHtăţii, egalităţii de tratament,
promovării accesului tmiversal şi a dreprnrilor utilizatoriłor i au următoarele particularităţi:
a) au caracter economico-sociat;
b) răspund unor cerinţe i necesităţi de interes şi utilitate pubłică;
c) au caracter tehnico-ediłitar;
d) au caracter permanent i regim de htncţionare continuu;
e) regimul de funcţionare poate avea caracteristici de monopol;
î presupun existenţa unei infrastntcrnri tehnico-edilitare adecvate;
g) aria de acoperire are dimensiuni locale: comunale, orăeneşti, municipale sau judeţene;
h) sunt fn responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale;
i) sunt organizate pe principii economice şi de eficienţă în condiţii care să le permită să Îş
îndeplinească misiunile ş obligaţiile specifice de serviciu public;
j) modalitatea de gestiune este stabilită prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ałe
administraţiei publice locale;
plătete";
k) sunt fumizate/prestate pe baza principiului
1) recuperarea costurilor de exploatare ş de investiţie se face prin preţuri i tarife sau taxe i,
după caz, din alocaţii bugetare, Măsura poate implica elemente de natură ajutorului de stat,
situaţie în care autorităţile administraţiei pubłice locale solicită avizul Consiliułui Concurenţei.
(4) Serviciul public de salubrizare a localităţiłor face parte din sfera serviciilor comunitare de
utilităţi publice şi se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor
administraţiei publice locale ori ale asociaţiiłor de dezvoltare intercornunitară, fn scopul
salubrizării locatităţilor conform precizăriłor din art 2 ahn (1) Din Legea nr 101/2006
(5) Consihul Judetean este autoritatea admimstratiei publice locale, constituită la nweł judetean

f
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pentru coordonarea activităţii consiliilor comunałe, orăeneti i municipale, în vederea reałizării
serviciilor publice de interes judeţean.
ART. 6

Operatorii serviciului de salubrizare trebuie să îndeplinească indicatorii de performanţă stabiliţi
prin contractele de delegare a gestiunii activităţilor componente ale serviciului de salubrizare.

SECŢIUNEA 2
Accesul la serviciul de salubrizare
ART. 7

(1) Toţi utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul localităţilor mernbre ale ADD
din judeţul Timiş, unde este organizat serviciul de salubrizare, au garantat dreptul de a beneficia
de acest Serviciu de salubrizare.
(2) Utilizatorii au drept de acces, fară discńminare, la informaţiile publice privind serviciuł de
salubrizare, la indicatorii de performanţă ai serviciului, ła structura tarifară şi la cłatizełe
contractuale.
(3) Operatorii activităţilor de salubrizare sunt obligaţi ca prin modul de prestare a serviciului să
asigure protecţia sănătăţii publice, utilizând numai rnijloace şi utilaje corespunzătoare cerinţelor
autorităţilor competente din domeniul sănătăţii publice i al protecţiei mediului.
(4) Operatorii activităţilor de salubrizare sunt obligaţi să asigure continuitatea serviciului
conform programului aprobat de Consiliul Judeţean Timi i ADID Timi, în numele i pe seama
unităţilor administrativ-teritoriale membre, cu excepţia cazurilor de forţă majoră care vor fi
menţionate în contractul de delegare.

SECŢIUNEA 3
Documentaţia tehnică
ART. 8

(1) Prezentul regulament stabilete documentaţia tehnică minimă pentru toti operatorii care
asigură serviciul de salubrizare, pe raza administrativ-teritorială a judeţului Timi în unităţile
administrativ-teritoriale membre ale ADID.
(2) Regulamenml stabiłete documentele necesare exploatării, precum ş modul de întocmire,
acrnalizare, păstrare şi maniptilare a acestor documente.
(3) Detalierea prevederilor prezenrnlui regulament privind modul de întocmire, păstrare i
reactualizare a evidentei tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor
tipuri de instalaţii.

/o

t
ART.9
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(1) Fiecare operator va avea i va acmaliza, în funcţie de specificul activităţii de salubrizare
prestate, următoarete documente, care se vor regăsi şi în Caieml de Sarcini pentru delegarea
gestiunii serviciului sau care vor fi puse la dispoziţie de către ADJD Timi!Consiliu1 Judeţean
Timiş, în perioada de mobilizare:
a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a fcut delegarea gestiunii;
b) planul cadastral i situaţia terenurilor din aria de deservire;
c) planurile generale cu amplasarea constnicţiilor i înstalatiilor aflate în expÎoatare,
actualizate cu toate modificările iIsau completările;
d) płanurile clădińlor sau construcţiilor speciale, având notate toate modificările sau
comptetările la zi;
e) cărtile tehnice ale construcţiilor;
după caz, autorizaţiile de punere în
f documentaţia tehnică a utilajelor i instalaţiilor
funcţiune a acestora;
g) procese-verbale de constatare în timpul execuţiei i planurile de execuţie ale părţilor de
lucrări sau ale lucrărilor ascunse;
h) proiectele de execuţie a lucrărilor, cuprinzând rnemoriile tehnice, breviarele de calcuĘ
devizele pe obiecte, devizul general, planurile şi schemele instalaţiilor i reţelelor etc.;
i) documentele de receptie, prełuare i terrninare a lucrărilor cu:
1. procese-verbale de măsurători cantitative de execuţie;
2. procese-verbale de verificări i probe, inclusiv probeÎe de performanţă i garanţie,
buletinele de verificări, analiza i încercări;
3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-econornici;
4. procese-verbale de punere în funcţiune;
5. lista echiparnentetor montate în instalaţii, cu caracteristicile tehnice;
6. procesele-verbale de pretuare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea
neconfonnităţilor i a remedierilor;
7. documentele de aprobare a recepţiilor i de predare în exploatare;
j) schemele de funcţionare a instalaţiilor, planurite de ansamblu. desenele de detaÎiu
actualizate conform situaţiei de pe teren, planuriłe de ansamblu i de detaliu ale fiecărui
agregat şi/sau ale fiecărei instalaţii, inclusiv planurite i cataloagele pieselor de schimb;
k) instructiunile producătorilor/furnizorilor de echiparnent sau ate organizaţiei de rnontaj
pfivind manipularea, expłoatarea, întreţinerea ş repararea echipamentelor i instalaţiilor,
precum şi cărti1e!fiele tehnice ale echipamentelor principale ale instalaţiilor;
1) normele generale i specifice de protecţie a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei
instalaţii sau fiecărei activităţi;
m) planurile de dotare şi amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a
obíectivului în caz de incendiu, calamităţi sau alte situaţii excepţionale;
n) regulamentul de organizare i funcţionare sau regulamenrnl inteni, după caz, i
documentele care prevăd atribuţiile de serviciu ale lucrătorilor, cum ar fi contractele de
muncă, având anexate fiele posmlui, pentru întreg personalul;
o) avizele si autorizatiile legałe de funcţionare pentru clădiri, îaboratoare, instalaţii de
măsură inclusiv cele de protecţie a mediului, obţinute în condiţiile legii; ŕ\ Ä Âi,1 \\
p) inventarut instalaţiilor ş łiniilor electrice conform instntcţiunilor in vigoąre;
q) instructium privind accesul în incintă si instalatn
r) docurnentele referitoare la instruirea examinarea şi autoiizarea personalului;
J
-

-
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s) registre de controł, de sesizăň i recłarnaţii, de dare i retragere din exploatare, de
admitere Ia lucru etc.;
t) bilanţul de proiect şi rezultatele biłanţurilor periodice fntocmite conform prevederilor
legale, inclusiv bilanţul de mediu.
(2) Documentaţiile referitoare la construcţii energetice se vor întocmi, completa i păstra
conform normelor legale referitoare la “Cartea tehnică a construcţiei".
ART. 1O

(1) Documentaţia de bază a lucrărilor i datele generałe necesare exploatării, întocmită de
operatorii economici speciałizaţi în proiectare, se predă tirnłarului de investiţie odată cu proiectul
lucrării respective.
(2) Operatorii economici care au întocmit proiectełe au obłigaţia de a corecta toate planurile de
execuţie, în toate exernplarele în care s-au operat modificări pe parcursuł execuţiei i, în final, să
înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, acmalizate conform situaţiei reale de pe teren,
i să predea proiecrnl, inclusiv în format electronic, împreună cu instrucţiunile necesare
exploatării, întreţinerii i reparării instalaţiilor proiectate.
(3) Organizaţiile de execuţie i/sau montaj ati obłigaţia ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea
şi schemele, płanurile de sirnaţii i de execuţie modificate conform sirnaţiei de pe teren. În cazuł
în care nu s-au fcut modificări faţă de planuriłe iniţiałe, se va preda câte un exemplar din aceste
pÎanuri, având pe ele confirmarea că nu s-au facut modificări în timpuł execuţiei.
În timpul execuţiei lucrărilor se interzic abaterile de la documentaţia întocmită de proiectant, îară
avizul acestuia.
ART. 11
(1) Autorităţile administraţiei publice locale i/sau Consiliul Judeţean Timi i/sau ADLD,
deţinătoare de instalaţii care fac parte din sistemul public de salubrizare, precum şi operatorii care
au prirnit în gestiune delegată serviciul de salubrizare, în totalitate satt numai unele activităţi
componente ate acestuia, au obłigaţia să-şi organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea
documentelor de bază prevazute ła art 9 ałin. (1) din prezenrnl Regulament, organizată astfel
fncât să poată fi găsit orice document cu usurinţă ła cererea autorităţilor de inspecţie (Direcţia de
Sănătate Publică, Garda de Mediu, Inspectorahil pentru Situaţii de Urgenţă, ANRSC, etc) sau a
celor care realizează monitorizarea sistemului şi a Serviciului.
(2) La încheierea activităţii, operatontl va preda autorităţii administraţiei publice locale sau,
după caz, asociaţiei de dezvoltare intercomunitare ADID, pe baza de proces-verbal, întreaga
arhivă pe care i-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document
original sau copie.

(
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SECŢIUNEA 4
Îndatoririle personalului operativ
ART. 12

(1) Personalul de deservire operativă se cornpune din toţi salariaţii care deservesc construcţiile,
instalaţiile şi echipamentele specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, în baza
activităţiłor contractate i desfurate în conformitate cu SIMD, având ca sarcină principală de
serviciu supravegherea sau asigurarea prestării în mod nernijlocit a activităţiłor contractate.
(2) Subordonarea pe łinie operativă şi tehnico-administrativă, precum i obligaţiile, dreprnrile i
responsabilităţile personalului de deservire operativă se trec în flŞa poshiłui Ş în procedurile
operaţionate.
(3) Locurile de muncă în care este necesară desfăşurarea activităţii se stabilesc de operator în
procedurile proprii în funcţie de:
a) gradul de periculozitate a instalaţiiÎor şi a procesului tehnologic;
b) gradul de automatizare a instałaţiilor;
c) gradul de siguranţă necesar în asigurarea serviciuui;
d) necesitatea supravegherii instalaţiilor i procesului tehnoîogic.
ART. 13

( t) În timput prestării serviciułui personalul trebuie să asigure funcţionarea instataţiiłor, în
conforrnitate cu regularnentele de expłoatare, instnicţiuniłe/procedurile tehnice interne,
graficełe/diagrarnełe de lucru i dispoziţiiłe personaluîui ierarhic superior pe tinie operativă sau
tehnico-administrativă.
(2) Prestarea serviciului de salubrizare trebuie realizată astfeł încât să se asigure:
a) protejarea sănătăţii populaţiei;
b) responsabifitatea faţă de cetăţeni;
c) conservarea şi protecţia mediului înconjurător;
d) menţinerea curăţeniei şi crearea unei estetici corespunzătoare a localităţilor;
e) conservarea resurselor namrale prin reducerea cantităţii de deşeuri i reciclarea acestora;
f) asigurarea calităţii i continuităţii serviciului;
g) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat;
h) securitatea serviciului;
i) dezvoltare durabilă.

Ä
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CAPITOLUL 2
Asigurarea serviciului de salubrîzare i condiţii de funcţionare

SECŢRJEA 1
Colectarea separată i transportul separat al deeuri1or menajere i ał
deeuri1or similare provenind din activităţi comerciale din industrie i
instituţii, inclusîv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de
deeuri de echipamente electrice i electronice, baterii i acumulatori
ART. 14

Urrnătoarele categorii de deeuri vor fi colectate separat de pe teritoriul UAT-urilor membre
ADID din judeţuł Timi i transportate la staţia de transfer!centrele de colectare/ depozirnl de
deeuri Ghizela! staţia de sortare/ tratare stabilite prin Master Plan şi Srndiul de Fezabilitate:
a) deseuri reziduale;
b) deşeuri biodegradabile;
c) deseuri reciclabile (hârtie şi carton, plastic i metal, sticlă), inclusiv deeuri de ambałaje;
d) deeuri periculoase din deşeuńłe menajere;
e) deeuri vołuminoase provenite de ła popułaţie, instituţii publice i operatori economici;
f) alte categorii de deeuri, dacă łegislaţia în vigoare o impune (deeuri textile, vegetate, etc).

ART. 15

Operatorii care colectează, transportă, tratează, stochează sau depozitează deeuri menajere i
similare trebuie să cunoască:
a) tipul şi cantitatea de deeuri care urmează să fie gestionate;
b) cerinţele tehnice generale;
c) măsurile de precauţie necesare;
d) informaţiile privind originea, destinaţia ş tratarea deeuriłor, precur9ł?ł1vj'ntitatea de
1
deeuri, date care trebuie prezentate, ła cerere, autorităţiłor competentej
COMUN
\ scÄLZ
ART.16
J
N9

(1) PoÎitica tarifară a Serviciułui de salubrizare în judeţuł Timiş are la baza principiul “beneficiaml
plăteşt&' plata serviciilor prin tarif.
(2) Plata serviciilor de salubrizare se va face de către utilizatori, în baza facrnrilor emise de către
operatori, conform tańfelor aprobate.
(3) Autorităţile administraţiilor publice locałe vor instirni taxe speciale în cazul prestaţiilor de care
beneficiază producătorii de deşeuri individuali firă contract şi vor deconta lunar operatorilor,
—
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direct din bugetul local, contravaloarea prestaţiei efectuate la utilizatorii fară contract.
(4) Aplicarea taxelor speciale va fi posibilă doar în sirnaţia în care nu se realizează gradul de
contractare de 100% pentru toţi Utilizatorii, după ce operatorul delegat demonstrează cu
documente justificative întreprinderea tuturor diligenţelor, în mod repetat.
(5) Operatorii, fmpreună cu Autoritatea administraţiei publice locale, au obłigaţia să identifice toţi
producătorii de deeuri, indiferent de natura acestor deeuri, i să acţioneze în vederea creării
facilităţiłor necesare prestării activităţii de colectare separată i transport separat ał deeuriłor
menajere i deeuri1or similare.
(6) OperatoruÎ are obligaţia să ţină la zi, fmpreună cu autorităţile administraţiei publice, evidenţa
tuturor utiłizatorilor cu i fară contracte de prestări servicii în vederea decontării prestaţiei direct
din bugetul local pe baza taxelor łocale instituite în acest sens.
(7) Facrnra pentru prestaţiile realizate în beneficiul utilizatorilor fară contract se va emite doar
după ce unitatea administrativ-teritorială a validat lista fntocmită de operator cu utiiizatorii fără
contract din raza sa teritorială de la care a colectat în fiecare lună catendaristică, în care sunt
mentionate gospodăriile prin indicarea adresei administrative la care acestea sunt situate.
(8) Facrnra emisă de operator pentru decontarea prestaţiilor pe baza taxelor locale către unitatea
administrativ-teritorială nu este valabilă dacă tista anexată si/sau suma facturată nu este confinnată
de către UAT.
(9) Operatorii au obligaţia, în condiţiile alin. (4), de a asigura recipiente de colectare pentru toţi
producătorii de deeuri, chiar dacă aceştia nu au contract de prestare a serviciului de sałubrizare
încheiat.
Autorităţile administraţiilor pubÎice locałe i ADLD vor asigura în cel mai scurt timp
(10)
implementarea instrumenrnlui economic „p1ătete pentru cât arunci" („Pay-as-you-throw" PAYT),
prin introducerea clauzelor specifice acesrni instrument în cadrul contractetor de dełegare a
serviciului de salubrizare.
ART. 17

(1) Persoanele fizice şi juridice producătoare de deeuri municipale trebuie să reatizeze
activitatea de colectare separată, conforrn sistemului de cołectare stabiłit la nivelul unităţii
administrativ terítoriale, în condiţii salubre, în spaţii special anlenajate i prin sistemele propuse
i asigurate de către autoritatea administraţiei publice locale/operatorul de salubrizare.
(2) În vederea realizării activităţii de colectare separată, punctele de colectare amenajate sunt
dotate, conform legii, cu recipiente i containere de colectare prin grija operatorului sau a CJ
Timiş/ UAT, după caz. La gospodăriiÎe individuaîe cotectarea se va face în recipiente, pungi/saci
sau alte mijîoace care prezintă un grad de siguranţă ridicat din punct de vedere sanitar şi al
protecţiei mediului.
3) Recipientele ş containerele folosite pentru colectarea separată a diferitełor tipuri de deeuri
vor fi inscripţionate cu denumirea deeuri1or pentru care sunt destinate i marcate în diverse culori
prin vopsire sau prin aplicare de folie adezivă, conform prevederilor Ordinului ministmłui
mediułui si gospodăririi apelor ş al ministrului administraţiei ş intemelor nr.
1.281/2005/1.121/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru
diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective.
-
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ART. 18

(1) Punctele de colectare vor fi dotate cu recipiente marcate în culorile stabilite de actele
normative în vigoare, având capacitatea de stocare corelată cu număn.il de utiłizatori arondaţi i cu
frecvenţa de ńdicare, asigurând condiţii de acces uor pentru autovehiculele destinate cołectării.
(2) Numarul de recipiente de colectare a deeuriłor municipale se stabi1ete conform tabeluÎui 2
din Standardul SR 13387:1997, Salubrizarea localităţiłor. Deeuri urbane. Prescripţii de proiectare
a punctelor pentru precolectare sau un standard echivałent.
(3) în vederea prevenirii utilizării fără drept a recipientełor de colectare a deeuri1or municipale,
acestea vor fi inscripţionate cu un marcaj de identificare reałizat astfel încât să nu poată fi ters
fară ca prin această operaţie să nu rămână urme vizibile.
Pentru recipienţii procuraţi prin finanţări nerarnbursabile, se vor aplica inscripţionăriłe în
conformitate cu Manualełe de identitate vizuałe ale programiilui de Finanţare prin care acetia au
fost achiziţionaţi
(4) Operatoruî va suplimenta capacitatea de colectare, inclusiv prin mărirea numărului de
recipiente, în cazul în care se dovedeşte că volumtil acestora este insuficient şi se stochează
deeuri municipałe în afara lor.
(5) Menţinerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecţia i dezinsecţia punctelor de
colectare revin persoanelor fizice i!sau juridice în cazul în care acestea se află în spaţii aparţinând
utilizatorului ori operatorului în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul pttbłic. Operatorii
vor reatiza această activitate dacă sunt łicenţiaţi ANRSC, sau vor încheia contracte cu alţi
operatori, care deţin această licenţă. în cazuł spaţiiłor private, această activitate se va face doar cu
acordut proprietarilor (asociaţii de locatari sau persoane juridice) Pentru gospodăriile individuale
obligaţia revine persoanełor fizice.
(6) Spaţiile exterioare puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi
spaţiile aflate pe domeniu privat destinate pentru punctele de colectare, se amenajează astfel încât
să permită ampłasarea numărului necesar de recipienţi care să asigure capacitatea de depozitare,
corelată cu frecvenţa de ridicare, Aceste spaţii vor fi amptasate fn locuri care să permită accesul
uor al autovehiculełor de cotectare. Stabilirea Iocului de amplasare a puncrnlui de cołectare se va
face astfel încât distanţa până la ferestrele spaţiilor cu destinaţie de łocuinţă să fie mai mare de 10
m (conform Ordinului Ministeniłui Sănătăţii nr 119/2014 pentru aprobarea Norrnełor de igienă i
sănătate publică privind mediuł de viaţă al popułaţiei cu completările şi modificărite ułterioare).
(7) Platformele spaţiilor necesare colectării deeuri1or, care se vor realiza prin grija autorităţilor
administraţiei publice tocale (pentru domeniul public) sau a proprietarilor (pentru domeniul
privat), vor fi fn mod obligatoriu betonate sau asfaltate, în mediul urban, i în cazul în care nu sunt
asigurate condiţii de scurgere a apei provenite din exfiłtraţii ori a celei meteorice, vor fi prevăzute
cu rigole de preluare, racordate la reţeaua de canałizare ş vor fi întreţinute fn permanentă stare de
curăţenie.

(8) Operatorut va urmări starea de etaneitate a recipientelor de colectare urmând a le mnlocui
imediat pe cele care s-au deteriorat. înlocuirea se va face de către operatorul de cołectare
transport, direct la punctele de colectare, pe toată perioda de denilare a contractului de detegare.
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ART. 19

(1)
Colectarea în containere i recipiente a deeuriłor menajere i similare se realizează,
conform proiectułui SLMD Timiş, astfel:
a) deeurüe reziduale se cołectează în pubełe de cułoare gri/negru şi sunt de tip (lista nu este
exhaustivă):
1.

resturi de carne i pete, gătite sau proaspete;

2.

resturi de produse lactate (lapte, smântână, brânză, iaurt, unt, frică);

3.

ouă întregi;

4.

grăsimi animale i uleiuri vegetale (în cazul în care nu se colectează separat);

5.

excremente ale animalelor de companie;

6.

scutece/tampoane;

7.

cenuă de ła sobe (dacă se ard i cărbuni);

8.

resturi vegetałe din curte tratate cu pesticide;

9.

lemn tratat sau vopsit;

10. conţinutuł sacului de la aspirator;
11. mucuri de ţigări;
12. veselă din porţelan/sticlă spartă, geamuri sparte.
b) deşeurile biodegradabile care se colectează separat i se tratează în unităţile de compostare
individuale (fn mediul nirat-pentni gospodării care deţin astfel de unităţi de compostare
furnizate prin SIMD Tirni) i recipiente de culoare verde/maro, de diferite capacităţi, în
rnediul urban/mediul rural (gospodăriile care nu deţin unităţi de cornpostare individuale).
Având în vedere prevederile Legii nr. 181/2020 privind gestionarea deeuri1or nepericuloase
cornpostabile, din anul 202 1, autorităţile administraţiei publice locale, vor implementa
sistemul de colectare separată a deeuri1or biodegradabile.
Deeuri1e biodegradabile sunt de tipul:
1.

resmri de fructe i de legume proaspete sau gătite;

2.

resrnri de pâine ş cereale;

3.

zaţ de cafea/reshiri de ceai;

4.

păr i błană;

5.

haine vechi din fibre naturale (łână, bumbac, mătase) mărunţite;

6.

coji de ouă;

7.

cojidenucă;

8.

cenusă de ła sobe (când se arde numai łemn);

9.

nimegu, fan i paie;

10. resrnri vegetałe din curte (1iunze, crengi i nuiele mărunţite, flori);
11. plante de casă;
12. bucăţi de lemn mărunţit;
13. ziare hârtie carton maruntite umede şi murdare.
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c) deeuriIe reciclabile de tip hârtie i carton curate si lemn se colectează fn pubele de culoare
albastră în mediul urban, respectiv fn saci de culoare albastră fn mediul nirał, pui la dispoziţia
popułaţiei de către operatonil de colectare-transport, în fiecare punct de colectare/gospodărie, pe
toată perioada de derulare a contractului de delegare
d) deeuri1e reciclabile din material de tip plastic, metal se colectează fn pubełe de culoare
galbenă în mediul urban, respectiv fn saci de culoare galbenă fn mediul rttral, pui la dispoziţia
populaţiei de către operatonil de colectare-transport, fn fiecare punct de colectare/gospodăńe, pe
toată perioada de derułare a contracrnlui de delegare;
e) deeuri1e recictabile din material de tip sticlă albă/colorată se colectează fn containere tip
clopot de culoare albălverde, nefiind permis amestecul sticlei cu deeuri din materiale de tip
porţelan/ceramică;
(2)
În conformitate cu prevederile łegislaţiei în vigoare, utilizatorilor serviciułui de salubrizare
li se va aplica instrumentul economic „plătete pentrzi cât arztnci Rolul implementării acestui
instrument este, pe de o parte, de a stimula prevenirea generării deşeurilor i, pe de altă parte,
stimularea colectării separate a deeuri1or reciclabile, Acest instrument se va aplica atât pentru
deeuri1e menajere, cât i pentru deşeurile sirnilare, fie prin adaptarea frecvenţei de colectare, fie
prin modificarea volurnului recipientului/recipientelor de colectare, fie prin cântărirea deeuri1or ła
generatorul de deeu, în conformitate cu Hotărärile AGA de pe fiecare zonă de colectare în parte.
(3)
În cazul utilizatorilor casnici (J)opulaţie) din aria de delegare, instrumentul economic
menţionat poate fi aplicat, pentru categoriile de utilizatori (urban, periurban, nirał), după cum
urmează:
•
posibiłitatea reducerii frecvenţei de colectare a deeuri1or;
•
posibilitatea optării pentru un recipient pentru colectarea deeuri1or de capacitate mai mică
(60 1, 80 1, 120 1) sau, dacă e cazuĘ mai mare (240 1);
•
în mediul urban, zona de blocuri, se va adapta numănil recipientelor pentru cołectarea
deşeuriłor;
•
posibilitatea cântăririi deeuri1or de către operatorul de salubrizare la generatoruł de
deeuri.
În cazul utilizatorilor non-casnici (operatori economici i instirnţii) aplicarea
instrumentului economic „p1ăteti pentru cât arunci" se va face fn funcţie de volumul
recipientelor de cołectare a deeuri1or i de fřecvenţa de colectare, sau prin cântărirea deeuri1or
de către operatoruł de salubrizare, fn conformitate cu Hotărârile AGA de pe fiecare zonă de
colectare în parte.
‘‘.

(5) Sistemuî de colectare în judeţul Timiş prevede colectarea separată pe următoarele fluxuri:
deşeuri reziduale inclusiv biodeeuri, deşeuri reciclabile (fřacţia hârtie-cartonjemn, fracţia
plastic, metal) şi un Uux separat de sticlă.

Din anul 2021 se va implementa colectarea separată a deeuri1or biodegradabile, conform Legii
nr. 181/2020.

În

mediul urban colectarea separată se va realiza din puncte de colectare dotate după cum

urmează:

pubele de 240 litri, de 120 litri sau mai mici de (80 litri, 60 litri), containere de 1.100 1, după
caz, din material plastic, cu capac acţionat manual i roţi pentru deplasare, pentu-coięctarea
deseurilor reziduale din mediul urban, puncte de colectare urnfamiliare şi płurifamihale
pubełe de 240 htri, de 120 htn sau mai mici de (80 îitn 60 htri) containerejde 1 ł00 1 după\
-

-
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caz, din material plastic, cu capac acţionat manuał i roţi pentru deplasare, pentru colectarea
biodeeuri1or din mediul urban; puncte de cołectare unifamiłiare i plurifamiłiale;
pubele de 240 litri, sau de 120 litri sau mai niici de (80 litri, 60 litri), containere de 1.100 litri,
după caz, din material plastic, cu capac acţionat manual i roţi pentru deplasare, pentru colectarea
deeuri1or reciclabile de hârtie/carton/lemn din mediul urban; puncte de colectare unifamiliare
(zonele de case) i plurifamiłiale (zonele de blocurilłocuinţe colective);
pubele de 240 litri, sau de 120 litri sau mai mici de (80 litri, 60 litri), containere de 1.100 litri,
după caz, din material plastic, cu capac acţionat manual i roţi pentru deplasare, pentru colectarea
deeuri1or reciclabile de metaUplastic din mediul urban; puncte de colectare unifamiłiare
(zoneÎe de case) i pturifamiliale (zonele de blocuri!locuinţe colective);
containere de 1.100 litri tip clopot, din material plastic, pentru punctele de colectare a
deeuri1or din sticlă amenajate zonal (atât În zona de blocuri/locuinţe coîective cât i zona de
case).
-

-

-

În mediul rural colectarea separată se va realiza din puncte de colectare, după curn urmează:
pubele de 120 litri, din rnaterial plastic, sau mai mici (80 litri, 60 litri )‘ sau după caz de 240
litri, cu capac acţionat manual i roţi pentru depłasare, pentru colectarea deeuri1or reziduale din
mediul rural; puncte de colectare unifamiliale/płurifamiliale;
pubele de 120 łitri, din materiał płastic, sau mai mici (80 łitri, 60 litri ) sau dttpă caz de 240 litri,
cu capac acţionat manual i roţi pentru deplasare, pentru colectarea biodeeuri1or din mediul
rurat; puncte de colectare unifamiliale/pluńfamiliale;
saci din plastic de cutoare galbenă de 120 titri, inscripţionaţi corespunzător, prevăzuţi cu
cod de bare (zona de case), pui la dispoziţia populaţiei de către operatonil de colectare-transport,
în fiecare punct de colectare (fiecare gospodărie), pe toată perioada de derułare a contracrnlui de
dełegare; pubelă de 60, 80, 120, 240 litri sau containere de 1100 łitri din material plastic, de
cułoare galbena, cu capac, acţionate manual i roţi pentru deplasare (zona de blocuri!locuinţe
colective) pentru colectarea deeuri1or reciclabile de plastic/metal; puncte de colectare
unifarniliałe/plurifamiliale, după caz;
saci din plastic de cutoare albastră de 120 litri, inscriptionaţi corespunzător, prevăzuţi cu
cod de bare pui la dispoziţia populaţiei de către operatorul de colectare-transport, În fiecare
punct de colectare (fiecare gospodărie), pe toată perioada de derutare a contractului de delegare
(zona de case), pubelă de 60, 80, 120, 240 litri sau containere de 1100 litri din material plastic,
de culoare albastra, cu capac, acţionate rnanuał i roţi pentru depłasare (zona de blocuri/Îocuinţe
colective) pentru cołectarea deeuri1or reciclabile de hârtie/carton/lemn; puncte de colectare
unifamiliale/plurifamiliałe, după caz;
containere de 1.100 litń tip clopot, din material płastic, pentru punctele de colectare
amenajate zonal a deseurilor din sticlă.
Cantităţile suplimentare ocazionałe atât pentru deŞeurile reziduale cât Ş1 pentru cele
reciclabile pot fi colectate fn sacii personalizaţi ai operatonilui care se vor achiziţiona de la
operator contra cost de către utiłizatori. Sacii personalizaţi se vor depozita łângă pubele,
colectarea acestora fiind un serviciu preplătit. Utilizatoruł p1ătete cosrnl Întregului serviciu
supłimentar odată cu achiziţionarea sacului personalizat.
Sistemul de colectare în judeţuł Timiş trebuie să asigure atingerea următoarełor ţinte
prevăzute în PNGD:
creşterea gradułui de colectare separată a deşeurilor reciclabile pe trei fřacţii (hârtie/cartón,
plastic/metal şi sticlă) astfeł încât să se asigure in 2020 o rată minimă de capturare de 52°'o in
-

-

-

-

-

-
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nivelul jttdeţului;
extinderea sistemului de colectare a deeuri1or reciclabile din poartă în poartă, în special
pentru hârtie/carton i plastic/metal în zona urbană, astfel încât să se asigure o rată minimă de
colectare de 75% la nivelul judeţului în anuł 2025;
rată minimă de capturare a biodeeuri1or menajere i simiłare de minim 45% din cantitatea
totală generată, la nivelul judeţului, fncepând cu anul 2020.
În funcţie de necesitătile de atingere a obiectivełor i ţintelor prevăzute în PNGD şi PJGD
Timi 2019-2025, colectarea separată a deşeurilor reciclabile pe trei fracţii.
De asemenea, în funcţie de prevederile legale în vigoare, numänil de fracţii de colectare
separată se va extinde, cu îmbunătăţirea sistemului de colectare.
(6) Biodeeurile specifice predominant vegetale, provenind din parcuri i grădini vor fi
transportate în vederea tratării prin compostare, la staţiile de compostare.
(7) Biodeeurile produse în gospodării vor fi tratate prin compostare la locul de producere, în
gospodăriile din mediul rural dotate cu unităţi de compostare individuale.
(8) Deeurile din pieţe vor fi colectate şi transportate de către Operator, în vederea tratării, direct
sau prin intermediul Staţiei de sortare I Liniei de valorificare energetică Timioara!staţia de
transfer/centrełor de colectare, la Staţia de tratare mecano-biologică Ghizela.
(9) Deşeurile agňcole (de ex. gunoiul de grajd), rezultate din gospodării particulare care nu se
asimilează cu fermele zootehnice, se neutralizează prin compostare în amenajări proprii, care nu
poluează mediul şi nu produc disconfort, amplasate la cel puţin 10 m de locuinţe, în incinta
gospodăriei. Deşeurile agricole nu fac obiecrnł SIMD Timi, deci este interzisă eliminarea lor fn
recipienţii prevăzuţi pentru deşeurile municipale.
(10) În vederea reducerii cantităţii de DEEE eliminate ca deeuri municipale nesortate i pentru
atingerea unui nivel ridicat de colectare separată, posesorii de DEEE pot sa le predea, prin aport
voluntar, la punctele de colectare special amenajate în acest scop de către unităţiłe administrativ
teritoriale (în conformitate cu Art. 10 alin 2 din OUG 5/2015 privind DEEE-urile), la Staţia de
transfer sau Centrele de colectare din judeţ sau la Depozitul Ghizela.
( t l) Operatonil care preia aceste fluxuri trebuie să aibă un sistem de evidenţă a gestionării
pentru fiecare locaţie, din care să rezulte:
a) data în care s-a realizat preluarea acestor deeuri;
-

-

b) cantităţile totale preluate de la populaţie, persoane juridice de drept public şi privat;
c) descrierea succintă a tiputui de deeu preluat;
d) cantităţile transportate la instalaţia de sortare/ valorificare/ depoziml de deşeuri.
ART. 20

(1) După colectare, deşeurile menajere i deşeurile similare vor fi supuse procesului de
sortare/tratare.
(2) Este mterzisă depozitarea deseurilor biodegradabile netratate si a deseunlor reciclabile
colectate separat.
ţ
%RT. 21

\

(1) Colectarea separată a deeurilor se realizează cu o frecvenţă stabilită prin contráçełe de
delegare, în funcţie de cantităţile colectate ş de volumul recipientelor de colectare, aceste
elemente urmând a fi precizate fn caietul de sarcini /contracrnl de delegare a gestiunii. În cazul în
care, la un anumit moment, nu este fn vigoare un contract de delegare a gestiunii, frecvenţa de
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cołectare i cantităţile de deeuri care urmează a fi colectate dintr-o anumită arie, vor fi stabilite
de către autoritatea publică locałă fmpreună cu operatorul.
ART. 22

(1) Colectarea deşeurilor menajere ş similare se poate face în următoarele moduri:
a) coîectarea în containere/recipiente închise;
b) colectarea prin schimb de recipiente;
c) colectare realizată prin selectare în saci/pungî de plastic asiguraţi de operator;
d) atte sisteme care îndeplinesc condiţiite impuse prin normete igienico-sanitare i de protecţie a
mediutui.
(2) Colectarea deeuri1or municipaÎe se efectuează fotosindu-se doar autovehicułe special
echîpate pentru fiecare tip de recipient.
(3) Vehiculete vor ft mncărcate astfel încât deeuri1e să nu fie vizibite ş să nu existe posibilitatea
împră3tlerii lor pe calea publică. Fiecărui vehícul i se va asigura personalul necesar penttąt
executarea operaţiuniłor specifice, în condiţii de siguranţă şi de eficienţă.
(4) Încărcarea deşeuriłor municipałe în autovehiculele transportatoare se face direct din
recipiente. Este interzisă descărcarea recipientełor pe sol în vederea încărcării acestora fn
autovehicuîe.
(5) Personalul care efectuează colectarea este obligat să rnanevreze recipientele astfeł încât să nu
se producă praf, zgomot sau să se răspândească deeuri în afara autovehiculelor de transport
După golire, recipientele vor fi aezate fn locul de unde au fost ridicate.
(6) În cazul deteriorării unor recipiente, pungi/saci de plastic i al împrăştierii accidentale a
deeuri1or in timpul operaţiunii de golire, personalul care execută colectarea este obłigat să
încarce întreaga cantitate de deeuri în autovehicul, astfel încât Iocul să rărnână curat, fiind dotat
corespunzător pentru această activitate.
(7) Personalul care execută colectarea este obligat să incarce în autovehicule întreaga cantitate de
deeuri existente la punctele de colectare, lăsând tocul curat i măturat chiar dacă există deeuri
mutiicipale arnplasate lângă containerele de colectare.
(8) n cazul în care mn!łângă recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate i deeuri
din consrn.tcţii, acestea vor fi colectate separat, după caz, întiinţând în scris utilizatorul despre
acest fapt, precum si despre suma suplimentară pe care trebuie s-o plătească pentru colectarea
acelor deşeuri.
(9) Operatorii de salubrizare au obligaţia să colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul
public, inctusiv cele de ła punctełe de colectare a deşeurilor municipałe, şi să le predea
persoanelor juridice care desfăşoară activitatea de colectare a anvełopelor uzate sau celor care
preiau responsabilitatea gestionării anvełopełor uzate de la persoanele juridice care introduc pe
piaţă anvelope noi şi/sau anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru
această activitate în condiţiile legii.
(10) Operatorii de saÎubrizare au obłigaţia de a colecta toate deşeurile abandonate (care nu se
încadrează în categoriile prevăzute la alin (9)) şi fn caml în care producătorulldeţinătorul de
deşeuri este necunoscut, chetmietiłe łegate de curăţarea şi refacerea mediutui, precum şi cele de
transport, valorificare, recuperare!reciclare, eliminare, sunt suportate de către autoritatea
administraţiei publice locale de pe raza căruia au fost ridicate, După identificarea
producătorului/detmătorului de deşeun acesta este obtigat să suporte atât cheltmeile efectuate de
autorttatea administraţiei pubtice locałe dar si cele Îegate de acţiunile întreprinse pentru
identificare cât şi sanctiunile contravenţionaÎe prevăzute in prezentul Regulament
L
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ART. 23

(1) Deşeurile din construcţii şi demoări provenite de la populaţie din activităţile de
reparaţii/modernizărilreamenajări/reabilitări inteńoare/exterioare ałe locuinţelor, vor fi colectate
de către operatorii licenţiaţi pentru această activitate de salubrizare, stabiliţi de autoritatea
administraţiei publice a UAT-urilor din centrele special amenajate de acestea si nu fac obiectul
prezenrnłui regulament de salubrizare.
(2) UAT-urile asigură spaţiile necesare pentru colectarea separată a deşeuriłor, dotarea
acestora cu containere specifice fiecărui tip de deşeu şi dezvoltă în mod corespunzător centrele
înfiinţate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 pentru a oferi
populaţiei posibilitatea de a se debarasa, fră plată, de deşeuri de hârtie şi carton, sticlă, metal,
materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deşeuri de echipamente electrice ş electronice,
deeuri de baterii i acurnulatori şi deşeuri voluminoase, inclusiv sałtele şi mobilă;
(3) UAT-urile asigură inforrnarea locuitoriÎor prin mijłoace adecvate şi prin postare pe site-ul
propriti, asupra sisternułui de gestionare a deşeurilor din cadruł localităţilor, incłusiv cu privire ła
centrele prevăzute la ałin. 2.
ART. 24

(1) Deeuri1e periculoase din deeuri menajere se vor transporta de către deţinători, prin aport
vołuntar, la Staţia de transfer sau Centrele de colectare aferente zonei din care fac parte. Este
interzisă amestecarea deeuri1or periculoase cu alte fiuxuri de deeuri menajere.
(2) Colectarea deeuriłor menajere periculoase se realizează ş in cadruł unor campanii periodice
de cotectare, cu rnaini speciałizate pentru colectarea i transporrnł deeuri1or periculoase.
Colectarea se va reałiza după un program stabilit la începurnł anului, fn puncte fixe. Atât
programul de colectare, cât i punctele de staţionare a mainii vor fi comunicate cetăţenilor din
fiecare unitate administrativ-teritorială la începutuł fiecărui an. Deeuri1e periculoase menajere
colectate vor fi transportate i stocate temporar fn spaţiile special amenajate în acest scop.
Preluarea, stocarea ternporară, precum ş tratarea i eliminarea deeuri1or periculoase menajere se
reałizează în condiţiiîe legii i ale Caietelor de sarcini pentru serviciul de salubrizare.
ART. 25
(1) Deeuri1e rezultate din fngrijiri medicale acordate la dorniciłiuł pacientului sau cele rezultate
din activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale ampłasate în condominii au
acelaşi regim cu cel al deeuri1or rezultate din activitatea medicală, conform reglementărilor
legale specifice. Persoanełe care îi administrează singure tratamente injectabile la domiciliu şi
cadrele medicale care aplică tratamente la domiciliu sunt obĺigate să colecteze deşeurile rezultate
fn recipiente cu pereţi rezistenţi (cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor depune la cea
mai apropiată unitate de asistenţă medicală publică, care are obligaţia de a le primi. Cabinetele
medicale vor respecta legisłaţia specifică în domeniu, Se interzice colectarea deşeuriłor rezultate
din îngrijÍri medicale fn containerele de colectare a deşeuriÎor municipale.
(2) Medicamentele expirate provenite de la popułaţie vor fi depuse la farmacii sau puncte farma
ceutice aproplate în vederea eliminăni finale, prin mcinerare Ridicarea acestor deşeuri din far
macn sau puncte farmaceutice se reahzează in conditnle reglementate de legislatia specifică
aplicabilă deşeurilor medicale Colectarea transportul şi elirninarea acestor tipurl de deşeuri se
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realizează de către operatori economici autorizaţi în condiţiile legíi.
(3) Deşeuriłe nepericuloase asimilabile celor menajere rezultate atât din asistenţa medicałă
acordată la domiciłiul pacienmlui, cât şi cele rezultate din activitatea cabinetelor medicale
amplasate fn clădiriÎe de locuit urmează circuimł de evacuare a deşeurilor menajere.
ART. 26

(1) În cazul unităţilor sanitare i veterinare, operatorii de salubrizare sunt responsabili numai
pentru cołectarea deeuri1or similare celor menajere. Este interzisă amestecarea cu deeuriłe
similare sau predarea către operatorii de salubrizare, dacă aceştia nu sunt autorizaţi, a
următoarelor categorii de deeuri rezultate din activităţile unităţilor sanitare i din activităţi
veterinare i/ori cercetări conexe:
a) obiecte ascuţite;
b) fragmente şi organe umane, inclusiv recipiente de sânge i sânge conservat;
c) deseuri a căror colectare şi eliminare fac obiecrnl unor măsuri speciale privind prevenirea
infecţiiłor;
d) substanţe chimice periculoase ş nepericuloase;
e) medicamente citotoxice í citostatice;
f alte tipuri de medicamente;
g) deşeurile de arnalgam de ła tratamentele stomatologice.
(2) Colectarea i stocarea deeuri1or prevăzute la alin. (1) se realizează în condiţiile reglementate
de legislaţia specifică, aplicabilă deeuriłor medicale. Colectarea, transporrnl i etiminarea
acestor tipuri de deeuri se realizează de către operatori economici autońzaţi în condiţiile legii.
ART. 27

(1) Deeuri1e voluminoase constau în deeuri solide de dimensiuni mari, precum mobilier,
covoare, saltele, obiecte mari de folosinţă îndetungată, altele decât deeuriłe de echipamente
electrice şi electronice, care nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de cołectare a deeuri1or
municipale.
(2) Deeuri1e voluminoase se vor transporta de către deţinători, prin aport vołuntar, la Staţia de
transfer, Centrele de colectare sau Depozitul de deşeuri nepericuloase Ghizeła, precum şi la
punctełe de cołectare înfiinţate de UAT-uri cu acest scop şi administrate de operatorii de
salubrizare.
(3) Deşeuriłe voluminoase se vor colecta periodic, conform cerinţetor specificate în Caietuł de
sarcini, şi vor fi transportate de operatorii de salubrizare la Staţia de transfer, Centrele de
Colectare, respectiv în Depoziml de deeuri nepericuloase Ghizela, în vederea stocării temporare
în containere specifice ampłasate în spaţii special amenajate.
(4) Deşeuriłe vołuminoase provenite de la deţinătorii de deeuri vor fi colectate în cadrul unor
campanii periodice de către operatorul de salubrizare, conform unui program întocmit şi aprobat
de autoritatea administraţiei pttblice locale şi ADID Timi şi vor fi transportate de operatorii de
satubrizare la Staţia de transfer, Centrele de Colectare, respectiv Depozitul de deşeuri
nepericuloase Ghizela, în vederea stocării temporare în containere specifice amplasate în spaţii
special amenajate.
(5) Colectarea periodică a deşeurilor volummoase se va realiza conform unui program întocmit
de operator i aprobat de ADID Timi şi comunicat populaţiei i operatorilor economici•., în
cadrul unor campanii de colectare cu ajutonil unor echipamente mobile de colectire
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(autocamioane cu greifer şi autobasculante). Stabilirea în cadrul Caietelor de sarcini, a
periodicităţii campaniilor, a zilelor şi intervalului orar de colectare va fi de aşa natură încât
deţinătorii de deşeuri voluminoase să poată preda aceste deşeuri, iar operatorul serviciului de
salubrizare să se poată organiza astfel încât să poată asigura colectarea i transportul periodic al
deşeurilor voluminoase spre staţia de transfer, centrele de colectare i respectiv, Depozit de
deeuri nepericuloase Ghizela.
(6) Deşeurile vołuminoase vor fi transportate de deţinătorul acestora în vederea preluării de către
operatoruł de sałubrizare, fn locuriłe stabilite de autoritatea locală şi amenajate în acest scop i
unde există căi de acces pentru mijloacełe de transport, Dacă acest lucru nu este realizabil, din
cauza spaţiului limitat, deeuri1e vor fi aduse de deţinător fn alte locuri speciał stabiłite de
autoritatea administraţiei publice locale sau direct la mijiocul de transport în łocul/ła datalora
stabiłite, astfel încât să nu fie incomodată circulaţia rutieră.
(7) Colectarea deşeurilor voluminoase se poate face şi direct de la deţinătonil acestora, în afara
carnpaniiłor menţionate la alin. (5), în urma solicitării adresate către operatorii menţionaţi la alin.
(3), cu specificarea caracteristicilor şi cantităţiłor acestora, În această sirnaţie, operatorii
Serviciułui pot să stabiłească o alta dată şi oră decât cełe aprobate de ADIB Timi în cadrul
programelor de colectare a deşeuriłor voluminoase, în baza unui tarifperceput de operator.
(8) Pentru deşeurile voluminoase depozitate lângă punctele de cołectare amenajate sau
abandonate, se vor respecta prevederile menţionate la art. 22, alin. (9) şi (10).
(9) Operatorul de colectare şi operatorul care preia aceste fluxuri în vederea tratării trebuie să
aibă un sistem de evidenţă a gestionării deeuri1or voluminoase din care să rezułte, după caz:
a) data în care s-a realizat cokctarea, transportul i depozitarea la instalaţii de tratare
b) punctele de colectare de unde s-a făcut colectarea i tipul deeu1ui colectat;
c) cantitătile totale preluate de ła popułaţie, persoane juridice de drept public i privat;
d) cantităţile de deeuri rezultate în urma tratării, pe sortimente;
e) cantităţille ce urmează a fi transportate la depozirnl de deeuri.
ART. 28
(1) Deeuri1e de echipamente electrice şi electronice i deeuri1e de baterii i acumulatori, deşi
fac parte din categoria deeuriłor municipale (conform OUG nr. 74/2018) şi colectarea lor de la
gospodăriile particulare este în sarcina autorităţilor publice locale, vor fi gestionate prin alte
sisteme decât serviciuł de salubrizare al locałităţilor, stabiîite conform Codului administrativ, i
de comun acord cu producătorii!importatorii de echipamente electrice şi electronice sau terţii
care îi reprezintă, conform prevederiłor łegale în vigoare.
(2) Administraţiiłe publice łocale vor stabiłi, conform art. 9 şi 10 ale OUG nr. 5/2015 privind
deşeurile de echipamente electrice şi electronice, modalităţile de asigurare a colectării DEEE
urilor de la gospodăriile particulare.
(3) UAT-urile din judeţul Timi prin ADLD au dreprnl de a sołicita organizaţiiłor care
implementează obÎigaţiiłe privind răspunderea extinsă a producătorului acoperirea costurilor de
gestionare pentru deşeurile de echipamente electrice i electronice şi pentru deeuri1e de baterii şi
acumulatori provenite de la populaţie, stabilite în baza actului normativ care reglementează
fluxuł specific al respectivelor deşeun, şi au obligaţia de a stabih modahtatea pnncare se pătesc
I
servicnle aferente acelor deseuri
(4) Pentru aceste categoni de deşeuri care se regăsesc in deşeunle muniipa1e, acoperiret
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costuriłor din bugetul łocal se face de către organizaţiile care implementează obligaţiile privind
răspunderea extinsă a producătorului şi îară inipunerea unor costuri suplimentare în sarcina
popułaţiei.
(5) UAT-urile din judeţul Timiş prin ADID (în cadrul contractelor încheiate de aceasta cu
OIREP-urile) vor utiliza sumele încasate pentru acoperirea costurilor de gestionare pentru aceste
categorii de deeuri care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului exclusiv pentru
scopurile cărora le sunt destinate, respectiv reducerea tarifului către utiłizatońi serviciului.
ART. 29
(1) Transportuł deşeuritor, în funcţie de tipul şi provenienţa acestora, se reatizează numai de
operatorii Sen'icîzutzii, care trebuie să utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite şi
prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de colectare, care să nu perrnită
îrnprătierea deşeurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide în timpuł
transportului.
(2) Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulaţiei pe drumurile
pubłice, fră scurgeri de carburanţi, łubrifianţi sau łichide speciałe, cu emisii reduse de noxe
(zgomot şi gaze de eşapament), şi să prezinte o bună etanşeitate a benelor de încărcare.
(3) Autovehiculele care transportă deşeuri municipale trebuie să aibă un aspect fngrijit şi să fie
personalizate cu sigla operatorului.
(4) Autovehiculele trebuie să aibă dimensiunile adaptate ła condiţiiłe de drurn, structura
localităţilor şi structura arhitecrnrałă a diferitelor clădiri, precum şi dotarea tehnică necesară
pentru intervenţie în cazuł unor accidente sau defecţiuni apărute în tirnpul transportării
deeuri1or.
(5) Personahtt operativ care deserveşte mijloacele auto trebuie să fie instruit pentru efectuarea
transporrnlui în condiţii de siguranţă, să deţină toate docurnentele de însoţire şi să nu abandoneze
deşeurile pe traseu.
(6) Pentru deplasare se vor fołosi traseełe cele rnai scurte, cu ceÎ mai redus risc pentru sănătatea
poputaţiei şi a mediului, care au fost aprobate de autorităţife administraţiei pubtice locale. Pentru
minimizarea distanţelor de transport se vor utiliza centrele de cotectare.
(7) Consiliite 1oca1e împreună cu ADID Timi, stabilesc arterele i intervatul orar de colectare a
6:00, pe arterete cu iluminat public
deeuritor municipale, preferabil între oreÎe 22:00
corespunzător, în funcţie de trafic i de posibilităţiîe de acces ale operatorultti la spaţiile de
cołectare.
(8) Pentru fluidizarea traficului, reducerea costurilor i utilizarea eficientă a parcului de
autovehicule, autorităţile administraţiei publice locale vor analiza oportunitatea colectării
6:00 de la operatorii economici i
deeuri1or mtmicipale exclusiv fn intervalul orar 22:00
instituţiile publice care dispun de spaţii de colectare.
(9) Intervalul de colectare al deeuri1or va trebui corelat cu intervalul de funcţionare al
instalaţiilor din cadrul Sistemului de salubrizare (staţia de transfer, centrele de colectare, Depozit
Ghizeta, staţia de sortare şi cornpostare, staţia de tratare mecano-biologică Ghizeta).
(10)Vehicutełe vor fi întreţinute astfel încât să corespundă scoputui propus, benele şi
containerete vor fi spălate ta cel mult două zile şi vor fi dezinfectate săptămânal în interior şi la
exterior, conform normelor tehnice precizate de producător sau în actełe normative în vigoare,
numat tn spaţtile care sunt dotate cu sisteme de coĺectare si pretratare a ajelor uzate provemte
din spătare mainte de evacuarea in sistemul de canalizare ał łocalttăţti Pentru situatnłe in care
—

—
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localitatea nu are sistem de canalizare, apele uzate provenite din spălatul autovehiculelor vor fi
transportate ta staţiile de epurare a apelor uzate din judeţuł Timi.
ART. 30

(1)
În situaţia în care, ca urmare a execuţiei unor kicrăń planificate la infrastructura tehnico
edilitară, este impiedicată utiłizarea punctelor de colectare stabilite i/sau accesul autovehiculelor
destinate transporrnlui deeuri1or municipale i/sau al oricărui alt tip de deeu, operatorul, pe
baza notificării transrnise de autoritatea adminístraţiei publice locale, trebuie sa anunţe
utitizatorii cu ceI putin 5 zile înainte despre situaţia intervenită, durata acesteia, punctele de
colectare care se utitizează temporar în această perioadă i programul de colectare.
(2)
Pe toată această perioadă operatorul are obtigaţia să doteze punctele de colectare care
urmează a fi fotosite ternporar de utilizatorii afectaţi cu recipiente suficiente şi Să reducă
intervatut între două cołectări succesive, dacă este cazuL
În cazul apariţiei unor intemperii ce au ca efect întreruperea serviciului sau diminuarea
3)
cantităţilor contractate de ta utiłizatori, operatorut are obligaţia să anunţe această situaţie şi să
facrnreze numai cantităţile sau serviciile efectiv realizate.
ART. 31

(1) Operatorii de sałubrizare desemnaţi, fmpreună cu administraţiile pubłice łocale, Consiliul
Judeţean Timi şl ADID Timi, vor łua măsuri pentru inforrnarea, responsabiłizarea, edtcarea i
contientizarea populaţiei cu privire la colectarea separată a deşeurilor, precum şi modalităţile de
prevenire a generärii deşeuriłor. Informarea şi conştientizarea se va realiza prin campanii de
informare i conştientizare, prin distribuţia de pliante, broşuri, afişe, prin activităţi educative, prin
clipuri publicitare la radio şi televiziune. Conţimitul carnpaniílor de informare i contientizare va
constitui cerinţă în cadrul Caietului de sarcini pentru dełegarea serviciuhii de satubrizare.
ART. 32

(1) Operatorii economici producători de deşeuri, precum şi operatorii economici specializaţi în
conceperea şi proiectarea activită;ilor tehnologice ce pot genera deşeuri, au următoarele obligaţii
cu prioritate:
a) să adopte, încă de la faza de concepţie şi proiectare a unui produs, soÎuţiile şi tehnotogiile de
ełiminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deşeurilor;
b) să ia măsurile necesare de reducere ła minirnum a cantităţilor de deşeuri rezułtate din
activităţile existente;
c) să nu amestece deeuri1e pericułoase cu deşeuri nepericuloase;
d) să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deşeuri în mediu;
e) să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deşeurilor să se facă în condiţii de respectare a
reglementăritor privind protecţia populaţiei, a mediutui şi a prezentului regularnent;
1) să nu abandoneze deşeurile şi să nu le depoziteze în tocun neautonzate
g) să separe deşeurile înainte de colectare, în vederea vatorificării sau elimiqării ‘acesta.

N
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ART. 33

Operatorii care asigură activitatea de cołectare şi transport al deşeurilor au şi următoarele
obligaţii:
a) să asigure transportul separat al deşeuriłor colectate separat de către generatori şi Să nu
amestece aceste deşeuri;
b) să emită bonuri de confirmare pentru deeurile colectate separat de Ia agenţii economici i
instituţii, pieţe, deeurile abandonate, deeurile generate cu caracter nepermanent care se ridică ła
solicitarea generatorilor;
c) să deţină toate documentele necesare de însoţire a deşeurilor transportate, din care să rezulte
provenienţa deeurilor!1ocul de încărcare, tipurile de deşeuri, łocuł de destinaţie
după caz,
cantitatea de deşeuri transportate şi codificarea acestora conform legii;
d) să ţină evidenţa şi să raporteze lunar autorităţilor administraţiei publice Îocale / ADID Timiş şi
ANRSC sau alte instituţii conforrn legii, cantităţile predate operatorului instalaţiilor de
gestionare a deşeurilor, pe fiecare tip de deeu;
e) să nu abandoneze deeuri pe traseu şi să le ridice în totalitate pe cełe ale utilizatorilor sau pe
cele existente pe traseuł de cołectare şi transport, cu excepţia celor periculoase care nu sunt
înglobate în deşeurile municipałe;
ľ) să folosească traseete cele mai scurte şi/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populaţiei şi
a mediului, care au fost aprobate de autorităţile administraţiilor publice locale/ADID Timiş;
g) sa informeze populaţia privind colectarea separată a deeuri1or, precum i modalităţile de
prevenire a generării deeuriÎor. Inforrnarea i contientizarea popułaţiei se va realiza prin
campanii de informare Şi contientizare, atât în mediul urban cât i în mediul rural, prin
distribtiţia de pliante, brouri, afişe, prin activităţi educative, prin clipuri pubłicitare la radio i
tełeviziune, în tocalităţite menţionate, pentru fiecare zonă de colectare, în Anexa ł ta prezentul
Regtilament de salubrizare.
ART. 34

(1) După colectarea lor separată, până la punerea fn funcţiune a investiţiilor prevăzute în cadrul
PJGD Timi pentru modemizarea SLMD Tirni, deeurile municipale vor fi transportate separat,
după cum urmează:
-

Zona 1 Timisoara:
v'

şi biodeettrite colectate din zona l de colectare, exceptând
municipiul Timioara i 9 cornune periurbane (Dumbraviţa, Ghiroda, Giarmata, Giroc,
Mosniţa Nouă, OrtiŞoara, Remetea Mare, ag i Sânmihaiu Român), vor fi transportate la
staţia de transfer TimiŞoara.

Đeeurite

rezidzíate

Deseurile re:idzia/e şÎ biodeeurî/e colectate din municipiul Timioara i cele 9 comune
peńurbane ale acesrnia: Dumbrăvita, Ghiroda, Giarmata, Giroc, Moniţa Nouă, Orţioara,
Remetea Mare, Şag i Sânmihaiu Român, vor fi transportate la Linia de sortare în vederea
valorificării energetice Timioara.
‘.ĺ Deeuri/e recictabile (hârtie, carton si lemn, płastic i metale) colectate din zona de
colectare l vor fi transportate la staţia de sortare, Timişoara.
V De5eui ite de st,ctă vor fi transportate direct către operatorn reciclaton
V Desew tle vei:t clzn giădiiii si pai cui t dzn medntl urban si rurcit vor fi gestlonate Şi
compostate local, prin grija Consiliilor Locale.

V'
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V Deeurite din pieţe din medizd ztrban vorjî transportate prin intermedittl Liniei de sortare
in vederea vatorUîcarii energetice Tirnioara ta Staţia de tratare rnecano-hiotogică
Ghizeta, iar cete din rnediul rztraÎ vor fi gestionate i compostate local, prin grija
Consiłiilor Locale.
V Deeurite stradate vor fi transportate la Linia de sortare fn vederea valorificării energetice
din cadrul staţiei de sortare Timioara.
Zona2Jimbolia:

-

V Deettrile rezidztale, hiodeenrite i deettrile reciclabile (hârtie, carton i łemn, plastic şi
metale) cołectate din mediul urban i rnediul rural din zona 2 de colectare, vor fi
transportate la Centrul de colectare Jirnbolia.
V Deeurite de stictă vor fi transponate direct către opefatorii reciclatori.
V Deeurite verzi din grădini i parcuri vor fi gestionate ş compostate local, prin grija

Consiliilor Locale.
V Deettrile din pieţe din medittl ttrban vor fi transportate prin intermediul centrului de
cołectare Jirnbołia la staţia de tratare rnecano-biologică din cadrul depozitului centrał
Ghizela, iar cete din mediul rurat vor fi gestionate i cornpostate łocał, prin grija
Consiliiłor Locale.
V Desezirile stradale vor fi transportate la Depozitului central Ghizela.
-

Zona3Deta:

V Deetirite re:idttate, biodeezćrite şi deeurile reciclabite (hârtie, carton ş ternn, plastic ş
metale) cołectate din mediul urban i mediul rural din zona 3 de colectare, vor fi
transportate la Centruł de colectare Deta.
V Deşettrile de stictă vor fi transportate direct către operatorii recictatori.
V Deşeurite verzi din grădini şl parcuri vor fi gestionate i compostate locał, prin grija

Consiliilor locale.
din pieţe din mediut ttrban vor fi transportate prin interrnediul centrului de
colectare Deta la staţia de tratare mecano-biologică din cadrul depoziti.ilui central
Ghizela, iar cele din mediut rurat vor fi gestionate şi compostate local, prin grija
Consiliilor Locale.
V Deeurite stradale vor fi transportate la Depozitul central Ghizeta.

V Deeurite

-

Zona 4 Făget:

V Deeztrile rezidziale, biodeezirite yi deeuriIe reciclahile (hârtie, carton i lemn, plastic şi
metałe) cołectate din mediul urban i rnediul rural din zona 4 de cołectare, vor fi
transportate ta Centrul de colectare Făget.
V Deenrite de sticlă vor fi transportate direct către operatorii reciclatori.
V Deeurite verzi din grădini ş parcuri din mediul urban vor fi transportate ła Staţia de
compostare Ghizeta, icźr cele din mediul ntrat vor fi gestionate i compostate local, prin

grija Consiliilor Locale.
i Deşeurite din pieţe din mediul urban vor fi transportate prin intermediul Centrului de
colectare Făget la staţia de tratare mecano-biologică din cadrul Depozitului Central
Ghizela, iar cele din mediut rztral vor fi gestionate i compostate local, prin grija
Consiliílor Locale;
i Deezirile stradate vor fi transportate ła Depozitului central Ghizela.
1
-

ÇÇ)Ş'ţ i%t P

Zona O Ghizela:
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V Desettriie reziduale şi biodeettri1e vor fî transportate direct la Staţia de tratare mecano
biologică (TMB) Ghizela
V Deşeurile recictahite (hârtie, carton i lemn, plastic i metale) vor fi transportate direct la
statia de sortare Ghizela;
V Deseztrile de stîclă vor fi transportate direct către operatorii reciclatori.
V Deeztrile din pieţe din mediztt ttrban vor fi transportate direct la Staţia de tratare mecano
biologică (TMB) Gbizela iar cete din mediz,/ rural vor fi gestionate şi compostate łocat,
prin grija Consiliilor Locale.
V Deseztrile verzi din grădini şi parcuri din mediul zírhan vor fi transportate la Staţia de
compostare Ghizeła, iar cete din rnediul rttrat vor fi gestionate i compostate local, prin
grija Consiliilor Locałe.
V Deseztrile stradale vor fi transportate la Depozirnlui central Ghizeta.

(2) Operatorul de colectare va transporta deeuri1e colectate la staţia de transfer/centrtil de
colectare/ instalaţia de tratare menţionată la alin. (1) din zona deservită, fiindu-i interzis m mod
ferm să dtică deeuri1e colectate fntr-o zonă ła staţia de transfer/centru de colectare/ instalaţie de
tratare aferent altei zone de colectare.
(3) Este interzisă depozitarea fără sortarea/tratarea prealabilă a deeuri1or municipale.

SECŢIUNEA 2
Organizarea prelucrării, neutralizării i valorificării materiale i energetice a
deeuri1or
ART. 35

(1) łndiferent de natura deeurilor, acestea pot fi supuse unui proces de prelucrare, neutralizare i
vatońficare materială i energetică.
(2) În vederea reducerii cantităţii de deeuri ce urmează a fi depozitate conform ţintelor stabilite
prin legislaţia în vigoare i în vederea vałorificării unor cantităţi de deşeuri, următoarele activităţi
de prelucrare, neutralizare şi valorificare materială sau energetică vor fi organizate la nivelul
judeţului Timis:
activitatea de tratare a biodeeurilor provenind din parcuri şi grădini, care se va realiza in
instalaţiile amintite în Art, 34 privind trasabilitatea deşeurilor;
activitatea de tratare a biodeşeurilor rezultate din gospodării în unităţile de compostare
individuale, acolo unde acestea au fost dotate cu recipienţi corespunzători;
activitatea de tratare a biodeşeurilor rezultate din gospodării şi similare, se va realiza în Staţia
de tratare mecano-biologică de la Ghizela până la implementarea investiţiilor prevăzttte în
PJGD Timis 2019-2025;
activitatea de sortare a deşeurilor reziduale, a biodeeuri1or i a celor stradale provenite din o
parte din UAT-urile din zona 1 Timişoara (Municipiul Timioara i 9 comune periurbane ale
acesrnia), in cadrul Liniei de sortare a deseunlor reziduale în vederea valorificăni energetice
Timisoara
(3) In cazul in care biodeseurile colectate separat contin substante periculoase, se interzice
-

-

-

-
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tratarea lor prin compostare.
(4) Tratarea biodeşeuńłor colectate separat trebuie să se realizeze în instalaţii de compostare sau,
după caz, de digestie anaerobă, pentru asigurarea ţintei de reciclare.
(5) Operatorii trebuie să fi organizeze activitatea astfel fncât să se asigure un grad cât mai mare
de valorificare materială i energetică a deeuriłor.
(6) Metodete i tehnologiile de valorificare a deeurilor trebuie să respecte legislaţia în vigoare,
să fie în concordanţă cu planurile de gestionare a deeurilor la nivel naţionał i judeţean i cu
prevederile Master Plan-ului şi Studiului de Fezabiłitate privind Sistemul Integrat de
Management al Deşeurilor în judeţul Timiş.
ART. 36

(1) Deeuri1e biodegradabile colectate separat, cele preponderent vegetale provenite din parcuri,
grădini, curţi i alte spaţii verzi sunt transportate la staţia de compostare pentru obţinerea de
compost, care trebuie să îndeplinească condiţiile de calitate pentru utiłizarea sa în agricultură.
(2) Staţiile de cornpostare vor fi operate astfel încât să se obţină compost de całitate care să poată
fi utiłizat în agriculrnră, iar cantitatea de reziduuri ce urmează a fi depozitată să fie minimă.
Operatorii staţiilor de compostare vor informa ADID Timi cu privire la modałităţile de
valorificare a cornposrnłui, astfel încât cantităţile care ajung la depozitare să fie minime.

@) Apele uzate rezultate din procesul de compostare sunt colectate i gestionate conform
prevederilor din autorizaţiile de gospodărire a apelor.

ART. 37
(1) În cazul gospodăriilor individuale din mediul rural şi al celor din zonele periferice ale
localităţilor din inediul urban se pot arnenaja instalaţii proprii de neutralizare prin compostare în
amenajări proprii, care nu poluează mediul i nu produc disconfort, amplasate la cel puţin 1O m
de tocuinţe, în incinta gospodăriei.
(2) O parte dintre biodeeurile ałimentare i deeurile verzi generate în zona de case cu grădini
din mediuł rural, sunt tratate la locul de generare, prin utilizarea recipienţilor de compostare
individuală cu capacitate de 200-350 litri, puse la dispoziţie utilizatorilor casnici de către
Consiliul Judeţean Tirni. Aceste compostoare ar trebui să asigure tratarea a cca 35% din
cantitatea de deşeuri biodegradabile care se produce în rnediul rural în judetul Timi.
(3) În vederea promovării activităţii de compostare la domiciliu, operatorii de colectare,
împreună cu AD]B Timiş, vor organiza campanii de informare ş contientizare i vor monitoriza
periodic rezultatele acestei activităţi.

SECŢIUNEA 3
Operarea/ administrarea staţiilor de transfer/centrelor de colectare pentru
deeuri1e municipale
\

ART. 38

J

(1) În vederea optimizării sistemului integrat de gestionare a deeurilor la nivel jüdéţean, s-a
stabilit zonarea aferentă judeţului Timi în 5 zone de colectare (Anexa nr. 1) cu facilităţiie
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mentionate fn Anexa nr. 2 ta prezentuł Regulament. Astfel, SLN4B Timiş include funcţionarea
unei staţii de transfer (ST) şi a trei centre de colectare (CC), câte o facilitate de transfer pentru 4
dintre cele 5 zone ale judeţului Timi, după cum urmează:
Staţia de transfer Timişoara care deservete Zona 1 de colectare (exceptând Municipiul
Timioara şi 9 comune periurbane ale acesrnia);
Centrul de colectare Jimbolia care deserveste Zona 2 de colectare;
-

-

-

-

-

Centrul de colectare Deta care deserveste Zona 3 de coÎectare;
Centrul de colectare Făget care desewete Zona 4 de colectare;
Zona O nu cuprinde o statie de transfer întrucât distanţele permit transportul deşeurilor

cołectate din această zonă direct ta Depozirnł de deeuri nepericułoase Ghizeła.
(2) În incinta Staţiei de transfer Timioara i a Centrelor de colectare Jimbołia, Făget i Deta sunt
amenajate spaţii prevăzute cu containere, pentru colectarea prin aport vołuntar, a următoarelor
fluxuri speciale de deeuri: DEEE, deşeuri voluminoase i deeuri pericułoase din deeuri
rnenaj ere.
Ş) De la Staţia de transfer Timişoara, deeuri1e vor fi transponate după cum urmează:
V Desez,rile re:idua/e ‘i biodeetirile vor fi transportate, separat, la Staţia de tratare
mecano-biologică (TMB) Ghizela,
4) De la Centrele de colectare, deeuri1e vor fi transportate după cum unnează:

V Deeztri1e re:kluale şĺ biodeezírite vor fi transportate separat, la Staţia de tratare
mecano-biologică (TMB) GhizeÎa,
V Deeuriíe ťeciclabile vor fi transportate ta staţia de sortare Ghizela,
V Deeztri/e din pieţe din ‚nediul urban vor fi transportate la Staţia de tratare mecano

biologică (TMB) Ghizeła,
V Desez,rile stradate vor fi transportate la Depozirnl deeuri nepericułoase Ghizeła.
ART. 39

(1) Operarea staţiilor de transfer se va realiza de către operator numai după obţinerea avizelor i
autorizatiilor solicitate prin actele normative fn vigoare.
(2) Operatorul va accepta în staţiile de transfer numai deeuri1e municipale livrate de operatorii
serviciilor de colectare desemnaţi de ADID Timi i operatorii deţinătoń de licenţă cărora
unităţile administrativ-teńtoriate te-au atribuit prin contract de delegare prestarea activităţii de
colectare selectivă a deeuri1or, deeuri industriałe asimilabile cetor municipaÎe, precum i
deeuri1e aduse prin aport voluntar de popułaţie (DEEE-uri, deeuri voluminoase şi deşeuń
periculoase din deeuri menajere).
ART. 40

(1) Transporml deeuri1or de la facilităţile de transfer ła faciłităţile de tratare sau depozitare se
reałizează de operatorul activităţii de transfer, care trebuie sa utilizeze autovehicuÎe destinate
acestui scop.
(2) Operatorul va asigura transferul din staţia de transfer/centrele de colectare către instalaţiile de
tratare a deeuriłor municipaîe colectate separat, rară amestecarea acestora.
(3) Transporml deeuri1or din zona de colectare ła staţia de transfer/centrelo d
ętare se va
face numai de către operatoń ticenţiaţi de A.N.RS.C. pentru activitatea deďÖiectare sepaată ş
transport separat al deşeurilor municipale.

t
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(4) Autovehiculele care transportă deeuri trebuie să aibă un aspect fngrijit i să fie personalizate
cu sigla operatorului.
(5) Starea tehnică a autovehicułelor trebuie să fie corespunzătoare circulaţiei pe drumurile
publice i să prezinte o bună etaneitate a benelor de încărcare.
(6) Autovehicttlele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condiţiile de drum i dotarea tehnică
necesară pentru intervenţie fn cazuł unor accidente sau defecţiuni apărute în timpul transportării
deeuri1or.
(7) Personalul operativ care deservete mîjloacele auto trebuie să fie instruit pentru efecrnarea
transportułui m condiţii de siguranţă, să deţină toate documentele de fnsoţire i să nu abandoneze
deşeurile pe traseu.
(8) Stocarea temporară în staţia de transfer/centrete de colectare a deeuri1or degradabile se face
pentru maximum 24 de ore.

SECŢIIJEA 4
Sortarea deeuri1or menajere i a deeuriIor similare în staţiile de sortare
ART. 41

(1)
Pentru atingerea ţintełor łegałe privind valorificarea şi reciciarea ambalajelor şi pentru
reducerea cantităţilor de deeuri ełirninate pe depozit, deşeurile reciclabiÎe colectate separat din
deeuriłe municipate trebuie sortate.
ART. 42

După co1ectare deşeurile recicłabile (hârtie, carton i lemn, plastic i metale) vor fi transportate de
către operatorii colectori, după cum urmează:
-

Zona 1 Timioara:

V Deeztrite reeiclabŕte (hârtie, carton i łenin, plastic i metale) colectate din zona 1 de
colectare, vor fi transporatate ła staţia de sortare Timioara.
V Deeztrżle de stictă vor fi transportate direct către operatorii recictatori.
-

Zona2Jimbolia:

V Deeuri1e recictctbile (hârtie, carton şi lenin, plastic i metale) colectate din mediul urban
i mediul rural din zona 2 de colectare, vor fi transportate ła Centruł de colectare
Jimbolia.
V Deeurîte de stietă vor fi transportate direct către operatorii reciclatori.
-

Zona3Deta:

V Deeztri1e reciciabi/e (hârtie, carton i lemn, pîastic i metałe) cołectate din mediuł urban
şi mediul rural din zona 3 de colectare, vor fi transportate ła Centruł de cołectare Deta.
V Desez,ri/e de sticlă vor fi transportate direct către operatorii reciclatori.
o vk JîV
Zona 4 Făget:
r 4\
Đesezii tle i eczc/abite (hâie caiton si lemn, plastic si metale) cołectate din mediul irba
J

-

-

TIA\ŕ

i mediul rural din zona 4 de colectare, vor fi transportate la Centrul de colectare Făget.
vor fi transportate direct către operatorii reciclatori.

V DeettriIe de stielă
-

Zona O Ghizela:

V Đeetiri1e recic/abŕ/e (hârtie, carton i lemn, plastic şi metale) vor fi transportate direct la
staţia de sortare dm cadrul Depozirnlui central Ghizela.
V Deettrile de stîctă vor fi transportate direct către operatorii reciclatori.
ART. 43

(1)
Sortarea deşeuriłor recicłabiłe colectate în cadrul SIN'[D Timiş se va realiza în staţia de
sortare Tirnioara capacitate de sortare 41.834 t/an pentru ZONA 1 i staţia de sortare Ghizela
capacitatea de sortare 16.1 1 1 t/an, pentru resrnl zonelor de cołectare.
(2)
Operatorii instalaţiilor rnenţionate la alin. (1), îrnpreună cu ADID Timi /Consiliul
Judeţean Timi, vor stabili modalitatea de predare şi valorificare a materialelor recuperate.
(3)
În vederea asigurării atingerii ţintelor prevăzute pentru vałoriftcarea, respectiv reciclarea
deşeurilor de ambalaje generate de utilizatori, ADID Timiş va încheia contracte, parteneriate sau
aLte forme de colaborare cu organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea
extinsă a producătorului asociaţiile coÎective care preiau responsabiłitatea fndepÎinirii
obiectivełor, Í'm condiţiile prevăzute de legisłaţia în vigoare (OUG nr. 92/2021 privind regimuî
deşeurilor, art 60, alin (3), respectiv Ordinul nr. 1362/2018 privind aprobarea Procedurii de
autorizare, avizare anuală i de retragere a dreptutui de operare a organizaţiilor care
implernentează obligaţiiłe privind răspunderea extinsă a producătorutui).
(4)
Sortarea se realizează pe tipuri de materiałe, în funcţie de cerinţele de calitate solicitate de
operatorii reciclatori, dar ceł puţin pe urrnătoarełe categorii de materiale reciclabile:
-deeuri1e de hârtie/carton (inclusiv deeuri de ambałaje): carton, hârtie irnprimată, amestec hâr
tie;
-deeuri1e de plastic (inctusiv deeuri de arnbalaje) : folie, PEID, PET, PVC şi altele;
-deeuri1e de metal (inclusiv deeuri de ambalaje) : feroase i neferoase.
(5) Deeuri1e reciclabile colectate separat de la toţi producătorii de deeuri de pe teritoriul UAT
-urilor membre ADID din judeţul Timi se transportă către staţiiłe de sortare numai de către
operatorii licenţiaţi A.N.RS.C, care au contracte de dełegare a gestiunii fncheiate cu autorităţile
administraţiei publice locale i ADIB Tirni.
(6) Sortarea se realizează pe tipuri de rnateriate, în funcţie de cerinţele de całitate solicitate de
recicłatori.
(7) ADID Timi are dreptul de a solicita organizaţiilor care implementează obligaţiile privind
răspunderea extinsă a producătorului acoperirea cosrnrilor de gestionare pentru deşeurile
municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătornlui (în speţă al deeuriłor de
ambalaje), stabilite fn baza actului normativ care reglementează fluxul specific ał respectivełor
deşeuri, şi au obligaţia de a stabili modalitatea prin care se plătesc serviciiłe aferente acełor
deşeuri, prestate de operatorii de salubrizare.
(8) Pentru deşeurile de arnbalaje gestionate în SIMD Timiş, acoperirea costurilor de gestionare
(colectare, transport, sortare) se realizează de către organizaţiile care implementează obligaţiile
privind răspunderea extinsă a producătorului.
(9) ADID Timi va tttiliza sumele încasate pentu.i acoperirea cosrnriłor de gstionare a
deseuriłor de ambalaje din deşeunle menajere exclusiv pentru scopurile cărora'le sunt desţmatę
-

-

cO.ľ
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ART. 44

Deeuri1e din sticlă colectate separat de ła producătorii de deşeuri vor fi transportate direct la
operatori economici specializaţi în recicłarea sticłei.
ART. 45

Operatorii care asigură activitatea de sortare a deeuri1or au i următoarełe obligaţii specifice:
a) să deţină spaţii special amenajate pentru stocarea temporară a deeuri1or ce urmează a fi
sortate, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
b) să evite formarea de stocuri de deşettri ce urmează să fie sortate, precum şi de produse
rezultate în urma sortării, care ar putea genera fenornene de poluare a mediului sau care prezintă
riscuri de incendiu faţă de vecinătăţi;
c) să asigure valorificarea fntregii cantităţi de deeuri sortate, evitând formarea de stocuri;
d) să folosească, pentru sortarea deşeurilor, tehnologii i instałaţii care fndepłinesc condiţiile
legale privind funcţionarea acestora;
e) să se îngrijească cu prioritate de valorificarea energetică a reziduurilor rezultate din procesul
de sortare a deşeurilor. Doar reziduurile care nu sunt valorificabile energetic se pot elimina prin
depozitare.
t să se îngrijească de elirninarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deeuri1or ła
Staţia de sortare din cadnił Depozirnlui central Ghizela i la staţia de sortare TimiŞoara, respectiv
de valorificarea energetică a deşeuriłor rezultate din procesul de sortare a fracţiei umede, fn staţia
de sortare Timisoara.
ART. 46

Spaţiile în care se desfăoară activitatea de sortare vor trebui să mndeplinească cel puţin
următoarele condiţii:
a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafaţă suficientă pentru primirea deeuri1or i
pentru stocarea temporară, separată, a fiecărui tip de deeu reciclabil;
b) să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire a autovehicu1ełor cu transmisia Ş1
înregistrarea datelor la dispecer Şi cu verificarea metrołogică în terrnenul de valabiłitate;
c) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apełor uzate rezultate din apa płuvială sau din
procesuî tehnotogic de sortare i spătare;
d) să aibă instalaţie de spălare i dezinfectare;
e) să fie prevăzute cu instałaţii de tratare a apelor uzate, conform norrnativetor în vigoare, sau să
existe posibilitatea de transportare a acestora la staţiiie de epurare a apelor uzate;
1) să permită depozitarea temporară, separată, a fiecărui tip de deşeu sortat;
g) să fie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate;
h) să existe posibiłitatea de acces în fiecare zonă de stocare, fară a exista posibilitatea de
contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deeuri;
i) să existe grupuri sanitare şi vestiare conform normativelor în vigoare;
j) să fie dotate cu instalaţie de iłuminat corespunzătoare care să asigure o luminanţă nęcesară
O MÁ,
asigurării activităţii fn orice perioadă a ziłei;
k) să fie prevăzute cu instalatn de detectie şi de stins incendiul,
1) să fie prevăzute cu mstalatu de presare si balotare pentru diferite tiptin de matenale,
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reciclabite.
ART. 47
Operatorii serviciilor de salubrizare, frnpreună cu unitatea administratív teritorială/ADIB i
Consiliul Judeţean Tími vor lua rnăsuri pentru infonuarea, responsabilizarea, educarea i
contientizarea populaţiei cu privire la necesitatea colectărií selective şi valorificării materialelor
recuperabile, prÍn toate mijloacele pe care łe au la îndemână: media scrisă i audiovizuală,
brosuri, afie i alte rnateriale publicitare, inclusiv în unităţile de învăţământ

ART. 48
(1) Deeurite reziduale, biodeeuri1e 1 deŞeurile stradale colectate din municipiul Timioara i
cele 9 comune periurbane ale acestuia: Dumbrăviţa, Ghiroda, Giarmata, Giroc, Mosniţa Nouă,
Orţisoara, Remetea Mare, ag i Sânrnihaiu Rornân, vor fi transportate la Linia de sortare în
vederea valoriftcăńi energetice Timioara.
(2) Deeuri1e valorificabiłe energetic, rezultate în unna procesului de tratare mecanică, sunt
bałotate i transportate către agenţi econornici autorizaţi în vederea co-procesării în industria
cimentului.

SECŢIUNEA 5
Organizarea tratării mecano-biologice a deeuri1or municipale
ART. 49

(1) Pentru atingerea ţintetor obligatorii privind reducerea cantităţifor de deşeuri biodegradabite
de ła depozitare, deşeurile reziduałe cu conţinut de biodegradabil trebuie tratate, prin tratare
mecano-biologică, în vederea valorificării materiate i energetice.
(2) Tratarea deseurilor reziduale i biodegradabile (reziduale menajere i similare, pieţe,
stradale) se reatizează în staţia de tratare mecano biołogică de la Ghizela i în instalaţia de sortare
în vederea valorificärii energetice Tirnioara.
(3) Operatorut instalaţiei de tratare menţionată ła alin. (2) trebuie să-şi organizeze activitatea
astfel încât să se asígure un grad cât mai mare de valorificare materială i energetică a deeuri1or
o cantitate cât mai redusă de reziduuri.
(4) În cadrul staţiei de tratare mecano-biologică se primesc, în vederea tratării prin procedee
mecanice i biologíce, nurnai fracţia umedă din deeuri1e municipale (deşeuri reziduale i deşeuri
biodegradabile, colectate separat) de la populaţie i agenţi economici, instituţii publice, comerţ,
unităţi de alimentatie publică, píeţe, precum si reziduurile cu conţinut de bîodegradalib de la
Staţia de sortare în vederea vaforificării energetice Timioara. Nu sunt acceptate la tratare
deeuriłe reciclabite cołectate separat i deşeurile pericułoase.
(5) Toată cantitatea de deseuri murncipale care ajunge m statie trebuie să fte supusă trtărn
înainte de etiminarea fn depozit, conform Directivei UE nr. 1999/3 t/CEE.
(6) Operatorul statie TMB va organiza activitatea de procesare/tratare a deseunlor astfel fncât
să respecte măsurile de protectie a sănătatii si sigurantel personalufui publicułui łarg şi medmlui
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fnconjurător, precum i să evite riscuriłe de połuare a soluhii, apelor de suprafaţă i aerului.
(7) Din instalaţia de sortare fn vederea valorificării energetice Timioara pot rezulta, după caz:
deeuń reciclabile, materiałe vałorifîcabiłe energetic (RDFISRF) şi reziduuri cu conţinut de
biodegardabil, Acestea din urmă vor fi transferate ła staţia TMB Ghizela.
(8) Din tratarea mecano-biołogică pot rezułta, după caz: materiale inertizate, nuniite CŁO
(compost-tike outptit) sau digestat, după caz, care pot fl utilizate ca material de acoperire pentru
depozit, sau material de umplutură, mateńale recicłabiłe (płastic, metal), materiale valorificabile
energetic (RDF sau SRF), biogaz i reziduuri inerte (nevalorificabile material sau energetic) care
se elirnină pe cełula de depozitare.
(9) Gazele de fermentare şi apele exfiltrate, rezultate din procesul de tratare biologică, se
captează şi se dirijează spre instalaţii adecvate de tratare şi neutralizare, conform prevederiłor din
autorizaţiile de gospodărire a apełor.

ART. 50

(1) Instalaţia de tratare mecanică din cadrul TMB Ghizela se operează astfeł încât să se separe
mecanic componenta biodegradabiłă din deeuri1e municipale de materialełe care nu pot fi tratate
biologic sau care se descompun greu, inclusiv de materiaîele reciclabile (în principal metałete
feroase i neferoase) sau de cełe cu potenţiał de vałorificare energetică (SRFIRDF).
(2) Deeuri1e reciclabile care sunt recuperate în urma procesului de separare vor fi colectate,
stocate temporar i transportate spre reciclatori pentru valoriťicare.
(3) Deeurite cu potenţial energetic care vor fi recuperate vor fi stocate temporar şi transportate
spre instalaţii autorizate pentru valorificarea energetică a deeuriłor.
Pregătirea pentru omogenizare a cornponentei biodegradabiłe se face prin mărunţire.
(5) Reziduul rezultat în unna procesutui de tratare mecanică a deeuri1or, nepretabit pentru
valorificare energetică, va fi ełiminat prin depozitare fn cadrul Depozirnlui centrał Ghizela.
ART. 51

(1) Biodeeuri1e municipate separate în cadruł staţiei vor fi tratate în instałaţia de tratare
biologică existentă din cadrul TMB Ghizela, după caz prin compostare sau digestie anaerobă,
pentru obţinerea de biogaz. Biodeeuri1e colectate separat se tratează în flux separat de cele
rezultate din tratarea mecanică a deşeurilor reziduale.
(2) Fracţia biostabilizată astfel obţinută (cornpost, CŁO sau digestat), va fi utilizată, după caz, ca
fertilizant, ca materiał de umplere, de acoperire ziLnică, temporară sau finală sau pentru ałte
operaţii adecvate de reabilitare sau va fi chiar eHminată în depozit.
@) Pentru deeuri1e periculoase depistate accidentat în deeuriłe menajere/municipale se
recornandă o zonă de depozitare temporară până la transportut finał către statne de traţare si!sau
locaţii adecvate de depozitare a deeuri1or periculoase.

(
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ART. 52

/MH
Apele uzate rezultate din procesełe de tratare biologică sunt colectate ş gestiobatconform
prevederilor din autorizaţia de gospodărire a apełor.
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ART. 53

Pentru protecţia i prevenirea poluării solului, toate suprafeţete din cadntł staţiei de tratare
mecano-biologică trebuie să fe betonate.
ART. 54

(1) Operatonil staţiei de tratare mecano-biołogică are obligaţia de a monitoriza următorii
parametri:
a) cantiratea şi tipul de deeuri intrate în staţie, cantitatea de deeuri i datele de identîfîcare
ate vehiculutui vor fi notate într-un registru de evidenţă;
b) tipul şi cantităţile de deeuri recicłabiłe generate pe amplasament;
c) cantitatea i calitatea deeuri1or stabilizate din punct de vedere biologic;
d) cantitatea deeuri1or reziduate, transportate pentnt etiminare ta depozit;
e) cantitatea de biodeeuri transportată pentru eliminare ta depozit.
(2) Operatorut staţiei de tratare mecano-biologică va defini în proceduriłe operaţionate proprii
modul de vatorificare a deseurilor/rnaterialelor rezułtate, astfel încât cantitatea de deeuri
reziduale trimisă îa depozit să fie minimă.

SECŢIUNEA 6
Administrarea depozitutui de deeuri municipale
ART. 55

(1) Eliminarea prin depozitare a deeuriîor lnenajere i a celor similare este permisă numai la
depozitul de deeuri nepericuloase Ghizela, amenajat conform legislaţiei i normelor tehnice în
vigoare aplicabile depozitelor de cteeuri i numai după obţinerea acordurilor i avizełor
prevăzute de legislaţia privind protecţia i conservarea mediului, igiena ş sănătatea populaţiei.
(2) Este interzisă depozitarea deeuri1or înainte de tratarea acestora în instataţiile de tratare a
deeuri1or. Se permite depozitarea directă doar a deeuriłor inerte rezułtate din măturatut stradal.
(3) Depozitul de deşeuri este înfiinţat, proiectat, construit ş este exploatatat şi monitorizat pe
timpul exptoatării, precum şi fnchis şi urmărit postînchidere astfel încât sa se realizeze condiţii de
împiedicare a etiminării şi diseminării poluanţilor în mediut narnral: soł, ape de suprafaţă, ape
subterane, aer sau în mediuł urban, conform prevederilor Hotărârii Guvemułui nr. 349/2005
privind depozitarea deşeuriłor şi a celorlalte acte în vigoare, subsecvente acesteia.
ART. 56

La înfiinţarea depozitului de deeuri s-a ţinut cont de:
a) distanţele de la perimetrul depozitului de deşeuri ła zonele de locuit şi de agrement, cursuri
de apă, ape stătătoare şi la alte zone rurale sau urbane;
b) existenţa unor ape subterane, de coastă sau zone naturale protejate în regiune;
c) condiţiile geologice şi hidrogeologice din zona respectivă;
d) riscuł producerii de inundaţii, tasări, ałunecări de teren sau avalanşe; ţĺ
e) protecţia namrii şi a patrimoniului cultural din regiune.

(

ART. 57
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La proiectarea şi realizarea depozitului de deşeuri s-au avut în vedere condiţiiłe meteorologice,
luându-se măsurile adecvate pentru:
a) controłul apei provenite din precipitaţii care intră pe teritoriul depozimłui;
b) evitarea pătrunderii apei de suprafaţă şi/sau a apelor subterane în deşeurile depozitate;
c) cołectarea apei contaminate şi a levigatului, dacă fn urma unei evałuări bazate pe
analizarea amplasamenrnlui depozitului şi a deşeurilor care urmează să fie depozitate se
stabileşte că acestea prezintă un pericol potenţial pentru mediu;
d) tratarea apei contarninate şi a levigatułui cołectat din depozit conform standardelor
adecvate necesare pentru evacuarea acestora.
ART. 58
(1) Protejarea sołułui, a apeîor subterane şi a apei de suprafaţă pe perioada exploatării se
realizează prin combinarea unei bariere geologice cu o irnpermeabilizare a bazei rampei, iar pe
perioada postînchiderii se realizează prin combinarea unei bariere geologice i cu o
impermeabilizare Îa suprafaţă.
(2) Bariera geologică trebuie să aibă o capacitate de atenuare suficientă pentru a preveni ńscul
potenţial pe care depozitul ul poate prezenta pentru soÎ i pentru apele subterane.
(3) Sistemuł de colectare a levigamlui i de etaneizare trebuie să garanteze faptul că acumularea
de levigat de la baza rampei de gunoi este menţinută la nivełul minim posibil.
ART. 59

Depozitul de deeuri nepericuloase Ghizela este amplasat, construit, exploatat, controtat,
monitorizat i va fi inchis i urmărit postînchidere, conform prevederilor HG nr. 349/2005
privind depozitarea deşeurilor i a celorlałte acte normative în vigoare.
ART. 60
Administrarea i exploatarea depozitului se poate realiza numai de operatori licenţiaţi de
AN.RS.C, care trebuie să ia toate măsurile necesare prevenirii accidentełor şi limitării
consecinţelor acestora.
ART. 61

La depozitare vor fi îndepłinite următoarele condiţii:
a) prevederea i respectarea metodelor i tebnicilor adecvate de acoperire şi asigurare a
deeuri1or conform Manualułui de operare i intreţinere i a prevederilor Autorizaţiei integrate
de mediu, acoperirea şi asigurarea se fac ziłnic;
b) în cursuł operaiuni1or de depozitare, autovehiculele de transport ał deeuri1or vor circula
numai pe dnimurile amenajate interioare ale depozittłui. Dacă accesul autovehiculelor de
transport pe suprafaţa deeuri1or nu poate fi evitat fn mod temporar, se asigură condiţii de
spălare i dezinfectare a exteriorului autovehicułełor ła ieşirea din depozit;
c) pe perioada exploatării depozirnlui se aplică măsuri de combatere a insectelof :i rozătoarelor
prin dezinsecţie i deratizare;
ÍNA
d) organizarea depozitului va asigura protecţia sănătăţii populaţiei în generał, protcía săriătăţíi
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personalului i protecţia mediului; se acordă atenţie deosebită împrejmuirii i perdelełor de
protecţie.
ART. 62

(1) În depozirnt de deeuri municipale se va acorda o atenţie deosebită controlułui asupra gazelor
formate în depozit, luâ.ndu-se măsuriłe necesare pentru a controla acumularea ş migrarea gazelor
generate.
(2) Gazul generat în depozit trebuie colectat pentru a fi tratat i apoi utilizat. Când gazul colectat
nu poate fi utiłizat pentru a produce energie, acesta trebuie ars.
(3) Operaţiile de colectare, tratare şi utilizare a gazelor generate în depozitele de deşeuri se
efectuează astfel fncât să minimizeze efectele negative satt deteriorarea mediului i riscul pentru
sănătatea umană.
ART. 63

(1) În depozirnł pentru deeuri nepericuloase pot fi depozitate reziduurile obţinute în urma
proceselor de tratare a deeuriłor municipałe, precum i deşeurile pentru care tratarea nu
contribuie la reducerea cantităţii acestora sau a pericolelor pe care le prezintă pentru sănătatea
umană ori pentru mediu ş nici nu pot fi vałorificate.
(2) Depozitul pentru deeuri nepericuloase poate fi utilizat pentru depozitarea:
a) reziduuriîor din deeuri1e municipate tratate;
b) deeuriłor nepericuîoase de orice altă origine care îndeplinesc criteriile de acceptare a
deeuri1or în depozitele pentru deeuri nepericuloase stabilite fn conformitate cu prevederile
prezenrnlui regulament i a actelor norrnative în vigoare i menţionate în Anexă Îa Autorizaţia
Integrată de Mediu.
(3) UnnătoareÎe deeuri nu sunt acceptate în vederea depozitării:
a) deeuri Îichide;
b) deseuri care sunt explozive, corozive, oxidante, inflarnabile sau puternic infiamabile;
c) deeuri1e provenind din spitale sau alte medii cłinice, medicale sau veterinare, care sunt
definite ca infecţioase conform normativełor in vigoare;
d) anvełope uzate întregi, cu excepţia anvełopelor utiłizate ca material de construcţie în depozit;
e) orice alt tip de deeuri care nu îndeplinesc criteriile de acceptare stabiłite în prezentul
regułament ş în actele normative in vigoare.
ART. 64

(1) Pentru a putea fi depozitate, deşeurile trebuie să îndepłinească condiţiiłe necesare acceptării
acestora în depozitul autońzat. Condiţiile de acceptare se stabilesc de operatoru care
administrează depozitul, în conformitate cu dispoziţiiłe actelor normative în vigoare.
(2) Operatorii care administrează depozitełe de deeuri trebuie să stabilească cńteriiÎe de
acceptare a deeuriłor într-o anumită categorie de depozit pe baza analizei:
a) măsuriłor necesare pentru protecţia mediului ş în special a apełor subterane ş a apełor de
suprafaţă;
b) asigurărli functionăni sistemelor de protectle a medmlui, în special cele de
irnpermeabilizare şi de tratare a levigatului
c) protejăni proceselor avute în vedere pentru stabihzarea deseurilor in inteioru1 rampei,
j
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d) protecţiei impotriva pericoleîor pentru sănătatea umană.
(3) Criteriile de acceptabilitate bazate pe proprietăţile deşeurilor trebuie să cuprindă:
a) cerinţe referitoare la cunoaterea compoziţiei;
b) limitări ałe conţinutului fn materie organică ał deşeurilor;
c) cerinţe sau łimitări privind gradul de biodegradabiłitate a deeuri1or organice;
d) łimitări ale cantităţii de componenţi specifîcaţi, posibił dăunători!periculoşi;
e) łimitări ale nivelului potenţiał i estimat ał łevigamlui în cazul anumitor componenţi,
posibil dăunători/pericu1oi;
f proprietăţi ecotoxicologice ale deeuri1or i ale łevigatului rezultat.
(4) În funcţie de categoriile de deşeuri nepericuloase care sunt adrnise pe depozirnl ecologic, i
prevăzute în autorizaţia de mediu a operatorului depozirnlui, pentru acceptarea lor pe celula de
depozitare vor fi fespectate proceduńÎe de acceptare prevăzute fn legisłaţia privind depozitarea
deşeurilor.
(5) Operatorii care prestează activităţi de colectare şi transport al deeuriłor municipale (atât cei
care operează fn cadnił SIMD Timi, precum i atţi operatori autorizaţi) vor depune aceste deşeuri
numai ta depozitul indicat în acordul/autorizaţia de mediu, conform contractului de delegare a
gestiunhi serviciului de salubrizare fn baza căruia au fost desernnaţi.
ART. 65

Chetrniełile cu deschiderea, expłoatarea, precum i cele estimate pentru fnchidere i operaţiile
postînchidere i postmonitorizare pentru o perioadă de rninimum 30 de ani sunt acoperite de
tariful practicat de operator pentru depozitarea tipuriłor de deeuri autorizate a fi depozitate.
ART. 66

Pentru exploatarea depozitetor de deeuri operatorul care asigură activitatea de administrare a
depozitului trebuie să aibă documente rełevarite din care să rezulte:
a) categoria depozitułui de deeuri;
b) lista tipuriłor definite i cantitatea totală de deeuri autorizată spre depunere în depozituł de
deeuri;
c) graduł de pregătire a depozirnlui, pentru operaţiiłe de depozitare a deeuriłor ş pentru
procedurile de supraveghere i control, incłusiv płanuńłe pentru situaţii neprevăzute, precurn şi
cerinţele temporare pentru închidere şi operaţiile postînchidere;
d) obligaţia operatorului de a informa cel puţin trimestrial autorităţile competente cu privire la:
1. tipurile ş cantităţile de deeuri depozitate;
2. rezultatele prograrnului de monitorizare;
3. toate rezultatele procedurilor de supraveghere din care să rezulte respectarea condiţiilor
impuse i modul de comportare a diferitelor deeuri în depozite;
e) controlul de calitate aÎ operaţiilor analitice ale procedurilor de supraveghere i control i!sau ał
analizelor menţionate obligatorii efectuate fn laboratoarete de specialitate.
ART67

r

(1) Operatoruł care asigură operarea depozimlui trebuie să aibă i să mntocmasdă o
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documentaţie specifică urmăririi stării Şi comportăni depozimłui fn funcţie de factorii de mediu şi
de deşeuriłe depozitate.
(2) Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definirii nivelului de
afectare a calităţii factoriĺor de mediu, vor fi anałizate de łaboratoare acreditate conform legii.
(3) Din puncrnÎ de vedere al deeuri1or intrate în depozit se vor consemria în rapoartele operative
zilnice următoarele:
a) cantităţile de deeuri intrate în depozit, pe tipuri de deşeu;
b) compoziţia deettri1or intrate în depozit;
c) provenienţa deeuri1or;
d) data i ora fiecărui transport;
e) locut de depozitare în cadrul depozitului.
4) Operatonil care administrează depozitul trebuie să:
a) accepte introducerea în depozit numai a deeuri1or pennise, menţionate în autorizaţie, i să
respecte telmologia de depozitare aprobată de autoritatea care a avizat înfiinţarea depozirnlui;
b) supravegheze permanent modul de depozitare a deeuri1or sub aspectul stabilităţii i
etaneităţii şi Să efectueze măsurătoriłe necesare stabilite în prezenrnl regułament i fn
autorizaţie, pentru exploatarea în condiţii de siguranţă a depozitului;
c) expłoateze la parametrii proiectaţi instaÎaţiile de depołuare cu care sunt dotate i să se doteze
cu instalaţii pentru depoluare, acolo unde acestea łipsesc;
d) execute controłul i monitorizarea emisiilor i imisiiłor de połuanţi, prin taboratorul propriu
sau în colaborare ctt alte laboratoare atestate;
e) nu permită accesuł în incinta depozitului a persoanelor neautorizate.
ART. 68

(1) În vederea depozitării deeuriłor, operatorut care prestează activitatea de transport a
deeurilor trebuie să aibă documentele necesare din care să reiasă că deşeuriÎe respective pot fi
acceptate pentiąl depozitare în conformitate cu condiţiile stabitite de operatontt care
administrează depozirnt de deeuri şi că deeuriłe respective îndeplinesc criteriile de acceptare
stabilite în prezentul Regulament i în actele cu caracter normativ în vigoare, precurn i în
Autorizaţia integrată de mediu.
(2)
Se interzice amestecarea deşeurilor în scopuł de a satisface criteriile de acceptare ła o
anumită clasă de depozitare.

CAPITOLUL III

Drepturi i obligaţii
SECŢIUNEA 1
Drepturile i obligaţiîle operatorilor serviciului de salubrizare
MÂ
ART.69

cn JNA

(1) Operatorii Serviciului de salubrizare vor acţiona pentru implicarea deţinătoriľöräe deeuri în
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gestionarea eficientă a acestora şi transformarea treptată a deţinătoriłor de deşeuri în “operatori
activi de medizí", cel puţin la nivelul habitatului propriu.
(2) Consiłiul Judeţean Timiş împreună cu Consiliile Locale şi ADD Timiş au obligaţia să
înfńnţeze sistemele de colectare separată şi să se implice în instruirea populaţiei privind
condiţiile de mediu, impactul deeuri1or asupra mediului, inclusiv a elevilor din toate unităţiłe de
învăţărnânt pe care le gestionează.
(3) Operatorii vor asigura condiţiile materiałe pentru realizarea colectării separate, în parałel cu
informarea şi conştientizarea utilizatorilor cu privire la tipurile de deeuri care se depun în
recipientele de colectare.
ART. 70
(1) Drepturile şi obligaţiile operatorului serviciului de salubrizare se constituie ca un capitoł
distinct în cadnil:
a) regulamentului serviciului de salubrizare;
b) contractului de delegare a gestiunii serviciułui de salubrizare;
c) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori.
ART. 71

Operatorii Serviciului au urrnătoarele drepmri:
a) să încaseze contravaloarea serviciului de sałubrizare prestat/contractat, corespunzător tarifului
aprobat de autorităţile administratiei pubłice łocale, AGA ADID Timi, Consiliuł Judeţean
Timi, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate i aprobate de A.N.R.S.C.;
b) să asigure echilibruÎ contractual pe durata contracrnłui de delegare a gestiunii;
c) să solicite ajustarea tarifuhti în raport cu evoluţia generală a preţuriłor i tarifelor din
economie;
d) să propună modificarea tarifului aprobat în sirnaţiile de schimbare semnificativă a echilibrułui
contractual;
e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toţi utilizatorii din raza unităţii
administrativ-teritoriale pentru care are contract de dełegare a gestiunii;
f) să aplice la facrnrare tarifełe aprobate de autoritatea administraţiei publice locale/ ADID
Timi;
g) să suspende sau să limiteze prestarea serviciułui, fără plata vreunei penałizări, cu un preaviz
de 5 zile łucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate după 45 de ziłe dejaprimirea
facturii;
Ęŕ)
‘
h) să solicite recuperarea debitelor în instantă.
C
ART.72

j

Operatoni servicnlor de salubrizare au urmatoarele obhgaţii:
a) să ţină gestiunea separată pe fiecare activitate sau tip de serviciu, având contabilitate separată
pentru fiecare tip de activitate, serviciu i localitate de operare, dacă prestează mai multe tipuri de
activităţi sau mai multe servicii, dar şi pentru a se putea stabili tarife juste în concordanţă cu
chettuielile efectuate;
b) să asigure prestarea serviciului de saîubrizare conform prevederilor contractuale i cu
45

respectarea prezentului reguîament, a prescripţiilor, normelor şi normativełor tehnice în vigoare;
c) să prezinte lunar către ConsiÎiul Judeţean!ADID Timiş evidenţa privind cantitatea de deeuri
gestionată, pe fracţii;
d) să plătească despăgubiri persoanełor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din
cułpă, inclusiv pentru restricţiile irnpuse deţinătorilor de terenuri afiate în perimetrul zonelor de
protecţie instimite, conforrn prevederiłor legale;
e) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului de salubrizare
i să acorde bonificaţii procenrnale din valoarea facturii utiłizatorilor în cazul prestării serviciului
sub parametrii de calitate i cantitate prevă2uţí în contractele de prestare;
f) să furnizeze autorităţii adrninistraţiei publice łocale/ ADID Tirni, respectiv A.N.R.S.C.,
infortnaţiiłe solicitate i să asigure accesul la docurnentełe i documentaţiite pe baza cărora
prestează serviciul de salubrizare, în condiţiile legii;
g) să încheie contracte de asigurare pentru pagubele aduse ła infřastnictura exploatată fn
desfurarea activităţilor;
h) să deţină toate avizele, acordurile, autorizaţiile şi ticenţele necesare prestării activităţilor
specifice serviciului de sałubrizare, prevăzute de łegislaţia în vigoare;
i) să respecte angajamentele faţă de utilizatori luate prin contractele de prestare a serviciului de
salubrizare;
j) să presteze serviciul de salubrizare la toţi utiłizatorii din zona de colectare pentru care are
contract de dełegare a gestiunii, să cołecteze întreaga cantitate de deşeuri municipale i să lase în
stare de curätenie spaţiul destinat depozitării recipientełor de colectare ş domeniuÎ public;
k) să doteze punctele de colectare cu recipiente i!sau containere în cantităţi suficiente, cu
respectarea nonnelor în vigoare;
1) să ţină la zi împreună cu autorităţile administraţiei publice, evidenţa tuturor utitizatorilor cu
îară contracte de prestări servicii, în vederea decontării prestaţiei direct din bugetul locat, pe baza
taxelor speciale (taxă specială) instituite în acest sens,
m) să presteze serviciul de salubrizare cu respectarea principiilor universalităţii, accesibilităţii,
continuităti, adaptabilitătii i egalităţii de tratarnent între utilizatori;
n) să respecte indicatorii de performanţa stabiľiţi prin contracrnl de detegare a gestiunii i
precizaţi în Caietul de sarcini ał serviciului de satubrizare, să îmbunătăţească în mod continuu
catitatea serviciilor prestate;
o) să aplice rnetode peďormante de management, conforme cu SHvID Timi, care să conducă la
reducerea costurilor specifice de operare;
p) să pună la dispoziţia deţinătorilor de deeuri containerete/recipienteÎe, precum i, după caz,
sacii necesari realizării activităţii de cołectare separată a deeuri1or;
r) să verifice starea tehnică a mijloacełor de cołectare i să le mnlocuiască pe cele care prezintă
defecţiuni sau neetaneităţii în maximum 24 de ore de la sesizare;
s) să factureze serviciile prestate în conformitate cu proceduriłe proprii de facturare aprobate de
ADID/ Consiliul Judeţean Timi, la tarife łegal aprobate;
t) să înfiinţeze activitatea de dispecerat i de înregistrare a reclamaţiilor, având im program de
funcţionare permanent;
u) să înregistreze toate rectamaţiile şi sesizăriłe utilizatoriÎor într-un registru i să ia măsuriłe de
rezolvare ce se impun. In registru se vor consemna numeÎe, prenumele persoanei care a reclamat
şi a primit reclamaţia, adresa reclamanrnłui, data i ora recÎamaţiei, data şi ora rezolvării,
numămt de ordine aI reclamaţiei care va fi comunicat petentutui. La sesizările scrise operatorul
are obłigaţia să raspundă în termen de maximum 30 de zite de ła fnregistrarea acestorą; \ÂN1
v) să tină evidenta gestmnhl deseunłor si să raporteze penodic autoritătilor compeŢente situatia
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conform reglementărilor fn vigoare;
w) să nu amestece deşeurile periculoase cu deeuri nepericuloase Şi 5 nu genereze fenomene de
poluare prin descărcări necontrolate de deeuri fn mediu;
y) să comunice utilizatorilor infonnaţii cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la
structura tarifară i la clauzele contractuale;
z) să se supună controlului si să se conformeze măsurilor stabilite cu ocazia activităţii de controt,
precurn şi să pună ła dispoziţia imputemiciţilor autorităţilor administraţiei publice locale sau,
după caz, al autorităţiłor de regłementare competente, toate datełe Ş1 informaţiile solicitate.

SECŢIUNEA 2
Drepturile i obligaţiile uülizatorilor
ART. 73

(1) Utilizatorii serviciułui de salubrizare sunt membrii comunităţiłor locale componente ałe
AD]B Timis, persoane fizice i juridice, defmite potrivit Legii serviciilor comunitare de utilităţi
publice.
(2) Utilizatorii au drept de acces fară discrirninare la serviciul de salubrizare, de utilizare a
acestuia, precum I ta informaţiile publice referitoare la serviciul de salubrizare, atât operatonil
cât i autorităţile administraţiei publice locale/ kDID Timi având obłigaţia de a comunica
informaţii cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la strucrnra tafifară i la clauzele
contractuale în conformitate cu obligaţiile asumate prin contractele de delegare.
‚ŕEMÄ A
ART. 74

t

COMUNA
SĂCĂLAZ

Utilizatorii au unnătoarełe dreprnri:
a) să utilizeze, łiber i nediscńminatoriu, serviciul de salubrizare, fn condiţiile prezetihii
regulament Ş1 a contractułui de dełegare;
b) să sołicite i să primească, fn condiţiile legii şi ale contractełor de prestare, despăgubiri sau
compensaţii pentru daunełe provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligaţiiłor
contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ i cantitativ,
parametrilor tehnici stabiliţi prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;
c) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale! ADID Timiş Şi celei orice deficienţe
constatate în sfera serviciului de salubrizare i să facă propuneri vizând înlăturarea acestora,
fmbunătăţirea activităţii şi creterea calităţii Serviciului;
d) să se asocieze în organizaţii neguvernamentałe pentru apărarea, promovarea i susţinerea
intereselor proprii;
e) să primească i să utilizeze informaţii privind Sewiciul, despre deciziile luate fn legătură
cu acest serviciu de către autorităţile administraţiei publice locałe! AD]D Timi, A.N.R.SC. sau
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)

operator, după caz;
să fie consułtaţi, direct sai prin intermediul unor organizaţii neguvemamentale
reprezentative, în procesul de eĺaborare i adoptare a decizii1or strategiilor şi regÎementărilor
privind activităţile din sectorul serviciułui de salubrizare;
g) să se adreseze, individual ori colectiv, prin interrnediul unor asociaţii reprezentative,
autorităţilor adrninistraţiei publice locałe sau centrale ori instanţetor judecătoreşti, în vederea
prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect;
h) să łi se presteze serviciul de salubrizare fn condiţiile prezentului regulament, ale celorlalte
acte normative în vigoare, la nivełurile stabilite în contract, cu aplicarea instrumenrnlui
“plătesÍepentrzt cât aittizci ‘;

să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale;
j) să primească raspuns fn maximum 30 de zite la sesizăriłe adresate operatorului satt
autorităţi[or administraţiei publice locale i centrałe/ ADLD Timi cu privire ła nefndepłinirea
unor condiţii contractuale;
k) să fie dotaţi de operator cu recipiente de cołectare adecvate mijloacelor de încărcare i de
transport ale acestora, conform SUVD Timiş;
1) să Ii se garanteze dreptul de acces la serviciile de salubrizare i de utilizare a acestora;
i)

rn) hotărârile autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la serviciul de sałubrizare vor
fi aduse la cunoştinţa pubłică, orice utilizator din aria de pfestare a serviciului are drepml să
conteste prevederile acestora, în condiţiiłe legii.
ART. 75
Utilizatorii au următoarele obligaţii:

a) să respecte prevederile prezenrnlui regularnent şi clauzele contracrnlui de prestare a
serviciului de salubrizare;
b) să achite în termenete stabilite obligaţiile de plată, în conformitate cu prevederile
contractului de prestare a servicíului de salubrizare, sau să achite taxa de satubrizare aprobată
de autoritatea administraţiei_publice locale, în cazut fn care beneficiază de prestarea activităţii
fară contract;
c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deeuriIor la punctele de colectare;
d să execute operaţiunea de colectare fn recipienţii cu care sunt dotate punctele de cołectare,
în conformitate cu sistemuł de colectare stabilit de autorităţite administraţiei publice locałe/
ADID Timis;
e să asigure colectarea separată, pe categoriile reglementate i în condiţiile în care au fost
instruiţi să o facă, în recipiente de colectare distinct inscripţionate i amplasate în spaţii speciał
amenajate, a deeurilor pe care le-au generat în propria gospodărie sau ca urmare a activităţiłor
lucrative pe care le desfăoară;
f să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urrnare a execuţiei unor lucrări
prevăzute în programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii tehnico
edititare;
g) să respecte normełe de igienă i sănatate publică stabilite prin actele norrnative fn vigoare;
h) să încheie contracte pentru prestarea uneia dintre activităţile serviciului de salubriząĘe
numai cu operatonil care are dreprnl să presteze astfel de activităti fn aria terltśrial-/4
administrativă în care se află utilizatorul
î) să mentină in stare de curătenie spatiile în care se face colectarea precum şi rectp1entiiîn
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care se depozitează deeuri1e municipale fn vederea colectăńi, dacă sunt amplasaţi pe
proprietatea acestuia;
j)
să execute operaţiunea de cołectare a deşeurilor în recipientele de colectare în condiţii de
maximă siguranţă din punct de vedere al sănătăţii oameniĺor i al protecţiei mediułui, astfel
încât să nu producă połuare fonică, miros neplcut i răspăndirea de deeuri;
k) să nu introducă în recipientele de colectare deşeuri din alte categorii decât cele pentru care
sunt prevăzuţi i marcaţi recipienţii, din categoria celor periculoase cu regim special
(periculoase, toxice, explozive), anirnałiere, provenite din construcţii, din toaletarea pomilor
sau curăţarea şi întreţinerea spaţiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care
fac obiecrnl unor tratamente speciale, autorizate de direcţiile sanitare veterinare sau de
autorităţile de mediu;
1) să asigure curăţenia incintelor proprii, precurn i a zonelor cuprinse între imobił şi
domeniul pubĺic (până la limita de proprietate), autorităţile administraţieí publice locale se vor
fngriji de sałubrizarea spaţiilor aflate în proprietatea publică sau privată a lor;
m) să asigure curăţenia locuriłor de parcare pe care Ie au în folosinţă din domeniul public,
dacă este cazul, şi să nu efecrneze reparaţii care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanţilor
şi lubrifianţilor sau de lichide rezultate din spăłarea autovehiculelor;
n) să nu arunce deeuri municipale şi obiecte de uz casnic pe străzi, fn parcuri, pe terenuri
virane sau în couri1e de hârtii amplasate pe domeniul public ori în locuri pubłice;
o) să depoziteze hârtiile i resmrile mărunte de ambałaje care se produc cu ocazia utiłizării
mijloacełor de transport şi a activităţii desfăşurate pe străziîe localităţii în coşurile de hârtii
amplasate de operator de-a tungul străziłor, în parcuri şi alte asemenea locuri;
p) să rnenţină curăţenia pe trornare, pe paftea carosabilă a străzii sau a drumuhii, pe porţiunea
din dreprnl condominiului, gospodăriei şi a locuńłor de parcare pe care łe folosesc;
ci) să păstreze curăţenia pe arterele de circułaţie, în pieţe, târguri i oboare, în parcuri, locuri
de joacă pentru copii şi în alte locuri publice.

CAPITOLUL Iv
Determinarea cantităţilor de deeuri si a volumuluî de servicii
prestate
ART. 76

(1) La încheierea contractului de prestări seMcii, operatorii au obligaţia de a menţiona fn
contract cantităţile estimate de deşeuri ce urmează a fi generate, iar facturarea se va face în
conformitate cu instrumenml economic „p1ătete pentru cât arunci,, aprobat pentru fiecare zonă.
(2) în cazul asociaţiilor de proprietari/locatari sau a utilizatorilor care deţin în proprietate
gospodării individuale, contractul se încheie pentru numărul totat de persoane care au adresa cu
ace1ai cod potaÎ.
(3) în cadrul contractełor fncheiate cu utiÎizatorii se vor stiputa standardele, normativele i
tarifełe łegale, vałabiłe fa data fncheierii acestora. De asemenea, se vor face trimiteri şi la actele
normative care trebuie respectate din punct de vedere al protecţiei mediului şi ał sănătăţii publice
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(4) Contractele de prestări servicii se vor fncheia cu următoarełe categorii de utilizatori:
a) proprietari de gospodării individuale sau reprezentanţi ai acestora;
b) asociaţii de proprietarillocatari, prin reprezentanţii acestora;
c) operatori economici;
d) instituţii i autorităţi publice;
ART. 77
(1) În vederea dotării punctelor de cołectare cu recipiente sau containere pentru deeuri1e

menajere provenite de Ia utilizatorii casnici, necesaruł acestora se va stabili prin documentaţia de
atribuire a contractetor de dełegare. Operatorii au obĺigaţia de a asigura permanent necesarul de
recipiente, având în vedere cantitatea de deeuri produse zitnic.
(2) Pentru deeuri1e provenite de la operatorii economici, cantităţile de deeuń produse, tipuł
acestora, compoziţia, modul de tratare, condiţiiłe de transport, modul de depozitare vor fi ceĺe
menţionate in autorizatia de mediu eliberată de autorităţile competente.
(3) Modatitatea de irnplementare a instrumentului “p1ătete pentnt cât anmci" se va realiza
conform hotărârilor AGA luate de UAT-urile fiecărei zone de cotectare, prezentate fn Anexa nr.
6 ła prezentul Regutament de Salubrizare.
(4) Determinarea cantităţilor de deeuri primite la intrarea în staţia de transferlcentrele de
cołectarel staţiile de sortare!staţia de compostarelfMB/depozit se face numai prm cântărire. De
asemenea, cantităţite de deşeuri vor fi cântărite i la ieşirea din staţia de transferl centrele de
cołectare pentru transport la staţia de sortarel staţia de compostare/TMBldepozit.
Pentru deseurile generate cu caracter periodic, abandonate san care se colectează prin aportul
voluntar al deţinătorilor (de ex: deeuriIe vołuminoase, periculoase menajere, de construcţii
provenite de la populaţie, deeuri abandonate, deeuri din servicíi supÎimentare etc), modalitatea
de determinare a cantăţilor va fi prin cântărire.
ART. 78

Reprezentanţii ADID Timi I autorităţilor administraţiei pubtice locale vor controła prin
sondaj şi/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populaţiei activitatea depusă de operatori,
iar în cazuł în care rezultă neconformităţi se încheie un proces-verbal de constatare privind
neefectuarea serviciułui sau calitatea necorespunzătoare a acesrnia.
(2) Pe baza procesului-verbał de constatare, ADID Timi sau autorităţile administraţiei publice
locale, după caz, aplică măsuri de remediere, iar în cazul neconforrnării Operatornlui la măsurile
de remediere dispuse, se vor aplica penalităţile menţionate în contracrnl de delegare a gestiunii
încheiat cu operatorii sau amenzi conform hotărârilor de Consiliul Local.

( ł)

CAPITOLUL V
Indicatori de performanţă i de evaluare ai serviciului de
salubrizare
ART. 79
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1) Consiliile łocałe, Consiłiul Judeţean Timiş şi AD]D Timi stabilesc i aprobă valońle
indicatorilor de performanţă ai serviciului de salubrizare i penalităţile aplicate operatonilui în
caz de nerealizare, după dezbaterea publică a acestora.
2) Indicatorii de performanţă ai serviciului de salubrizare se precizează în anexele la
Regulamentul de salubrizare, Caiernl de sarcini precum ş în contractul de delegare a gestiunhi
serviciului de salubrizare.
3) Autorităţile publice locale, Consiliul Judeţean Timi şi kD]B sunt responsabili de stabilirea
niveluriłor de calitate a indicatorilor de peďormanţă ce trebuie îndeplinite de operatori, astfel
încât să se asigure atingerea i realizarea ţintelor!obiectivelor conform legislaţiei în vigoare din
dorneniuł gestionării deşeuriłor.
4) ADD Timi aplică penałităţi contracmale operatorilor activităţilor serviciului de salubrizare
în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametri de eficienţă i calitate la care s-a obligat
ori nu respectă indicatorii de performanţă ai serviciului de salubrizare.

ART. 80

Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile care trebuie respectate de operatori pentru
asigurarea serviciului de salubrizare a localităţilor cu privire la:
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ I calitativ;
b) atingerea obiectivelor ş ţintelor pentru care autorităţile administraţiei publice locale/ADID
Timi sunt responsabile;
c) prestarea serviciului de salubrizare pentru toţi utilizatorii din aria sa de responsabilitate;
d) adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor;
e) excluderea oricărei discriminări privind accesul ła serviciile de satubrizare;
f respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecţiei mediului şi al sănătăţii
populaţiei;
g) imptementarea unor sisteine de management al całităţii, al mediului i al sănătăţii i securităţii
muncii.
ART. $1

Indicatorii de performantă trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la
următoarele activităţi:
a) contractarea serviciului de salubrizare;
b) măsurarea, facturarea i încasarea contravalorii serviciiÎor efectuate;
c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;
d) menţinerea unor relaţii echitabile între operator i utilizator prin rezolvarea rapidă şi obiectivă
a problemelor, cu respectarea dreprnrilor ş obligaţiilor care revin fiecărei părţi;
e) soluţionarea în timp util a reclamaţiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;
t) prestarea serviciului de sałubrizare pentru toţi utilizatorii din raza zonei de colectare pentru
care are contract de delegare a gestiunii;
g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubńzare: informare, consultanţă;
h) atingerea ţintelor privind gestionarea deeuri1or.
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ART. 82

În vederea urmăririi respecärii indicatoriłor de performanţă, operatorii activităţilor serviciului de
sałubrizare trebuie să asigure:
a) gestiunea activităţilor serviciului de salubńzare conform prevederilor contractuale;
b) graduł asigurării colectării separate a deeuriłor menajere i similare;
c) gradul asigurării recipienţilor de coÎectare a producătorilor de deşeuri;
d) evidenţa cłară Ş' corectă a utilizatorilor;
e) înregistrarea activităţilor privind rnăsurarea prestaţiílor, facmrarea i încasarea contravałorii
activităţilor efecmate;
t) înregistrarea reclamaţiilor i sesizărilor utilizatorilor şi rnoduł de sołuţionare a acestora.

ART. 83

În conformitate cu cornpetenţele i atribuţiile łegale ce le revin, autorităţile administraţiei publice
centrałe i łocale/ ADID, precum i A.N.R.S.C., au acces neîngrădit la informaţii necesare
stabiłirii:
a) modului de apłicare a legislaţiei Şi a normelor emise de A.N.R.S.C.;
b) modului de respectare

Ş1

îndeptinire a obligaţiiłor contractuale asurnate;

c) calităţii i eficienţei serviciilor prestate la niveluł indicatoriłor de perforrnanţă stabiliţi fn
contractele directe sau in contractele de delegare a gestiunii;
d) modului de administrare, expłoatare, conservare i menţinere în funcţiune, dezvohare i/sau
modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredinţată prin contracrnl de
delegare a gestiunii;
e) modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciul de safubrizare;
1) respectării parametritor ceruţi prin prescripţiile tehnice şi a normelor metodologice.

CAPITOLUŁ VI
Dispoziţii finale i tranzitorii
ART. 84

Prezentuł regulament a fost elaborat şi adoptat cu respectarea prevederiłor regulamenrnlui-cadru
aprobat prin Ordin ANRSC nr 82/2015, în funcţie de particułarităţiłe judeţene i de interesele
acrnale i de perspectivă ałe judeţului Timiş.
ART. 85

(1) Contravenţiile fn domeniul serviciului de salubrizare din Judeţul Timi atât pentru utilizatori,
cat şi pentru operatori i UAT-uri, i cuantumul amenzilor aphcate sunt cele prevaz,utęm:'
Legea nr 51/2006 (repubhcată) privind servicnle comunitare de utihtăti publice, cu
-
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modificările şi completările ulterioare
OUG nr. 92/2021 privind regimul deeuri1or
OUG nr. 196 din 22 decembrie 2005(*actualizata*) privind Fondul pentru mediu

-

-

-

Legea nr. 10112006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, republicată

Hotărârile Consiliilor Locale, ale Consiliului Judeţean Timi, ale AD]D Timiş sau ale altor
autorităţi deliberative competente
-

Contractele de delegare a gestiunii activităţii de salubrizare.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se fac de persoanełe
împuternicite fn acest sens, fn conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, ale Legii nr.
101/2006, precum ş cu hotărârile Consiliilor Locale, ałe Consiliului Judeţean Timí sau ADID
Timiş, după caz.
La constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale sunt aplicabile
prevederile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări i
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările i compłetările ulterioare, pentru încălcarea
repetată a faptelor prevăzute la atin. (3) i (4) operatorii economici se sancţionează cu amendă în
cuantum de 5% din cifra de afaceri.
(4) ADID Timi, Consiliuł Judeţean Timi i Consiliile Locale, pot stabili, după caz, şi atte fapte
care constituie contravenţii, decât cele stabilite prin legislaţia primară ş secundară.
(5) ADID Timiş va rnonitoriza, conform Staturnlui său, executarea contractelor de delegare
pentru activităţile de colectare i transport a deeurilor rnunicipale, ş de operare a instalaţiilor de
gestionare a deşeurilor, va urrnări îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de operatori (mai
ales fn ceea ce privete realizarea indicatorilor de performanţă, executarea lucrărilor fncredinţate
operatorilor í calitatea serviciiłor furnizate utilizatorilor) i va întreprinde demersuri pentru
perceperea penalităţilor contractuale.
(6) Consiliile locale ale autorităţilor administraţiilor publice din judeţul Timi vor monitoriza,
conform Statututui lor, executarea contractelor de delegare pentru activitatea de măturat stradal,
precurn i contractele de coÎectare i transport al deeurilor din parcuri, grădini publice ş
cimitire, al deeuritor de construcţii şi cternolări, vor urmări fndeplinirea obligaţiilor contracrnale
asurnate de operatori pentru aceste activităţi (mai ales în ceea ce privete realizarea indicatoritor
de performanţă, executarea lucrărilor încredinţate operatorîlor ş calitatea serviciilor furnizate
utiłizatorilor) şi vor întreprinde demersuri pentru perceperea penałităţilor contractuale.
(7) Detalierea contravenţiilor i sancţiunilor este fcută în Anexa 5 la prezenrnł Regulament de
Salubrizare.

-

ART. 86

(1) Categoriile de deeuri care fac obiecml prezentului regulament sunt deşeurile menajere ş
deeuri1e similare provenind din activităţi comerciale din industrie i instituţii, inclusiv fracţii
colectate separat.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale trebuie să reglementeze modalitatea de gestionare a
celorlalte categorii de deeuri, prin regulamente locale.
@) Scheme detaliate ale fluxurilor de deeuri aferente zonelor de colectare din judeţ sunt
prezentate in Anexa 3 a prezentului Regulament.
ART.87
Autontatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti PubLice va
momtoriza aphcarea prevederilor prezenrnlm Regulament
ART.88

7'

Prevederiłe prezentului regułament vor f acrnalizate în funcţie de modificările de natură tehnică,
tehnologică si legislativă, prin ordin al preedinte1ui A.N.R.S.C., prin hotărârea Consiliului
Judeţean Timi, ADID Timi i a consiliiłor locale membre ADID.
ART. 89

Prezentul regulament întră fn vigoare după 30 zile de la data publicării, dată la care îşi încetează
aplicabilitatea actualul Regułament al serviciului de salubrizare aprobat prin hotărârea Consiliul
Judeţean Timi şi a consiliilor locałe, membre ADID Timi.
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ANEXA 1

ZONAREA JUDEŢULUI TIMI DIN PUNCT DE VEDERE AL STAŢIEI DE
TRANSFER,

ZONA ĺ

-

AL CENTRELOR DE COLECTARE

ŞI

AL DEPOZITULUI GHIZELA

DESERVITĂ DE STAŢIA DE TRANSFER TIMIŞOARA, STAŢIA DE

SORTARE TIMISOARA (prevazută cu linie de sortare în vederea valorificărîi

energetice) si
LOCALITĂŢI

MUNICIPIUL TIMIOARA
Comune periurbane
DUMBRĂVIŢA
GHIRODA
GIARMATA
GIROC
MOŞNIŢA NOUĂ
ORŢISOARA
REMETEA MARE
ŞAG
SÂNMIHAIU ROMÂN
Rural
BECICHERECU MIC
BILED
BUCOVĂŢ
CARPINIŞ
CENEI
CHECEA
DUDETIINOI
FIBI
FOENI
GIULVĂZ
IECEA MARE
MAŞLOC
OTELEC
PARŢA
PECIU NOU
PICHIA
SĂCĂLAZ
SÂNANDREI
ŞANDRA
SATCHINEZ
UIVAR
VARIAŞ
Totalurban
Total rural
Total populaţîe

STAŢIA COMPOSTARE TIMIOARA

Populaţie conform Recensământ populaţie
(RPL)_2011
319279

7522
6200
6502
8388
6203
4190
2302
3009
6121
2853
3294
1601
4477
2670
1832
3179
1590
1737
3075
2231
2285
1499
2172
4982
3051
7204
5717
2882
4743
2453
5682
319.279
121.652
440.931

(

(

‘

LĄJ

\

DESERVITĂ DE CENTRUL DE COLECTARE JIMBOLIA
Populaţie conform datelor
primite_de_la_UAT-uri
10840
ORAŞ JIMBOLIA
14515
ORAŞ SÂNNICOLAU MARE
1444
BEBA VECHE
3560
CENAD
3987
COMLOŞU MARE
3010
DUDEŞTII VECHI
1557
GOTTLOB
4786
LENAUHEIM
2800
LOVRJN
3300
PERIAM
1401
PESAC
3501
SÂNPETRU MARE
2845
SARAVALE
3200
TEREMIA MARE
2160
TOMNATIC
950
VALCANI
25355
Total urban
38501
Total rural
63856
Total populaţie

ZONA 2
LOCALITÄŢI

-

ZONA 3
LOCALITĂŢI
ORAŞ CL&COVA
ORAŞ GĂTAIA
ORAS DETA
BANŁOC
BIRDA
DENTA
GHILAD
GIERA
JAMU MARE
JEBEL
LIEBHNG
LIVEZILE
MORAVIŢA
PĂDURENI
TORMAC
VOITEG
Total urban
Total rural
Total populaţie

-

DESERVITĂ DE CENTRUL DE COLECTARE DETA
Populaţie conform datelor
primite de la UAT-uri
3668
6079
7368
3085
1220
2254
1800
1048
2881
1300
3590
1054
2013
1849
2604
1933
17.115
26.631
43.746

p

ZONA 4 DESERVITĂ DE CENTRUL DE COLECTARE FĂGET
Populaţie conform datelor primite de la
LOCALITĂŢI
UAT-uri
7338
ORAŞ FÄGET
1263
BARNA
3094
BETHAUSEN
1476
CURTEA
2576
DUMBRAVA
1655
FÂRDEA
1307
MĂNĂŞTIUR
1694
MARGTNA
854
ÜHABA LUNGĂ
896
PIETROASA
1429
TOMEŞTI
1562
TRAIAN VUIA
7.338
Total urban
17.806
Total rural
-

25.144

Total poputaţie

ZONA O DESERVITĂ DE DEPOZITUŁ CENTRAL GHIZELA
Populaţie conform Recensământ popułaţie
LOCALITĂŢI
(RPL) 2011
-

40361
7023
8336
1596
388
2789
460
BOGDA
2439
BOLDUR
674
BRESTOVĂŢ
2272
CHEVEREŞU MARE
3635
COŞTEIU
1587
CRICIOVA
3049
DAROVA
3034
GĂVOJDIA
1155
GHIZELA
2836
NĂDRAG
1523
NIŢCHIDORF
3168
RACOVIŢA
3307
SACOŞU TURCESC
299
SECAŞ
1813
ŞTIUCA
2574
MARE
TOPOLOVĂTU
2604
VICTOR VLAD DELAMARINA
55.720
Total urban
41.202
Total rural
96.922
Total populaţie
Sursa: Institutut Naţionat de $tatistică Recensământul Populaţiei i at Locuinţelor 2011
(Rezuttate deJinitive)

MUNICIPIUL LUGOJ
ORAŞ BUZLkŞ
ORAŞ RECAŞ
BALINŢ
BARA
BELINŢ
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ANEXA 2
FACILITĂŢILE SIMD TIMI
1. Staţie de transfer Timioara

Amplasamentul staţiei de transfer se află fn intravilanul Munîcipiului Timioara, fn partea de
Sud a acestuia, fn zona industrială. Accesul se realizează din Drumul aguIui, Strada Sulina.
Terenut aferent staţiei de transfer are suprafaţa de 0,75 ha i se află pe domeniul public al
Municipiului Timioara.
2. Centrul de colectare Jimbolia

Centrul de colectare Jimbolia este amplasat fn Nord-Vestul Orau1ui Jimbolia, în extravilanul
acestuia, pe un teren situat în apropierea Drumułui Naţional DN 59 C ce leagă Orau1
JimboÎia de localitatea ComIou Mic. Terenul aferent Centmlui de cołectare are suprafaţa de
0,58 ha i se află pe dorneniul public al Orau1ui Jimbolia.
3. Centrul de colectare Deta

Cenrn.ił de colectare Deta este amplasat fn Vestul Orau1ui Deta, în extravilanul acestuia, pe
partea dreaptă a Drurnului Naţionał DN 59 B, mergând dinspre Orau1 Deta către localitatea
Banoc, din care se desprinde un drum de pământ care face legămra cu Centrul de colectare.
Terenuł aferent Centrului de cołectare are suprafaţa de 0,56 ha ş se află pe domeniul public aI
Orau1ui Deta.
4. Centrul de colectare Făget

Centml de colectare Făget este amplasat în Sud Estul Oraului Făget, în extravilanuł acestuia,
adiacent Drumutui Judeţean DJ 681, pe partea stângă a acestuia, mergând dinspre Orau1
Făget către localitatea Drăgineti. Terenul aferent Centrułui de colectare are suprafaţa de
0,58 ha ş se află pe domeniul public al Orau1ui Făget.
5. Bepozitul conform de deeuri nepericuloase Ghizela

Depozitul de deeuri nepericuloase Ghizeła este amplasat în extravilanul Comunei Ghizela,
Judeţul Timi, în estuÎ localităţii Sanoviţa, la o distanta de cca. 1.540 m de zona intravilană a
acesteia.
Localizarea ţine seama de regłementăriłe în vigoare privind distanţele de protecţie faţă de
cursurile de apă, drumuri publice şi zonele locuite.
Depozitul de ła Ghizela este alcătuit din:
• zonă de recepţie şi cântărire a deşeuńlor
• zonă de depozitare propriu-zisă
• staţie de sortare a deşeurilor reciclabile
• instalaţie de tratare mecano-biologică a deşeuriłor reziduale
• zonă de compostare a deşeurilor verzi
• zonă de maturare material de acoperire
• gospodărie de apă tehnologică
• clădire administrativă

• zonă de intervenţii utilaje
• perdea vegetată care împrejmuieşte depozituł
AmpłasamentuÎ depozitului de deseuri nepericuloase Ghizeta se află în proprietatea Consiliului
Local ał Comunei Ghizela, Judeţul Timi, în parteneriat pubłic cu Consiliul Judeţean Timi.
Depozimł de deseuri nepericułoase Ghizela este destinat depozitării deeuri1or menajere
provenite de pe întreg teritoriul Judeţului Timi.
Principałele date constructíve ale depozitului de deeuń sunt:
V Suprafaţa totală împrejmuită: 58,90 ha;
V Suprafaţa totală utilă a depozimlui de deeuri (cinci celule de depozit): 35,14 ha;
V Capacitate totală a depozitului de deeuri (cinci celute de depozit): 5.131.300 mc;

7,01 ha;
Capacitatea cetulei de depozit nr. 1: 623.000 mc;
În anuł 2018 a fost construită i celula nr II cu capacitate de 1,127 milioane mc cu durată
estimată de viaţă de 9 ani.
Doar celula I s-a realizat prin SIMD Timi, celelalte celule II-V sunt proiectate pentru o
durată de viaţă de 9 ani ftecare;
Perioadă de viaţă estirnată de 41 ani (cele cinci celule de depozitare).

V Suprafaţa celulei de depozitare nr. 1:
V
V

V

V

Depozitul are prevăzută o platforrnă tebnologică de prelucrare a deşeurilor prin sortare,
compostare şi tratare rnecano biologică.
6. Staţii de sortare
În judeţul Timi sunt funcţionale 2 instałaţii de sortare a deeuri1or reciclabile, respectiv
Staţia de sortare Timioara, Staţia de sortare Ghizela.
Caracteristicile acestor instalaţii sunt redate în continuare:
Denumire
staţie
de
sortare

Zona
deservită

Populaţia
deservită

pentru
20 I 3

243.347

0,2,3,4

Timioara

Zona 1

399.970

Timioara
şi
9 comune
periurbane

332.870

Capacitatea
necesară

anul ţintei2ol3

de

penhli

sortare Cantitatea de deeu reciclat
atmgerea sau recuperat energetic
(tone/an)

I tínie de sortare, 2
schimburi/zi, 250 zite/an, 16
ore funcţionare/zí.
tone/an)
deseu
(16.111
reciclabil colectat selectiv
l linie de sortare deseurí
reciclabile
tone!an)
(41.834
deseu
reciclabil cotectat selectiv
I linie de sortare pentru
valorificare energetică
(134.874 tone!an) deseuri
reziduat colectate selectiv,
deeuri stradale i reziduuri
de la staţia de sortare

R care
10.434 t
hârtie+carton+lemn)
=5.081 tone/an)

27.812 tone!an (din care
hârtie±carton+lemn
=14.292 tone/an)
50.793 tone/an (din care
+carton+
lemn
hârtie
7.067 tone/an)

În cadrut 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.
•
•
•

deeurile reciclabile colectate din zona 1 Timioara vor fi transportate la staţia de
sortare Timisoara;
deeuriłe recicłabile colectate din zonele 2 Jimbolia, 3 Deta i 4 Făget vor fi
transportate prin intermediul centrelor de colectare la staţia de sortare Ghizela;
deeurile reciclabile colectate din zona 0 Ghizela, vor ťi transportate la staţia de sortare
Ghizela;

7. Staţiî de compostare

În judeţul Timi sunt prevăzute 2 instalaţii de compostare a deeuri1or vegetale (grădini,
parcuri i pieţe), respectiv Staţia de cornpostare Timioara i Statia de compostare Ghizeła.
•
•
•
•
•

deeurile din pieţe colectate din mediul urban Zona 1 Timioara vor fi transportate la
staţia de compostare deeuri vegetale din Timisoara;
deeuriłe verzi din grădini i parcuri colectate din mediul urban Zona 1 Timioara vor fi
transportate la staţia de compostare deeuri vegetale din Timioara;
deeuriIe verzi din grădini ş parcuri colectate din mediuł urban Zonele O Ghizela ş
Fäget vor fi transportate la staţia de compostare Ghizela;
deeuriłe verzi colectate din grădinile i parcuriłe din mediul urban Zonełe 2 Jimbolia ş
3 Deta vor fi gestionate si compostate łocal prin grija Consiliilor Locale;
deeurile verzi colectate din zonele rurale vor fi gestionate si compostate local prin grija
Consiliilor Locale.

În cadrul staţiei de compostare Ghizela vor fi compostate anual circa 1.780 t deşeuri verzi,
1.500 t din Zona O Ghizela ş 280 t din zona 4 Făget.
8. Staţia de tratare mecano-biologîcă (TMB)

În instalaţia de tratare mecano-biotogică, având o capacitate totală de 77.018 t!an, se tratează
deşeurile reziduale colectate separat de la populaţie, din industrie, comerţ şi instituţii din
zonele 2, 3, 4, o şi din zona 1 cu excepţia municipiului Timişoara şi localităţiłe învecinate,
precum şi refuzul de la staţia de sortare Timioara.
Procesul de tratare mecano-biołogică a deşeurilor reziduale şi a biodeşeurilor colectate
separat se realizează prin mărunţire, descompunere intensă fn 180 de bio-containere cu aerare
forţată şi maturare a acestora.
• Deeuri1e rezîduale ş biodeeuri1e din zonele 2 Jimbolia, 3 Deta i 4 Făget vor fi
transportate prin intermediul centrelor de colectare ła staţia de tratare mecano
A biologică Ghizela;
(Ş) \ • ‚ deseurile reziduale si biodeseuriłe din zona 1 Timişoara (exceptând Mun Timisoara si
comunele periurbane ale acestuia) vor fi transportate prin intermediul staţiei de
transfer Timişoara la staţia de tratare mecano- biologica Ghizela;
\
‘NJb• deseurile reziduale si biodeseuriłe din zona O Ghizela vor fi transportate la staţia de
tratare mecano-biologică Ghizela;
• deeuriIe din pieţe colectate din mediul urbari zonele 2 Jímbolia i 3 Deta vor fi
‘

•

transportate prin intermediul centrelor de colectare Jimbolia í Deta la staţia de tratare
mecano-biologică din cadrul depozitului central Ghizela;
deeurile din pieţe colectate din mediul urban zona 4 Făget vor fi transportate prin
intermediul centrului de colectare Făget Ia staţia de tratare mecano biologică din
cadrul depozitului central Ghizela;
deeuriIe din pieţe colectate din mediul urban zona 0 Ghizela vor fi transportate la
staţia de tratare mecano bioÎogică din cadrul depozitului central Ghizela;
refuzul rezultat din staţia de sortare pentru valorificare energetică respectiv refuzul
staţiei de compostare Timioara, se tratează în cadrul staţiei de tratare mecano
biologică din cadrul depozitului central de deeuri Ghizela.
-

•

-

•

9, Echipamente şi utilaje necesare funcţionării sistemului, achizîţionate prin proiect

•

1 Î 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 Îa depozitul Ghizela
45 containere:
pentru staţie transfer Timişoara care deservete Zona 1 Timioara 6
buc. de 32 mc (pentru transportul deşeurilor către Depozíml Ghizela) şi
14 buc. de 14 mc (deseuri voluminoase)
pentru centru colectare Jimbolia care deservete Zona 2 Jimbolia 7
buc. de 32 mc (pentru transportul deşeurilor către Depozitul Ghizela)
buc. de l4mc (deseuri voluminoase)
pentru centru de colectare Deta care deservete Zona 3 Deta 6 buc. de
32 mc (pentru transportul deşeurilor către Depozitul Ghizela) şi 3 buc.
de 14 mc (deseuri voluminoase)
pentru centru de colectare Făget care deservete Zona 4 Făget— 4 buc.
de 32 mc (pentru transportul deşeurilor către Depozitut Ghizela) şi 1
buc. de 14 mc (deseuri voluminoase)
• 278 containere tip clopot (capacitate 1.100 1) pentru colectarea sticlei
• 44.144 pubele pentru colectare deşeuri reziduale capacitate 120 1) 35.687 recipiente
pentru compostare în gospodării

•
•
•

-
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ANEXA 4

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE
SALUBRIZARE
PENALITĂŢI PENTRU INDICATORII DE PERFORMANŢĂ
1. INDICA TORI PROPUŞI PENTRU ACTIVITATEA
TRANSPORT AL DEŞEURILOR

DE

COLECTARE

ŞI

Valoarea
minima a
(Datele sunt folosite în scopuri de monitorizare a •ndicatorul
contractului)
.

.

.

.

.

Descnerea indtcatorului

Nr. Titlu

Li Eflcienţa în încheierea Contractelor cu utilizatorii «n situaţia în care se impune încheierea acestor
ntracte, respectiv când Operatorul facturează tariful direct utilizatorilor)
Numărul de contracte încheiate între Delegat i
utilizatori (producători de deeuri) raportat la
numărul de solicitări, pe categorii de utilizatori.
Numărul de contracte încheiate între Delegat ş
utilizatori (producaton de deeuri) m mai puţin de i O
Eficienţa in incheierea
l l 2 Contractelor
zile calendaristice de la primirea solicitării justificate
cu utilizatorii
(în i O zile)
din partea utilizatorului, raportat la numărul cererilor,
pe categorii de utilizatori.
Numărul de contracte cu utilizatorii modificate în
Eficienţa în modificarea
mai puţln de 1O zile calendanstice de la primirea
Ł1.3 Contractelor cu utilizatoni
solícitării justificate din partea utilizatorului, raportat
(în JO zile)
Ia numărul de cereri de modificare a clauzelor
contractuale.
Numărul de contracte modificate cu privire la
Eficienta in imbunatatirea
imbunatătirde parametn lor de catitate ai activitătn
I .1.4
parametnlor de cahtate prevazuţi
prestate raportat la numarul de cereri justificate de
in Contracte cu utilizatoni
modificare a clauzelor contractuale, pe categorii de
activitate.
1.2 Eficienţa în gestionarea şi executarea Contractelor

Eficienţa în încheierea
l 1 l Contractelor
cu utilizatorii (total)
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lOO%

minim
95%

minim
8O%

lOO%

.

‘

..

l •2 l

..

.

Numărul de containere!pubele
puse la dispoziţîe
...

Numarul de reclamaţn scrise Ia
1.2.2
care s-a raspuns
1.2.3 Numărul de reclamatii scrise
justificate (care au primit o
solutie definitivă si irevocabilă
favorabila reclamantulrn)
‚

.

‚

.

Numărul de containere/pubele puse la dispoziţie, în
funcţie de tipul de recÍpient raportat la numărul de
cereri justificate_primite
Numărul de reclamatií scrise la care Operatorul a
răspuns in 30 de zile de la data primirii reclamatiet,
raportat la numarul total de reclamaţn scrise

100%

Numărul de reclamaţii scrise justificate raportat la
numărul total de utilizatori

5%

.

100%

‘
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L3Rata de acoperire a serviciului de salubrizare
1.3.1 Rata de acoperire a serviciului de Populaţia care beneficiază de colectare a deeuriIor
salubrizare
raportat la populaţia totală Ia nivel de unitate
teritorial admínistrativă (%)
L4Colectarea separată a deşeurilor
Cołectarea separată a deşeurilor
Cantitatea de deşeuri de hârtie, metal, plastic şí sticlă
1.4. I municipale prevăzute Ia art, 17
din deşeurile municipale, colectate separat, ca
alin. (5) lit. a) din OUG 92/2021. procentaj din cantitatea totală generată de deşeuri de
hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile
municipa[e.
Cantitatea de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi stictă
din deşeurile municipale colectate separat reprezintă
cantitatea acceptată fntr-un an calendaristic de către
staţia/staţiile de sortare.
Cantitatea totală generată de deşeuri de hârtie, metal,
plastic şi stictă din deşeurile municipale se calculează
pe baza determinărilor de compoziţie realizate de
către operatorul de salubrizare.

În lipsa determinărilor de compoziţie a deşeurilor
municipale, cantitatea de deşeuri de hârtie, metal,
plastic şi sticlă din deşeurile municipale se consideră
afi33%.
1.4.2 Colectarea separată a deseurilor
biodegradabile

Cantitatea de deseuri biodegradabile cołectate
separat raportatä la cantitatea totalä de deeuri
biodegradabile generate*

1.4.3 Deeuri menajere periculoase
colectate separat

Cantitatea de deeuň menajere periculoase colectate
separat/locuitor i an raportat la indicatorul estimat în
planurile de gestionare a deeuń1or aflate în vigoare.
1.4.4 Deeuń menajere periculoase
Cantitatea de deeuri menajere pericutoase co[ectate
colectate separat trimise la
separat trimisă la tratare/eliminare raportat la
tratare/eliminare
cantitatea totală de deeuri menaj ere periculoase
colectate în Aria de delegare.
1.4.5 Deseuri voluminoase colectate
Cantitatea de deseuri voluminoase colectate
separat
separat/locuitor ş an raportat la indicatorul estimat în
planurile de gestionare a deeuri1or aflate în vigoare.
1.4.6 Deseuri voluminoase trimise la
Cantitatea de deseuri voluminoase colectate separat
trimisă la tratare/eliminare raportat la cantitatea
tratare/valorificare/eliminare
totală de deseuri voluminoase colectate din Aria de
delegare.
* Indicator pe baza prevederilor legale privino colectarea separată a biodeeuri1or (PNG9 áp
rin HG
942/2017)
-
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l 00%

40 % pentru
anul 2019

50% pentru
anul 2020
60% pentru
anul 2021

70%
începând cu
anul 2022

45%
începând cu
2021
65%
incepand cu
2030
75-125%

minim
90%

75-125%

minim
90%

Nivelul penalităţilor pentru índicatoriî de performanţă prevăzuţi pentru activîtatea de
colectare i transport
Denumire

Eficienţă în
încheierea
contractelor cu
utilizatorti
.

.

..

Colectarea
separată a
deşeurilor
municipale
prevăzute Ia art.
17 alin. (5) lit. a)
din OUG
92/2021.

Valoarea
Descrierea indicatorului de
perfomanţă
indicatorului
1. Indicatori de performanţă
minim 95%
Număml de contracte încheiate între
Operator şi Utilizatori fn mai puin
de 10 zile catendaristice de la
primirea solicitării din partea
Utilizatorului, in raport cu numarul
de solicitări, pe categorie de
Utilizatori (%)
.

.

.

-

2. Indicatori tehnici
Cantitatea de deşeuri de hârtie, metal,
plastic şi sticlă din deşeurile munici
pale, colectate separat, ca procentaj
dín cantitatea totală generată de
deşeuri de hârtie, metal, plastic şi
sticlă din deşeurile municipale.
Cantitatea de deşeuri de hârtie, metal,
plastic şi sticlă din deşeurile munici
pale cotectate separat reprezintă can
titatea acceptată fntr-un an calenda
ristic de către staţia/staţiile de sortare.
Cantitatea totală generată de deşeuri
de hârtie, metal, plastic şi sticlă din
deşeurile municipale se calculează pe
baza determínărilor de compoziţie
reatizate de către operatorul de salu
brizare.
În lipsa detenninăriłor de compoziţie
a deşeurilor municipale, cantitatea de
deşeuri de hârtie, metal, plastic şi
sticlă din deşeuńle municipale se
consideră a fi 33%.

40 % pentru
anul 2019

50% pentru
anut 2020

60% pentru
anul 2021

70% începând
cu anul 2022

Penalităţi

O penalitate de 5000 lei în cazul
unui procent mai mic de 95%,
pe categorie de utilizatori, calcu
lata pe o perioada de 12 lum.
-

.

-

Până Ia sfârsitul anului 2019 se
aplică anual următoarele
penalitati la următoarele
procente de deseuri reciclabile
colectate separat:
10% sau mai puţin: 200.000 lei
20% sau mai puţÍn: 50.000 Iei
30% sau mai puţin: l00.000 lei
Între 30% i 40%: 50.000 lei
40% sau mai mu[t: nicio
penalizare

Între 40% i 50% 25.000 lei
50 % sau mai mult: nicio
penalizare
Între 50% i 60 % : 25.000 lei
60% sau mai mult: nicio
penalizare
Până la sfâritul perioadei de
operare, următoarele penatităţi
se vor aplica anual:
10% sau mai puţin: 300.000 lei
20% sau mai puţin: 250.000 lei
30% sau mai puţin: 200.000 lei
40% sau mai puţin: 150.000 lei
50% sau mai puţin: 100.000 lei
60% sau mai puţin: 50.000 łei
Între 60% i 70% : 25.000 lei
70% sau mai mult: nicio
penalizare
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2. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PENTRU ACTIVITATEA DE OPERARE A
DEPOZITUŁUI, STA ŢIEI DE SORTARE, STA ŢIEI DE COMPOSTARE ŞI A
INS TALA TIEI DE TRA TARE MECANO-BIOL OGICĂ GHIZELA
Indicatori de performanţă

Unitate
măsură

Valoare

Numărul de sesizări din partea reprezentanţilor Gărzii de mediu raportat la
numărul total de sesizări din partea autorităţilor centrale i locale

%

i0

l I .2

Numărul anual de sesizări din partea autorităţilor de sănătate publică raportat la
numărul total de sesizări din partea autorităţilor centrale i locale

%

IO

i l .3

Cantitatea totałă de deeuri trimise la reciclare ca procentaj din cantitatea totală
de deeuri acceptate la staţia de sortare

%

75

1.1.4

Cantitatea totałă de deeuri verzi compostate raportată la capacitatea totală a
instalatiei de compostare
Cantitatea totală de compost valorificat raportată la cantitatea de deeuri verzi
compostată
Cantitatea totală de deeuri depozitată ca procentaj din cantitatea totală de
deeuri_vegetale_acceptate_Ia_staţia_de_compostare
Cantitatea totală de deeuri trimisă la depozitare ca procent din cantitatea totală

Nr.
Crt
1
1.1
I .1.1

.

.

1.1.5
1.1.6
1. l .7

INDICATORI DE PERFOMANŢĂ GENERALI
Măsurarea i gestiunea cantităţii serviciîlor prestate

100
%

50

%

l
60

de_deeuri_acceptată_Ia_instalaţia_TMB
l .1.8

1.1.9

3

Cantitatea totală de deeuri de hârtie!carton, metal, plastic ş sticlă tńmise anual
la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deeuri acceptată la instalaţia de
tratare mecano-biologică
Cantitatea de deeuri periculoase menajere transmise spre tratare!eliminare
raportată la cantitatea totală de deeuri periculoase menajere colectate

I00

1.1.10 Penalităţi contractuale totale aplicate de autorităţile administraţiei publice
locale, raportate la valoare prestaţiei activităţii de operare a instalaţiilor de
gestionare a deeurilor (staţie de sortare, staţie de compostare, instalaţie de
tratare mecano-biologică i depozit)

l

I .1. i 1 Numărul de reclamaţii rezolvate privind calitatea operării staţiei de sortare,
raportat la număml total de reclamaţii privind calitatea operării instalaţiilor de
gestionare a deeuri1or (staţie de sortare, staţie de compostare, instalaţie de
tratare mecano-biologică i depozit)

%

20

1.1.12 Ponderea din numărul de reclamaţii de la punctul 1.1.1 0 care s-au dovedit
j ustificate
1.1.13 Procentul de reclamaţii de la punctul 1.1.11 care au fost rezolvate în mai puţin de
două zile calendaristice
l i l 4 Numărul de reclamaţii rezolvate privind calitatea operării staţiei de compostare,
raportat la numărul total de reclamaţii privind calitatea operării instalaţiilor de
gestionare_a_deeuri1or
1.1.15 Ponderea din numărul de reclamatii de Ia punctul 1.1.12 care s-au dovedit
ĺ
justifkate
(c

%

50

%

50

%

i0

%

50

.

.

Indicatori de performanţă
Unitate
Nr.
măsură
Crt
1.1.16 Procentul de reclamaţîi de la puncml 1.1.13 care au fost rezolvate în mai puţin de
%
două_zile_calendaństice
1.1.17 Numărul de reclamaţiî rezolvate privind catitatea operării staţiei de tratare
mecano-biologică, raportat Ia numărul total de reclamaţii privind calitatea
operării_instalaţiilor_de_gestionare_a_deeuri1or
1.1.18 Ponderea din numărul de reclamaţii de la puncml 1.1.15 care s-au dovedit
justificate
1.1.19 Procentul de reclamaţii de la punctul 1.1.16 care au fost rezolvate în mai puţin de
%
două zile calendaristice
1.1.20 Numărul de reclamaţii rezolvate privínd calítatea operării depozitului de deeuri,
%
raportat Ia numărul total de reclamaţii privind calitatea operării instalaţiilor de
gestionare_a_deeuri1or
1.1.21 Ponderea din număml de reclamaţii de la punctul 1.1.18 care s-au dovedit
%
j ustificate
1.1.22 Procentul de reclamaţii de la punctul 1.1.19 care au fost rezolvate în mai puţin de
%
două zile calendaristice
Facturarea i încasarea contravalorii prestaţiilor
1.2
1 .2.1 Valoarea totală a facturilor fncasate raportată la valoarea totală a facturilor emise
%
pentru actívitatea de operare a instalaţiilor de gestionare a deeuri1or
Răspunsuri la solicitări scrise ale utilizatorilor
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
2.
2.1
2.1.1
2.1.2

2.2
2.2. l

2.2.2

Valoare
50
3O

50
50
40

50
50

95

05

Numărul de sesizări scrise privind activitatea de operare a instalaţiilor de
gestionare a deeuri1or, raportat la numărul total de utilizatori
Procentul din totalul de Ia punctul 1.3.1 la care s-a răspuns într-un termen mai
mic de 30 zile calendaristice
Procentul din totalul de la punctul 1.3.2 care s-a dovedit a fî întemeiat

95
%

50

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI
Indicatori de performanţă garantaţi prin licenţa de prestare a serviciului
O
Nr.
Numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operatorul instalaţiilor
de_gestionare_a_deeuń1or_a_obligaţiitor_din_licenţă
Nr.
0
Numărul de încălcări ale obligaţiilor operatorului instalaţiilor de gestionare a
deeuri1or rezultate din anałizele i controalele organismetor abilitate
Indicatori de performanţă a caror nerespectare atrage penalităţi conform contractului de
delegare
Nr.
Numărul de utilizatori i angajaţi care au primit despăgubiri datorate culpei
operatorułui instalaţiilor de gcstionare a deeuń1or sau dacă s-au îmbolnăvit din
cauza nerespectării condiţiilor de prestare a activităţÍi de operare a instalaţiilor de
gestionare_a_deeuri1or
Valoarea despăgubirilor acordate de operatorul instalaţiilor de gestionare a
deeuri1or pentru situaţiile de la punctul 2.2.1 raportată la valoarea totală
facturată aferentă activităţii de operare a instalaţiilor (staţie de sortare, staţie de
compostare, instalaţie de tratare mecano-biologică i depozit)
Numărul de neconformităţi constatate de autorităţile administraţiei publice 1oit\iNr.

O

O

——

2.2.3

0

\)
t

j

‘ND.

Indicatori de performanţă

Nr.
Crt

2.2.4

2.2.5

2.2.6
2.2.7

Unitate
măsură

i Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară privind activitatea de operare a
instalaţiflor de gestionare a deeuri1or (staţie de sortare, staţie de compostare,
instalaţie_de_tratare_mecano-_biologică_i_depozit)
Cantitatea totală de deeuri trimise Ia reciclare ca procentaj din cantitatea totală
de deeuń acceptate la staţia de sortare
Cantitatea totală de deeuri de hârtie!carton, metal, plastic i sticlă trimise anual
la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deeuri acceptată la instalaţia de
tratare mecano-biologică
Cantitatea totală de deeuri trimisă ta depozitare ca procent din cantitatea totală
de_deeuri_acceptată_Ia_instalaţia_TMB
Cantitatea totală de deeuri depozitată ca procentaj din cantitatea totałă de
deeuri_vegetale_acceptate_la_staţia_de_compostare

75

3

%

60

Niveluł penaHtăţilor pentru indîcatorii de performanţă prevăzuţî pentru activitatea de
operare a depozîtului, staţiei de compostare, staţiei de sortare i staţiei TMB Ghizela
Denumire
Eficienţa în
sortare

Descnerea rndicatorului de Valoarea
perfomanţă
indîcatorului
Cantitatea totală de deeuri
75%
trimise
la
reciclare
ca
procentaj din cantitatea totală
de deeuri acceptate la staţia
de sortare

Penahtăţi

Cantitatea totalä de deeuri de
hârtieĺ carton, metal, plastic i
sticlă trímise la recictare din
instalaţia TMB raportată la
cantitatea totałă de deseuri
acceptată fn instalaţîe

1% sau mai puţin: 75.000 lei
2% sau mai puţin: 50.000 lei
Intre 2% i 3% : 25.000 lei
3% sau mai mult: nicio penalizare

3%

10% sau mai puţin: 175.000 lei
20% sau mai puţin: 150.000 lei
30% sau mai puţin: 125.000 lei
40% sau mai puţin: 100.000 lei
50% sau mai puţin: 75.000 lei
60% sau maí puţin.: 50.000 lei
Între 60% ş 70%: 25.000 lei
75% sau mai mult: nicio penalizare

/

tl

Valoare

COMJ

)

3. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PENTRU ACTIVITATEA DE OPERARE A
STA ŢIEI DE TRANSFER / CENTRELOR DE COLECTARE
Nr.

.

Trhestrul

.

Indtcatori de performanţa

.

I

m I iv

I

TOŁIT

1. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GENERÁLI
1.1. CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE
Numărul de contracte încheîat raportat la numarul
de solicităń, pe categorii de utilizatori
1.1.2. Procentu( de contracte de lapct. 1.1.1. fncheiate în
mai puţin de 1O zile calendaristice
1.1.3. Numărul de solicitări de modificare a prevederilor
contractuale, raportate Ia numărul total de
modificare
a
prevederilor
solicitări
de
contractuale, rezolvate fn 1O zile
1.1.4. Numărul de solicitări de îmbunătăţire a
parametńlor de calitate ai activităţii prestate,
rezolvate, raportat la numărul total de cereri de
îmbunătăţire a activităţii, pe categorii de activităţi
1.1.5. Procent populatie conectata Ia serviciile de
colectare in judet, precum si pe zone (urban, rural)
1.1.6. Asigurarea serviciilor de colectare selectiva in
judet, precum si pe zone (urban, rural)

1.1.1.

lOO%

IOO%

lOO%

100%

lOO%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

lOO%

lOO%

100%

100%

IOO%

JOO%

lOO%

IOO%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1.2. MĂSURAREA ŞI GESTIUNEA CANTITĂŢII SERVICIILOR PRESTATE
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.

J .2.6.

1.2.7.
1 .2.8.

1.2.9.

Numărul de recipiente de precolectare asigurate
pe tipuri si dimensiuni, ca urrriare a solicitărilor,
raportat la nurnărul total de solicitări
Numărul de reclamaţii rezolvate privínd cantităţile
de servicii prestate, raportat Ia totalul reclamaţiilor
privind cantităţile de servicii prestate, pe tÍpun de
activităţi şi categorii de utilizaton
Ponderea din numărul de reclamaţii de la pct,
1.2.2. care s-au dovedítjustiftcate
Procentul de solicitări de la pct. 1.2.3. care au fost
rezolvate în mai puţin de 5 zile lucrătoare
Numărul de sesizări din partea agenţilor de
protecţia mediului raportat la numărul total de
sesizări din partea autorităţilor centrale şi locale
Numărul anual de sesizări din partea agenţilor de
sănătate publică raportat la numărul total de
sesizări din partea autorităţilor centrale şi
Iocale
Cantitatea de deşeuri cołectate raportată la
cantitatea totală de deşeuri generata
Cantitatea de deşeuri reciclabile colectate selectiv
raportată la cantitatea totată de deşeuri municipałe
co lectate

100%

100%

100%

100%

lOO%

100%

100%

100%

100%

100%

5%

5%

5%

5%

5%

80%

80%

80%

80%

80%

O%

O%

O%

O%

O%

O%

O%

O%

O%

100%

100%

JOO%

lOO%

100%

25%

25%

25%

25%

25%

Cantitatea totală de deşeuri sortate şí valoriftcate,
raportată Ia cantitatea totală de deşeuri municipale
cotectate

20%

20%

20%

/
I

\.

20%

COIąU
SĂCMĂZ

I
‚

Nr.

G

riimcstrul
III
I
0%

90%

90%

5%

IV

Total
AN
0%

90%

90%

90%

5%

5%

5%

5%

100%

100%

100%

100%

100%

5%

5%

5%

5%

5%

90%

90%

90%

90%

90%

10%

10%

l0%

10%

10%

Indicaton de performanţă

1.2.10. Penalităţile contractuale totate aplicate de
autorităţile administraţiei publice locale, raportate
la valoarea prestaţiei, pe activităţí
1.2.11. Cantitatea totală de deşeuri colectate pe bază de
contract raportată la cantitatea totală de deşeuri
colectată
1.2.12. Cantitatea totală de deşeuri colectate din locurile
neamenajate, raportată la cantitatea totală de
deşeuri colectate
1.2.13. Numărul de reclamaţii rezolvate privind calitatea
activităţii prestate, raportat la numărul total de
reclamaţii privind catitatea activităţii prestate, pe
tipuri de activităţi şi categorii de utitizatori
1.2.14. Ponderea din numărul de reclamaţii de la pct,
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
1.2.16. Valoarea rezultată din valorificarea deşeurilor
reciclabile raportată la valoarea totaiă aferenta
activităţii de colectare a deşeurilor (totał facturat)

1.3. FACTURAREA ŞI ÎNCASAREA CONTRAVALORII PRESTAŢIILOR
1.3.1.

Numărul de reclamaţii privind facturarea raportat
Ia numărul total de utilizatori pe categorii de
utitizatori

2%

2%

2%

2%

2%

1.3.2.

Procentul de reclamaţii de Ia pct. 1.3.1 rezolvate
în mai puţin de 10 zile
Procentul din reclamaţiile de la pct. 1.3.2 care sau dovedit a fi justificate

99%

99%

99%

99%

99%

1%

1%

1%

1%

l%

Valoarea totală a facturilor încasate raportată
valoarea totală a facturilor emise, pe categorii
activităţi si utilizatori
Valoarea totală a facturilor ernise raportată
cantităţile de servicii prestate, pe activităţi şi
categorii de utitizatori

la
de

99%

99%

99%

99%

99%

la
pe

100%

100%

100%

100%

100%

1.3.3.
1.3.4.

1.3.5.

1.4. RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR
1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

Numărul de sesizări scrise, raportate la numărul
total de utilizatori, pe activităţi şi categorii de
utilizatori
Procentul din totalul de la pct. 1.4.1 la care s-a
răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile
calendaristice
Procentul din totalul de ta pct. 1.4.2 care s-a
dovedit a fi întemeiat

5%

5%

5%

5%

5%

100%

100%

100%

100%

l00%

10%

10%

10%

Î0%

10%

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

ŕ_

żI

ĺ?'\
COMujĄ
SACj
\
J
(

Nr.

Indicaton de performanţă

2.1.1.

Numărul de sesizări scrise privind nerespectarea
de către operator a obligaţiilor din ticenţă

2.1.2.

Numărul de încălcări ale obhgaţiilor operatorułui
rezultate din analizele şi controalele organismelor
abilitate

I
O

o

m

Tobd
AN

O

o

w

o

o

o

o

o

o

2.2. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂŢI
CONFORM CONTRACTULUI DE FURNIZAREIPRESTARE
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

Numărul de utilizatori care au primit despăgubiri
datorate culpei operatorului sau dacă s-au
îmbolnăvit din cauza nerespectării condiţiilor
corespunzătoare de prestare a activităţii
Valoarea despăgubirilor acordate de operator
pentru situaţiile de la pct. 2.2.1 raportată la
valoare totală facturată aferentă activităţii

Numărul de neconformităţi constatate de
autoritatea administraţiei publice locale, pe
activităţi

o

o

o

o

o

O%

0%

O%

0%

O%

o

o

o

o

o

4. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PENTRU ACTIVITATEA DE OPERARE A
STA ŢIEI DE SOR TARE TIMIŞOARA
Nr.
Crt.
O

Indicatori de performanţă

Semestrul

[

I
1

2

Total an
II

(%)

3

4

50%

50%

[

ł.
1.1.

2.

2.1.

2.2.

Eficienţa în managementul performanţei
Eficienţa staţiei de sortare deeuri Timioara
Cantitatea totală de deseuri trimise la valorificare raportat Ia
cantitatea totală de deeuri intrată in staţia de sortare
Timisoara
Sortarea deseurilor
Deeuri de hârtie i carton reciclate în cazul colectării
separate a deeuri1or de hârtie i carton
Cantitatea totală de deeuri de hârtie i carton (inclusiv
deeuri de ambalaje) transmise la reciclare, raportat la
cantitatea totală de hârtie i carton primite la staţia de sortare
Deeurî de plastic i metal reciclate în cazui colectării
separate a deeurí1or de platic i metal
Cantitatea totală de deeuri de plastic i metal (inclusiv
deeuri de ambalaje) transmise Îa reciclare, raportat la
cantitatea totală de deeuri de plastic i metal primite la staţia
de sortare
—

—

50%

>

85%

>

75%

>

85%

>85%

>

75%

>75%

MĂ

f
\

COMUNA

SĂCĂLAZ

)

Ţ\i

Indieatori de performanţă

Nr.

Semestrul

Crt,
1

O

2.3.

Deeuri de hârtie i carton, píastic, metal

—

în cazul unei

Total an

I

II

(%)

2

3

4

75%

75%

75%

3%

3%

37%

37%

37%

3%

3%

3%

coiectari separate de deeuri reciclabile uscate, într-o
singură fracţie

2.4.

2.5.

3.

Cantitatea totală de deeuri de hârtie, carton, metał i plastic
(inclusiv deeuri de ambalaje) transmise la reciclare, raportat
la cantitatea totală de deeuri primite la staţia de sortare
Cantitatea totală de deeuri de hârtie, carton, metal, plastic ş
sticlă trimise anual la reciclare ca procentaj din cantitatea to
tală de deeuri acceptată la instalaţia de sortare în vederea
valorificării energetice
Cantitatea totală de deeuri trimisă ia valorificare ca procent
din cantitatea totală de deeuri acceptată la instalaţia de sor
tare în vederea valorificării energetice
Ponderea Iivrărilor de deeuri sortate ia care ciienţii au
făcut reclamatii

Numărul de livrări de deeuri sortate Ia care clienţii au racut
reclamaţii raportat la numărul total de livrări de deeuri
sortate

Nivelul penalităţilor pentru indicatorii de performanţă prevăzuţi pentru activitatea de operare

si administrare a

Denumire

Eficienţa în
sortare

Staţiei de sortare Timioara

Descrierea indicatorului de

Valoarea

perfomanţă

indicatorului

Cantitatea totală de deeuri de hârtíe,
carton metal si plastic (inclusiv deseuri
de ambałaje) transmise la reciclare
raportat la cantitatea totală de deeuri
primite la staţia de sortare
.

‘

.

.

75%

‘

Cantitatea totală de deeuri de hârtíe,
carton, metal, plastic ş sticlă trimise
anual la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deeuri acceptată la instalaţia
de sortare în vederea valorificării energetice

Penalităţi

10% sau mai puţin: 175.000 lei
20% sau mai puţin: 150.000 Iei
30% sau mai putin: 125.000 lei
40% sau mai putin: 100.000 lei
50% sau mai puţin: 75.000 lei
60% sau mai puţin : 50.000 lei
Intre 60% i 70% 25.000 łei
75% sau mai mult: nicio
penalizare
.

3%

1% sau mai puţin: 75.000 lei
2% sau mai puţin: 50.000 lei
Între 2% ş 3% 25.000 lei
3% sau mai mult: nicio
penalizare
ľ_

t

vţ

COMJJĄ
SĄL

Ĺ) Ţ\\.ł

ANEXA 5
SANCŢIUNI PENTRU OPERATORII SERVICIILOR DE
SALUBRIZARE, UTILIZATORII SERVICIILOR DE SALUBRIZARE ŞI
UNITĂŢILE ADMINISTRATIVTERITORIALE*

Nr.
crt,

Descrierea faptei care intră sub incidenţa sancţiunhi

Cuantumul amenzii
Pentru
Pentru
persoane
persoane
fizice
juridice
(lei)
(lei)

Sancţiuni pentru operatorii serviciilor de salubrizare
1.

Sistarea nejustiftcată a serviciului sau refuzul de a reconecta
utilizatorii la serviciul de salubrizare după achitarea la zi a debitelor
restante. (Legea nr. 51/2006)

2.

Încălcarea de către operatori a prevederilor reglementărilor tehnice
şiĺsau comerciale, inclusiv a regtementărilor-cadru ale serviciilor de
utilităţi publice stabilite de autorităţile de reglementare competente,
precum Şi nerespectarea conditiilor asociate licenţelor. (Legea nr.
51/2006)

3.

Refuzul operatorułui de a pune la dispozitia autoritatii publice
locale datele şi informatiile solicitate sau fumizarea incorecta şi
incompleta de date Şĺ informatiile necesare desfaurării activităţii
acesteia. (Legea nr. 51/2006)

4.

5.

6.
7.

Prestarea serviciului de salubrizare în afara parametrilor tehnici
cantitativi Şi całitativi adoptati prin contractul de delegare a
gestiunii Şi a prezentului Regulament. (Legea nr. 51/2006)
Refuzul operatorilor de a se supune controlului Şi de a permite
verificărüe şi inspecţiile prevăzute prin reglementări sau dispuse de
autoritatea de reglementare competentă, precum Şi obstrucţionarea
acesteia în mndeplinirea atribuţiilor sale. (Legea nr. 51/2006)
Neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia activităţilor de control.
(Legea nr. 51/2006)
Fumizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice de către
operatorii fară licenţă. (Legea nr. 5 1/2006)

8.

Nesolicitarea de către operatoń a acordării licenţei, fn termen de 90
de zile de la data semnării contractului de delegare a gestiunii.
(Legea nr. 51/2006)

9.

Practicarea attor tarife decât cele stipulate în contractele de
delegare a gestiunii şi aprobate de autorităţile administraţiei
publice locale sau de ADI, după caz. (Legea nr. 51/2006)

10.

Neasigurarea colectării separate a deeuri1or reciclabile (hârtie,
metal, płastic i sticlă) au obligaţia de a asigura colectarea separată
a deşeurilor Şi dea nu amesteca aceste deşeuri. (OUG nr. 92/2021)

10.000-20.000

-

20.000-50.000

-

20.000-50.000

-

20.000-50.000
-

30.000-50.000

-

30.000-50.000

-

30.000-50.000

-

30.000-50.000

-

30.000-50.000
-

).Q64QO00
“4

-

(

J

Nr.
crt.

Descrierea faptei care intră sub incidenţa sancţiunii

I l.

Transportul deeuń1or la instalaţii neautońzate pentru efectuarea
operaţiunilor de tratare. (OUG nr. 92/2021)
Prestarea de către operator a uneía dintre activítăţile reglementate
de prezenta Iege (Legea nr. 51/2006) fără aprobarea autorităţilor
adminístraţíei publíce locale prin hotărârea de dare în administrare,
respectiv hotărârea de atribuire a contractului de delegare a
gestiunii. (Legea nr. 51/2006)
Neasigurarea colectării, stocării separate a deseuritor periculoase pe
categorii, 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 i sănătăţii populaţiei (OUG nr. 92/2021)

12.

13.

14.

Lipsa evidenţei cronologice a cantităţii, naturii, originii şi, după
caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, a rnetodei
de tratare, pentru deseurite periculoase colectate, precurn şi refuzul
punerii Ia dispoziţia autorităţilor cornpetente, Ia cererea acestora
(OUG nr. 92/2021)
Sancţiuni pentru utilizatorii serviciilor de salubrizare
15.

Abandonarea sau depozitarea deşeurilor municipale pe spatiile
verzi, caiłe de comunicatie, fn locurile publice sau în alte locuri
decat cele special amenajate (OUG nr. 92/2021)

16.

Depozitarea deşeurilor pe platformele de colectare în afara
recipientelor şi/sau nemenţinerea curăţeniei pe platforme (OUG nr.
92/2021)
Depunerea în recipientete de precolectare a deşeurílor municipale
de pe platformete amenajate pe domeniul public, a unor alte
categorii de deeuri (dejectii, cadavre de animaleĺpăsari, deşeuri de
constructíi!demolari, deşeuri vegetale, deşeurí peńculoase etc)
decât cele pentru care este destinat recipientul (OUG nr. 92/2021)
Aprindere şi/sau ardere a deşeuritor din recipientele de
precołectare/colectare sau de ardere a deşeurilor vegetale rezultate
de ła opcraţiunile de curăţare a spaţiilor verzi, arbuştilor, arborilor
etc. (Legea nr. 10 1/2006)

17.

18.

Refuzul utilizatorului de a încheia contracte de prestări servicii cu
operatorul de salubrizare Iicenţiat în aria de delegare respectivă
(Legea nr. 101/2006)
Sancţiuni pentru administraţiile publice locale
19.

Cuantumul amenzii
Pentru
Pentru
persoane
persoane
fizice
juridice
(lei)
(Jei)
20.000-40.000
-

-

-

-

30.000-50.000

20.000-40.000

20.000-40.000

10.000-20.000

50.000-70.000

10.000-20.000

50.000-70.000

5.000-15.000

20.000-40.000

Nr.
crt.

Descrierea faptei care intră sub incidenţa sancţiunii

20.

Nerespectarea obligaţieí de a asigura colectarea separată

pentru cel
şi sticlă

Cuantumul amenzii
Pentru
Pentru
persoane
persoane
fizice
juridice
Qei)
(Iei)
5.000-15.000
-

puţin următoarele tipuri de deşeuri: hârtie, metal, plastic

(OUG
21.

nr.

92/2021)

Nerespectarea

obligaţiei

de

a

asigura

biodeeurilor, în vederea compostării
nr.

22.

separată

fermentării acestora

a

5.000-15.000

-

(OUG

92/2021)

Nerespectarea obligaţiei de
gospodării

23.

i

colectarea

Atribuirea

a încuraja compostarea individuală în

(OUG nr. 92/2021)
de către autoritatea

administraţiei

publice

lo-

-

-

5.000-15.000
30.000-50.000

cale/asociaţia de dezvoltare intercomunitară a contractelor de dele
gare 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 Iocaĺităţilor, fră respectarea procedurí
lor legale în vigoare specifice fiecărui tip de contract

24.

Încheierea de către primar a contractelor de delegare a gestiunii

-

30.000-50.000

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 localităţilor cu un operator care nu deţine [icenţă

25.

Nerespectarea obligaţiei autorităţilor administraţiei publice locale

-

30.000-50.000

de a elabora, aproba şi controla aplicarea strategiilor locale cu
privire Ia 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

prograrnele

de

dezvoltare

economico-socială a unităţilor administrativ-teritoriale (Legea nr
101/2006)

26.

Neurmărirea

27.

Nerespectarea de

de către primar a întocmirii proiectului de regulament
şi a caietului de sarcini propriu al serviciului (Legea nr 101/2006)
către autorităţile administraţiei publice locale a

-

-

10.000-30.000
5.000-15.000

obligaţiei de a instimi taxe speciale pentru utihzatorii care refuză
fncheierea contractelor de prestări servicii cu operatorii de salubri
zare (Legea nr 101/2006)
*Modificările legislative vor conduce la modificarea de drept a prevederilor prezentei anexe (Anexa 5).

