
Anexa nr.5 la HCL nr. ........ / ................2021
Indicatori de performanţă şi penalităţile pentru operator în cazul neîndeplinirii ţintelor şi obiectivelor asumate la nivel naţional

Nr.

Crt. Titlu
Descriere indicator/unitate de măsurare

Valoare indicator 
performanță

Penalități
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1.
Colectarea separată a 
deşeurilor de 
hartie,metal,plastic si 
sticla din deseurile 
municipale 

Cantitatea  de  deşeuri  de  hârtie,  metal,  platic  şi
sticlă din deşeurile municipale, colectate separat,
ca  procentaj  din  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
municipale colectate separat reprezintă cantitatea
acceptată într-un an calendaristic de către staţia /
staţiile  de  sortare.  Cantitatea  totală  generată  de
deşeuri  de  hârtie,  metal,  plastic  şi  sticlă  din
deşeurile  municipale  se  calculează  pe  baza
determinărilor  de  compoziţie  realizate  de  către
operatorul  de  salubritate.  În  lipsa  determinărilor
de compoziţie a deşeurilor municipale,  cantitatea
de  deşeuri  de  hârtie,  metal,  plastic  şi  sticlă  din
deşeurile municipale se consideră a fi 33%.

60% pentru anul 
2021

70% începând cu 
anul 2022

Pentru ținta de 60 % care trebuie atinsă
pentru anul 2021 se aplică următoarele 
penalități pentru următoare procente de 
deșeuri reciclabile colectate separat: 

 30% sau mai puțin deșeuri reciclabile 
colectate separat: penalitate 0,3%  din  
profitul/excedentul aferente activitaţii 
serviciului de salubrizare  

 30% -  40% deșeuri  reciclabile  colectate
separat: penalitate 0,2% din  din  profitul/
excedentul  aferente  activitaţii  serviciului
de salubrizare
 40% - 50%: penalitate 0,15% din  
profitul/excedentul aferente activitaţii 
serviciului de salubrizare  

  50% - 59% deșeuri reciclabile colectate 
separat: penalitate 0,1% din  
profitul/excedentul aferente activitaţii 
serviciului de salubrizare  

 60% sau mai mult deșeuri reciclabile 
colectate separat nu se aplică penalitate

Pentru ținta de 70 % care trebuie atinsă
pentru anul 2022 se aplică următoarele
penalități  pentru  următoare  procente  de
deșeuri reciclabile colectate separat:  
30%  sau  mai  puțin  deșeuri  reciclabile
colectate separat:  penalitate  0,35%  din
profitul/excedentul  aferente  activitaţii
serviciului de salubrizare  
30%  -  40%  deșeuri  reciclabile  colectate
separat:  penalitate  0,3%  din
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profitul/excedentul  aferente  activitaţii
serviciului de salubrizare
40%  -  50%:  penalitate  0,25%  din
profitul/excedentul  aferente  activitaţii
serviciului de salubrizare  
50%  -  60%  deșeuri  reciclabile  colectate
separat:  penalitate  0,2%  din
profitul/excedentul  aferente  activitaţii
serviciului de salubrizare
60%  -  70%  deșeuri  reciclabile  colectate
separat:  penalitate  0,1%   din
profitul/excedentul  aferente  activitaţii
serviciului de salubrizare
70%  sau  mai  mult  deșeuri  reciclabile
colectate separat: nu se aplică penalitate
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2.

Colectarea şi transportul
deşeurilor  provenite  din
locuinţe,  generate  de
activităţi de reamenajare
şi  reabilitare  interioară
şi/sau  exterioară  a
acestora [persoane fizice
–  populaţie]  (alţi
utilizatori  decât
populaţia-persoanele
fizice);

Cantitatea totală de deşeuri provenite din locuinţe
generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare
interioară  şi/sau  exterioară  a  acestora,  predată
pentru  reutilizare,  reciclare  şi  alte  operaţiuni  de
valorificare  materială,  inclusiv  operaţiuni  de
umplere,  rambleiere  direct  sau  prin  intermediul
unei staţii de transfer ca procentaj din cantitatea
de  deşeuri  provenite  din  locuinţe,  generate  de
activităţi  de  reamenajare  şi  reabilitare  interioară
şi/sau exterioară a acestora colectate

minim 70% din 
cantitatea de deşeuri
provenite din 
activităţile de 
construcţii începând
cu anul 2020

Pentru ținta de 70 % care trebuie atinsă
începând  cu  anul  2020 se  aplică
următoarele penalități pentru următoarele
procente de deșeuri provenite din locuinţe
generate  de  activităţi  de  reamenajare  şi
reabilitare  interioară  şi/sau  exterioară  a
acestora colectate
           40% sau mai  puțin  deșeuri
colectate:  penalitate  0,2%  din
profitul/excedentul  aferente  activitaţii
serviciului de salubrizare
 40%  -  50%  deșeuri  colectate:
penalitate 0,15% din  profitul/excedentul
aferente  activitaţii  serviciului  de
salubrizare
 50%  -  60%  deșeuri  colectate:
penalitate 0,1% din   profitul/excedentul
aferente  activitaţii  serviciului  de
salubrizare;
           60% - 70 % deșeuri colectate:
penalitate 0,05% din   profitul/excedentul
aferente  activitaţii  serviciului  de
salubrizare;

70% sau  mai  mult  deșeuri
colectate: nu se aplică penalitate

3.
Colectarea  cadavrelor
animalelor  de  pe
domeniul  public  şi
predarea  acestora  către
unităţile de ecarisaj sau
către  instalaţiile  de
neutralizare  [persoane
fizice  –  populaţie]  (alţi
utilizatori  decât
populaţia-persoanele
fizice).

Cantitatea de deşeuri  animaliere de pe domeniul
public  şi  predarea  acestora  către  unităţile  de
ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare

100% Pentru  ținta  de  100  %  care  trebuie
atinsă începând cu anul 2020 se aplică
următoarele penalități pentru următoarele
procente  de   deşeuri  animaliere  de  pe
domeniul public şi predarea acestora către
unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile
de neutralizare
           40% sau mai  puțin  deșeuri
colectate:  penalitate  0,2%  din
profitul/excedentul  aferente  activitaţii
serviciului de salubrizare
 40%  -  50%  deșeuri  colectate:
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penalitate 0,15% din  profitul/excedentul
aferente  activitaţii  serviciului  de
salubrizare
 50%  -  60%  deșeuri  colectate:
penalitate 0,1% din   profitul/excedentul
aferente  activitaţii  serviciului  de
salubrizare;
           60% - 100 % deșeuri colectate:
penalitate 0,05% din   profitul/excedentul
aferente  activitaţii  serviciului  de
salubrizare;

100%: nu se aplică penalitate
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