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Indicatorii de performanţă şi penalităţile pentru operatori în cazul neîndeplinirii ţintelor şi obiectivelor asumate la nivel naţional 

 

Nr. 

crt. 

Titlu Descriere indicator/unitate de măsurare Valoare indicator 

performanţă 

Penalităţi 

1. Colectarea separată a deşeurilor de hârtie, metal, 
plastic sticlă şi textile din deşeurile municipale 

Cantitatea de deşeuri de hârtie, metal, plastic, 
sticlă şi textile din deşeurile municipale, colectate 

separat, ca procentaj din cantitatea totală 

generată de deşeuri de hârtie, metal, plastic, 

sticlă şi textile din deşeurile municipale. 

Cantitatea de deşeuri de hârtie, metal, plastic, 

sticlă şi textile 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, sticlă şi textile 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, sticlă şi textile din deşeurile 

municipale se consideră a fi 33%. 

70% începând cu anul 
2022 

Pentru ţinta de 70% care 
trebuie atinsă pentru anul 

2023 se aplică 

următoarele penalităţi: 

Suportarea de către 

Operator, sub formă de 

penalitate, a costurilor 
aferente achitării 

contribuţiei pentru 

economia circulară pentru 

cantităţile de deşeuri 

municipale destinate a fi 
depozitate care depăşesc 

cantităţile 

corespunzătoare 

indicatorului de 

performanţă mai sus 

menţionat  

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 

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 

Titularii pe numele 

cărora au fost emise 

autorizaţii de 

construire şi/sau 

Pentru ținta de 70 % care 
trebuie atinsă se aplică 

următoarele penalități 
pentru următoarele 



populaţia-persoanele fizice) 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 

desfiinţare potrivit 

prevederilor Legii nr. 

50/1991 privind 

autorizarea executării 

lucrărilor de 

construcţii, 

republicată, cu 

modificările şi 

completările ulterioare, 

au obligaţia să 

gestioneze deşeurile din 

construcţii şi 

desfiinţări, astfel încât 

să atingă un nivel de 

pregătire pentru 

reutilizare, reciclare şi 

alte operaţiuni de 

valorificare materială, 

inclusiv operaţiuni de 

rambleiere care 

utilizează deşeuri 

pentru a înlocui alte 

materiale, de minimum 

70% din masa 

deşeurilor 

nepericuloase provenite 

din activităţi de 

construcţie şi 

desfiinţări, cu excepţia 

materialelor geologice 

naturale definite la 

categoria 17 05 04 din 

anexa la Decizia 

Comisiei din 18 

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 conexe 
serviciului de salubrizare 

  40% - 50% deșeuri 

colectate: penalitate 

0,15% din  
profitul/excedentul 

aferente activitaţii conexe  

serviciului de salubrizare 

  50% - 60% deșeuri 
colectate: penalitate 0,1% 

din   profitul/excedentul 

aferente activitaţii conexe 

serviciului de salubrizare; 

           60% - 70 % deșeuri 
colectate: penalitate 

0,05% din   

profitul/excedentul 
aferente activitaţii conexe  

serviciului de salubrizare; 

 70% sau mai mult 

deșeuri colectate: nu se 

aplică penalitate 



decembrie 2014 de 

modificare a Deciziei 

2000/532/CE de 

stabilire a unei liste de 

deşeuri în temeiul 

Directivei 2008/98/CE 

a Parlamentului 

European şi a 

Consiliului 

 

 

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: 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 

 

4. Operarea statiilor de sortare Cantitatea totala de deseuri trimisă la reciclare 

ca procentaj din cantitatea totală de deşeuri 

acceptate la staţiile de sortare (%) 

75% Pentru nerespectarea 

procentului de 75% de 

deșeuri trimise la 

reciclare, operatorul va 

suporta contribuția 

pentru economia 

circulară, calculată pentru 

cantităţile de deşeuri 

municipale destinate a fi 

depozitate care depăşesc 

cantităţile 

corespunzătoare 

indicatorului de 

performanţă mai sus 

menţionat 

5. Operarea instalatiei de tratare mecono-

biologica 

Cantitatea totală  de deseuri hârtie, 

carton,plastic, metal și sticlă trimisa anual la 

3% Pentru nerespectarea 

procentului de 3% de 

deșeuri trimise la 



reciclare ca procentaj din cantitatea totala de 

deseuri acceptata la instalatia de tratare 

mecano-biologica (%). 

reciclare, operatorul va 

suporta contribuția 

pentru economia 

circulară, calculată pentru 

cantităţile de deşeuri 

municipale destinate a fi 

depozitate care depăşesc 

cantităţile 

corespunzătoare 

indicatorului de 

performanţă mai sus 

menţionat 

 

 

6. Eliminarea, prin depozitare, a deşeurilor 

reziduale, a deşeurilor stradale, a 

deşeurilor de pământ şi pietre provenite 

de pe căile publice, a reziduurilor 

rezultate de la instalaţiile de tratare a 

deşeurilor municipale, precum şi a 

deşeurilor care nu pot fi valorificate 

provenite din activităţi de reamenajare şi 

reabilitare interioară şi/sau exterioară a 

locuinţelor la depozitele de deşeuri 

nepericuloase 

Gradul de compactare(Operatorul va 

asigura in grad de compactare cât mai 

mare posibil al deşeurilor în depozitul de 

deşeuri(tone/m3) 

Minim 0,9 tone/m3 Se aplica o penalitate 

de 1000 lei în cazul 

unui grad de 

compactare mai mic 

de 0,9 tone/m3 

calculate pe baza 

cantităţii de deşeuri 

depozitate şi creşterea 

volumului deşeurilor 

într-un an 

 

Colectarea şi tratarea levigatuljui şi a 

gazului de depozit(Operatorul va asigura 

100% Se aplica o penalitate 

de 5000 lei în caz de 



funcţionarea sistemelor de colectare şi 

transport al levigatului şi al gazului de 

deposit în conformitate cu cerinţele 

stabilite de Autoritatea competentă de 

Protecţia Mediului) 

neconformitate la 12 

luni de la primirea 

unei notificări din 

partea Autoritatii 

competente de 

Protecţia Mediului şi 

ulterior o penalitate 

de 5000 lei la 

sfârşitul fiecărei luni 

următoare până cănd 

sistemele devin 

conforme cu cerinţele 

din notificare 

Recuperarea cantitaţii de 

permeat(Operatorul va asigura 

recuperarea unei canţităţi de permeat) 

40 Se aplica o penalitate 

de 5000 lei/an pentru 

o abatere procentuală 

de peste 15% faţă de 

cea stabilită 
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