
 

1 

 

 

 

Consiliul Local al ________________________________ 

Anexa la  

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL SERVICIULUI PUBLIC DE 

SALUBRIZARE A LOCALIT ILOR DIN 

JUDE UL NEAM   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNIUNEA EUROPEANA          

    GUVERNUL ROMANIEI 

 

          
  Instrumente Structurale 

              2007-2013 



 

2 

 

Prezentul document a fost  cadrul contractului de servicii -  Asisten  
Tehnic  pentru Managementul Proiectului Supervizarea  de 
Construc ii Sprijinul Consiliului Jude ean Neam   
 

 

Proiect: Sistem de Management Integrat al  Jude ul Neam  

Beneficiar: Consiliul Jude ean Neam  

Cod CCI: 2009RO161PR035 

Cod SMIS:CSNR 17382 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

 

Cuprins:  
 

 .................................................................................................... 4 

 ............................................................................................. 4 

nea a 2-a Accesul la serviciul de salubrizare ................................................................... 8 

-  ...................................................................................... 8 

-  operativ .................................................................... 10 

 .. 11 

- C

bat  ............................................................................................................... 11 

-
 ................................... 22 

-a - 
 ................................................................................................................................ 23 

-a-  ...... 24 

-a-  .......................................... 26 

-a - 
 .............................................................................................................. 28 

- brizare prestate la cererea utilizatorilor.
................................................................................................................................................ 39 

-  ................................................ 40 

CAP. III DREPT  .............................................................................................. 42 

 ............................... 42 

-a Drepturile ................................................................. 45 

 .......... 48 

CAP. V INDICATORI DE PERF
SALUBRIZARE ........................................................................................................................... 49 

 .................................................................................................................. 51 

CAP. VII  CONTRACTE DE PRESTARE A SERVICIILOR DE SALUBRIZARE ......................... 51 

 ........................................................................ 52 

ANEXA NR. 1 .............................................................................................................................. 53 

ANEXA NR. 2 .............................................................................................................................. 57 

 

 
 



 

4 

 

CAP. I DISPOZI II GENERALE 
 

Sec iunea 1 Domeniul de aplicare 

ART. 1 

(1) Prevederile prezentului regulament (denumit continuare  se aplic  
serviciului public de salubrizare, pentru ile componentele enumerate la  Art. 2, de mai 
jos, (denumit continuare erviciul de salubrizare , 
pentru care ile din Jude ul Neam  au acordat mandat Asocia iei de Dezvoltare 

 . Serviciul de salubrizare este at organizat pentru 
satisfacerea nevoilor popula iei, ale institu iilor publice  ale operatorilor economici ale altor 
persoane juridice  de pe teritoriul Jude ului Neam . 

(2) Prezentul regulament  cadrul juridic unitar privind organizarea func ionarea 
serviciului de salubrizare Jude ul Neam , definind ile condi iile ce trebuie 

 pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de , condi iile 
tehnice, raporturile dintre operatori utilizator.  

(3) Prevederile prezentului regulament se aplica la recep ionarea, exploatarea inerea 
instala iilor  echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu  tuturor cerin elor 
legale specifice vigoare. 

(4) Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate de modul 
care este organizata gestiunea serviciului de salubrizare ile Jude ului Neam , se vor 
conforma prevederilor prezentului regulament. 

(5) Gestiunea ilor componente ale serviciului de salubrizare,  cum sunt ele 
definite Art. 2 la prezentul regulament se  prin gestiune delegat . 

(6) Condi iile tehnice indicatorii de  i prezentul regulament au 
caracter minimal. Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitar   (  

poate aproba al i indicatori de performan  sau condi ii 
tehnice pentru serviciul de salubrizare, pe baza unor studii de specialitate,  dezbaterea 
publica a acestora. 

ART. 2 

Prezentul regulament se aplic   i componente ale serviciului de 
salubrizare: 

    a) colectarea separata transportul separat al eurilor municipale al  
similare provenind din i comerciale din industrie institu ii, inclusiv frac ii colectate 
separat,  a aduce atingere fluxului de  de echipamente electrice electronice, 
baterii acumulatori; 

    b) colectarea transportul  provenite din locuin e, generate de i de 
reamenajare reabilitare interioara exterioara a acestora; 

    c) organizarea ,   materiale energetice a ; 

   d) operarea/administrarea sta iilor de transfer pentru e municipale  
similare; 

  e) sortarea  municipale a  similare sta iile de sortare; 

f) administrarea depozitelor de  i/sau a instala iilor de eliminare a  
municipale a  similare; 
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  ART. 3   

Modul de organizare func ionare a serviciului de salubrizare trebuie s  se realizeze pe 
baza  principii: 

a) protec ia ii popula iei; 

b) responsabilitatea fa de eni; 

c) conservarea protec ia mediului ; 

d) asigurarea ii ii serviciului; 

e) tarifarea echitabil , corelat  cu calitatea cantitatea serviciului prestat; 

f) securitatea serviciului; 

g) dezvoltarea durabil . 

ART. 4 

Termenii no iunile utilizate prezentul regulament se definesc  cum urmeaz : 

4.1. autoritate competenta de reglementare - Autoritatea Na ionala de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de i Publice,  continuare A.N.R.S.C.;  

4.2. biode euri - conform defini iei din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul 
, ;  

4.3. compost - produs rezultat din procesul de tratare aerob  anaerob , prin 
descompunere microbian  a componentei organice din eurile biodegradabile colectate 
separat supuse compost rii;  

4.4. colectare - conform defini iei  Legea nr. 211/2011, ;  

4.5. colectare separat  - conform defini iei  anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, 
;  

4.6. depozit - conform defini iei  anexa nr. 1 la  Guvernului nr. 349/2005 
privind depozitarea , cu mo   ulterioare;  

4.7.  - orice substan a sau obiect pe care de  le arunc  ori are inten ia sau 
obliga ia s  le arunce;  

4.8.  biodegradabile -  care  descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar 
fi  alimentare ori de gradin , care pot fi valorificate material;  

4.9.  cu regim special -  ale  manipulare, colectare, transport 
depozitare se supun unui regim reglementat prin acte normative vederea  
efectelor negative asupra ii oamenilor, bunurilor asupra mediului ;  

4.10.  din construc ii provenite din locuin e -  generate din ile de 
reamenajare reabilitare interioar  exterioar  a locuin elor;  

4.11.  de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerin ele 
defini iei de , exclusiv  de produc ie;  

4.12.  menajere -  provenite din gospodarii/locuin e, inclusiv frac iile colectate 
separat, care fac parte din categoriile 15.01 20 din anexa nr. 2 la   
Guvernului nr. 856/2002 privind eviden a gestiunii  pentru aprobarea listei 

, inclusiv , cu  ulterioare;  
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4.13.  municipale -  menajere  similare, inclusiv frac iile colectate 
separat;  

4.14. euri periculoase - conform defini iei  anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, 
;  

4.15.  de produc ie -  rezultate din i industriale, ce fac parte din 
categoriile 03-14 din anexa nr. 2 la  Guvernului nr. 856/2002, cu  
ulterioare;  

4.16.  reciclabil -  care poate constitui materie prima ntr-un proces de produc ie 
pentru ob inerea produsului ini ial sau pentru alte scopuri;  

4.17.  reziduale -  nevalorificabile colectate separat, inclusiv cele rezultate 
 reciclabile;  

4.18.  similare -  provenite din i comerciale, din industrie institu ii care, 
din punctul de vedere al naturii al compozi iei, sunt comparabile cu ile menajere,  
exclusiv  din produc ie, din agricultur  din i forestiere;  

4.19.  stradale -  specifice cailor de circula ie public , provenite din 
activitatea cotidian  a popula iei, de la spatiile verzi, de la animale, din depunerea de 
substan e solide provenite din atmosfer ;  

4.20.  voluminoase -  solide de diferite provenien e care, datorit  dimensiunilor 
lor, nu pot fi preluate cu sistemele  de colectare, ci necesit  o tratare diferen  fa
de acestea, din punct de vedere al  transportului;  

4.21. de  de  - conform defini iei  anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, 
;  

4.22. eliminare - conform defini iei  anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, 
;  

4.23. gestionarea  - conform defini iei  anexa nr. 1 la Legea nr. 
211/2011, ;  

4.24. gura de scurgere - componenta tehnica constructiva a sistemului de canalizare 
prin care se asigura evacuarea apelor pluviale;  

4.33. indicatori de  - parametri ai serviciului de salubrizare, realiza i de 
operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, i la 
nivelul operatorului;  

4.34. licen  - actul tehnic juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se  
calitatea de operator al serviciului, precum capacitatea dreptul de a presta una sau 
mai multe i ale acestuia;  

4.37.  de  - conform defini iei  anexa nr. 1 la Legea nr. 
211/2011, ; 

 4.38. reciclare - conform defini iei pre  anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, 
;  

4.39. salubrizare - totalitatea opera iunilor ilor necesare pentru  unui 
aspect salubru al ilor;  

4.40. sistem public de salubrizare - ansamblul instala iilor tehnologice, echipamentelor 
func ionale  specifice, construc iilor terenurilor aferente prin care se 

 serviciul de salubrizare;  
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4.41. sortare - activitatea de separare pe categorii stocare temporar  a  
reciclabile vederea  lor la operatorii economici specializa i valorificarea 
acestora;  

4.42. sta ie de transfer - spa iu special amenajat pentru stocarea  a , 
vederea  centralizate acestora la o sta ie de tratare;  

4.43. tratare - conform defini iei  anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, 
;  

4.44. tobogan - jgheab sau tubulatur  folosit  drept mijloc de transport prin alunecare a 
;  

4.45. utilizatori - conform defini iei  Legea serviciilor comunitare de i publice 
nr. 51/2006, , cu  ulterioare, respectiv persoanele fizice sau juridice 
care , direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciul  de salubrizare, 
condi iile legii. Acestea au fost delimitate  

- ; 

4.46. utilizator casnic  utilizatorii, persoane fizice sau asocia iile de proprietari,  caz  

4.47. utilizator non-casnic  utilizatorii, al ii  cei care intr  categoria utilizatorilor casnici 
astfel cum sunt defini i de prezentul articol, cum ar fi: agen i economici, institu ii publice, 
asocia ii altele  asocia iile de proprietari, funda ii, etc. 

4.48. valorificare - conform   anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, 
;  

ART. 5 

(1)  componente ale serviciului de salubrizare,  cum sunt ele  
prezentul Regulament, se  prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare 
specifice care,  cu mijloacele de colectare transport al   sistemul 
public de salubrizare a , denumit continuare sistem de salubrizare. 

(2) Sistemul public de salubrizare este  dintr-un ansamblu tehnologic , 
care cuprinde ,  echipamente specifice destinate  serviciului de 
salubrizare, precum: 

    a) puncte de colectare separata a ; 
 
    b)  de producere compost; 
 
    c)  de transfer; 
 
    d)  de sortare; 
 
    e) baze de garare  a autovehiculelor specifice serviciului de salubrizare; 
 
    f) depozite de ; 

ART. 6 

Operatorii serviciului de salubrizare trebuie s   indicatorii de performan  din 
caietul de sarcini al serviciului, din contractul de delegare a gestiunii serviciului,   de 
consiliile locale sau de ADI , sau  caz, cei  prezentul 
regulament.    



 

8 

 

 

Sec iunea a 2-a Accesul la serviciul de salubrizare 

ART. 7 

(1)  utilizatorii, casnici sau non-  cum au fost   prezentul 
Regulament, de pe teritoriul  Neam  au garantat dreptul de a beneficia de acest 
serviciu. 

(2) Utilizatorii au drept de acces,  discriminare, la  publice privind serviciul de 
salubrizare, la indicatorii de  ai serviciului, la structura tarifara la clauzele 
contractuale. 

(3) Operatorii serviciului de salubrizare sunt ob  ca prin modul de prestare a serviciului 
s  asigure   publice,  numai mijloace utilaje  

  competente din domeniul  publice cel al  mediului. 

(4) Operatorii serviciului de salubrizare sunt  s  asigure continuitatea serviciului 
conform programului aprobat de  admini  publice locale, respectiv ADI 

,  caz, cu  cazurilor de  major  care vor fi  
contractul de delegare a gestiunii aplicabil. 

 

Sec iunea a 3-a Do  tehnic  

ART. 8 

(1) Prezentul regulament   tehnica minima pentru  operatorii care 
asigura serviciul de salubrizare. 

(2) Regulamentul  documentele necesare exploat , precum modul de 
, actualizare,  manipulare a acestor documente. 

(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de ,  
reactualizare a evidentei tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor 
tipuri de . 

ART. 9 

(1) Fiecare operator va avea va actualiza,  de specificul  de salubrizare 
prestate,  documente: 

a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a  delegarea gestiunii; 

b) planurile cadastrale  terenurilor din aria de deservire, pentru  de 
gestiune a ; 

c) planurile generale cu amplasarea   aflate exploatare, 
actualizate cu toate  sau ; 

d) planurile  sau lor speciale,  notate toate  sau 
 la zi; 

e)  tehnice ale ; 

f)  tehnica a utilajelor instala iilor  caz,  de punere 
 a acestora; 

g) procese-verbale de constatare timpul  planurile de  ale p  
de  sau ale  ascunse; 
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h) proiectele de  a ,  memoriile tehnice, breviarele de calcul, 
devizele pe obiecte, devizul general, planurile schemele   
etc.; 

i) documentele de , preluare terminare a  cu: 

1. procese-verbale de  cantitative de ; 

2. procese-verbale de  probe, inclusiv probele de  ga , 
buletinele de , analiza ; 

3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici; 

4. procese-verbale de punere ; 

5. lista echipamentelor montate , cu caracteristicile tehnice; 

6. procesele-verbale de preluare ca mijloc fix, care se  rezolvarea 
 a remedierilor; 

7. documentele de aprobare a  de predare exploatare; 

j) schemele de  a , planurile de ansamblu, desenele de detaliu 
actualizate conform  de pe teren, planurile de ansamblu de detaliu ale 

 agregat ale  , inclusiv planurile cataloagele pieselor 
de schimb; 

k)  /furnizorilor de echipament sau ale  de montaj 
privind manipularea, exploatarea, inerea repararea echipamentelor 
instala iilor, precum /fi ele tehnice ale echipamentelor principale ale 

; 

l) normele generale specifice de protec  a muncii aferente  echipament, 
  sau  ; 

m) planurile de dotare amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de 
 a obiectivului caz de incendiu,  sau alte  ; 

n) regulamentul de organizare   de serviciu pentru  
personalul; 

o) avizele autoriza  legale de  pentru , laboratoare,  de 
, inclusiv cele de  a mediului,   legii; 

p) inventarul  i liniilor electrice conform  vigoare; 

q)  privind accesul incinta ; 

r) documentele referitoare la instruirea, examinarea autorizarea personalului; 

s) registre de control, de  , de dare retragere din exploatare, de 
admitere la lucru etc.; 

t)  de proiect rezultatele  periodice  conform prevederilor 
legale, inclusiv  de mediu. 

(2)  referitoare la  se vor , completa  conform 
normelor legale referitoare la "Cartea tehnica a ". 
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ART. 10 

(1)  de baz  a  datele generale necesare ,  de 
operatorii economici  proiectare, se pred  titularului de   cu 
proiectul  respective. 

(2) Operatorii economici care au  proiectele au  de a corecta toate planurile 
de , toate exemplarele care s-au operat  pe parcursul  i, 
final,  aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform  reale de 
pe teren,  predea proiectul, inclusiv format optoelectronic,  cu  
necesare ,    proiectate. 

(3)  de  de montaj au  ca,  cu predarea , 
predea schemele, planurile de  de  modificate conform  de pe 

teren. cazul care nu s-au  modi  fa de planurile , se va preda cate un 
exemplar din aceste planuri,  pe ele confirmarea ca nu s-au   timpul 

. 

(4) timpul  luc  se interzic abaterile de la   de 
proiectant,  avizul acestuia. 

ART. 11 

(1) Consiliul  , sau orice alta unitate administrativ teritoriala, calitate de 
proprietar al / bunurilor, care fac parte din sistemul public de salubrizare, precum 
operatorii care  sau primesc gestiune delegata serviciul de salubrizare, totalitate sau 
numai unele  componente ale acestuia, au  sa-si organizeze o arhiva tehnic  
pentru  documentelor de baz   la art. 9 alin.(1), organizata astfel  

 fi  orice document cu . 

(2) La  , operatorul va preda, proprietarului bunului respectiv, Consiliului 
Jude ean Neam  sau  administrativ teritoriale proprietare,  caz, original, precum 

ADI , copie,  pe baza de proces-verbal,  arhiv  pe care i-a constituit-
o, fiind interzis   de  acesta a vreunui document original sau copie. 

 

 a 4-a  personalului operativ 

ART. 12 

(1) Personalul de deservire operativa se compune din   care deservesc 
,  echipamentele specifice destinate   componente 

ale serviciului de salubrizare,  cum au fost acestea definite prezentul regulament,   
ca sarcina principala de serviciu supravegherea asigurarea   
tehnice  a unui echipament,  sau ansamblu de . 

(2) Subordonarea pe linie operativa tehnico-administrativa, precum , drepturile 
 personalului de deservire operativa se trec fisa postului  procedurile 

. 

(3) Locurile de munca care este necesara ea  se  de 
operatori procedurile proprii  de: 

a) gradul de periculozitate a  a procesului tehnologic; 

b) gradul de automatizare a instala iilor; 

c) gradul de  necesar asigurarea serviciului; 
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d) necesitatea supravegherii instala iilor procesului tehnologic. 

ART. 13 

(1) In timpul  serviciului personalul trebuie asigure rea , 
conformitate cu regulamentele de exploatare, /procedurile tehnice interne, 
graficele/diagramele de lucru  personalului ierarhic superior pe linie operativa 
sau tehnico-administrativa. 

(2) Prestarea serviciului de salubrizare trebuie realizata astfel  se asigure:  
 

a) protejarea  popula iei;  

b)  mediului ;  

c)    crearea unei estetici  a ;  

 d) conservarea resurselor naturale prin reducerea  de  reciclarea 
acestora;  

 
   e) continuitatea serviciului.  

 

 

 

CAP. II ASIGURAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE  
CONDI II  DE FUNC IONARE 

 

 1- Colectarea separata transportul separat al  
municipale al  similare provenind din  
comerciale din industrie , inclusiv  colectate separat, 

 a aduce atingere fluxului de  de echipamente electrice 
electronice, baterii acumulatori 

ART. 14 

 categorii de  vor fi colectate separat de pe teritoriul  
administrativ-teritoriale transportate la /  de tratare, conform  
din prezentul regulament care vor fi incluse de unitatea administrativ- teritoriala  
strategia locala cu privire la dezvoltarea func ionarea pe termen mediu lung a serviciului 
de salubrizare:  

a)  reziduale;  
b)  biodegradabile;  
c)  reciclabile (  carton, plastic metal, sticla), inclusiv  de 
ambalaje;  
d)  periculoase din  menajere;  
e)  voluminoase provenite de la ,  publice operatori 
economici.  
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ART. 15 

Operatorii care , transporta sau  temporar  municipale trebuie 
: 

a)  tipurile  de  care  fie transportate sau stocate; 

b)   tehnice generale; 

c)  le de  necesare; 

d)   privind originea,  tratarea , precum tipul cantitatea 
de , date care trebuie prezentate, la cerere,  competente; 

ART. 16 

(1) Operatorul  cu autoritatea  publice locale au  identifice 
  de  municipale, indiferent de natura acestor ,   

vederea   necesare  de colectare separata transport separat al 
 menajere  similare. 

(2) Operatorii vor notifica ADI  unitatea administrativ teritorial  delegatar , 
 care  de recipiente de colectare de pe platformele de colectare este 

insuficient se   afara containerelor. 

(3) Autoritatea deliberativa a  publice locale aproba/instituie tarife/taxe de 
salubrizare pentru constituirea fondurilor necesare  .  

(4) cazul care Jude ul Neam  exista utilizatori ai serviciului de colectare transport 
al d , care solicita colectarea  reziduale prin sistemul individual (din poart  
poart ), operatorii de colectare transport pot efectua  i acest sistem, UAT-
ul aprob  efectuarea  acest sistem, dar prin    condi ii: 

- fundamentarea de  operatorul de salubrizare a nivelului tarifar propus aceste 
condi ii, care  nu trebuie  cu mai mult de 20% nivelul tarifar aplicat 
sistemul de colectare prin platforme de colectare; 

- adoptarea prin  de consiliu local a tarifelor rezultate   
sistemului de colectare individual (din poarta poarta)  a  reziduale;  

ART. 17 

(1) Persoanele fizice juridice  de  municipale trebuie realizeze 
activitatea de colectare separat , conform sistemului de colectare stabilit prin prezentul 
regulament   potrivit specificului locului de producere a ,  salubre, spatii 
special amenajate.  

(2)  biodegradabila din  menajere similare va fi colectata separat 
containere sau recipiente special destinate acestui scop va prelucrata conform prevederilor 
prezentului regulament. 

(3) vederea   de colectare separata, punctele de colectare amenajate 
sunt dotate, conform legii, cu recipiente containere de colectare prin grija operatorului sau 
a   publice locale,  caz. La  individuale colectarea se 
va face recipiente, pungi/saci sau alte mijloace care prezinta un grad de  ridicat 
din punct de vedere sanitar al  mediului.  

 
(4) Recipientele containerele folosite pentru colectarea separata a diferitelor tipuri de 

 vor fi  cu denumirea  pentru care sunt destinate marcate n 
diverse culori prin vopsire sau prin aplicare de folie adeziva, conform prevederilor Ordinului 
ministrului mediului  apelor al ministrului  internelor nr. 
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1.281/2005/1.121/2006 privind stabilirea  de identificare a containerelor pentru 
diferite tipuri de materiale scopul   selective.  

(5) Pe teritoriul  administrativ teritoriale ale j   colectarea separata a 
 se   cum : 

a) In zonele urbane ale   - cartierele de  blocuri -  colectarea separata a 
 menajere nepericuloase se  pe patru : 

  reziduale  

  de  carton  

  de sticla  

  de plastic metal  

 face municipiul Piatra   care se  colectarea separata a  
 biodegradabile -  containere amplasate pe platformele de colectare. 

b) In zonele urbane ale   - cartierele de case -  colectarea  
menajere nepericuloase se  pe patru : 

  reziduale  

  de  carton  

  de sticla  

  de plastic metal  

  municipiile Piatra , Roman     se  separat 
 biodegradabile, generate  individuale.  

Colectarea  reziduale se face recipiente, amplasate apropierea/interiorul  
. 

Colectarea separata a  reciclabile se face prin aport voluntar  - pe platforme de 
colectare amenajate dotate cu containere specializate. 

c) In zonele rurale colectarea separata a  menajere nepericuloase se  
pe patru : 

  reziduale  

  de  carton 

  de sticla 

  de plastic metal 

Colectarea separata a  reciclabile se face containere specializate, amplasate pe 
platformele construite fiecare localitate. Colectarea  menajere se  de 
regula containere specializate, amplasate pe platformele construite fiecare localitate. 
Colectarea  menajere printr-un alt sistem  cel  anterior se poate face 

 respect  prevederilor Art.16 (4). 

Platformele de  colectare sunt amplasate astfel  asigure accesul facil al .  

(6) Colectarea separata a  asimilabile celor menajere de la , co  
industrie se  separat, pe patru : 

  reziduale  

  de  carton  
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  de sticla  

  de plastic metal  

Colectarea acestora se face containerele specializate, proprii sau  de la operatorul 
de salubrizare.  

Colectarea separata a  reciclabile se poate face pe platformele de colectare 
special amenajate fiecare localitate. Operatorii economici din  industrie generatori 
de  de ambalaje, pot asigure reciclarea acestora direct  a fi parte din fluxul 

 organizat prin Sistemul de Management Integrat al  implementat  
 , trebuind informeze  administrativ-teritoriale asupra acestui mod de 

gestiune  raporteze asupra  astfel gestionate.  

(7)  verzi rezultate din parcuri,  cimitire din domeniul public, sunt colectate 
transportate conform prevederilor  3 - Art. 39 (1). 

(8)  din  sunt precolectate pe  : 

  reziduale  

  biodegradabile 

  de  carton  

  de sticla  

  de plastic metal  

 din  vor fi colectate separat containere specializate  de 
  din fiecare localitate, sau , de la operatorul de salubrizare. 

    (9) Modul de colectare a  din   rezultate de la  este 
prezentat  a 2-a. 

 (10)  municipale, generate cu ocazia unor evenimente publice/private sunt 
colectate transportate de  operatori de colectare transport, baza unor  
punctuale din partea organizatorilor pe cheltuiala acestora. Colectarea  se face  
recipiente special destinate tipurilor de , puse la e prin grija organizatorilor.  

ART. 18 

 (1) Punctele de colectare vor fi dotate cu recipiente marcate culorile stabilite de actele 
normative vigoare,  capacitatea de stocare corelata cu  de utilizatori  

cu frecventa de ridicare,   de acces  pentru autovehiculele  
destinate .  

(2)  de recipiente de colectare a  municipale se  conform 
tabelului 2 din Standardul SR 13387:1997, Salubrizarea .  urbane. 

 de proiectare a punctelor pentru colectare.  

(3) vederea prevenirii   drept a recipientelor de colectare a  
municipale, acestea vor fi  cu un marcaj de identificare realizat astfel  nu 

 fi s  ca prin aceasta  nu  urme vizibile.  

(4) Operatorul va suplimenta capacitatea de colectare, inclusiv prin   de 
recipiente, cazul care se  c  volumul acestora este insuficient se  

 municipale afara lor.  

(5)  stare salubr , ventilarea, deratizarea,   
punctelor de colectare revin persoanelor fizice juridice cazul care acestea se 
afla spatii  utilizatorului ori operatorului 
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pe domeniul public.  

(6) Pentru  de locatari/proprietari, condominii, gospodarii individuale, care nu 
dispun de spatiile interioare de colectare a  se vor amenaja puncte de colectare 
exterioare dotate cu recipiente pentru colectarea separata a . Aceste puncte vor fi 
amenajate conform prevederilor din strategia local  de dezvoltare a serviciului amplasate 
locuri care  accesul  al autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului de  
amplasare a punctelor de colectare se va face astfel  distanta  la ferestrele spatiilor 
cu  de  fie mai mare de 10 m.  

(7) Platformele spatiilor necesare   care se vor realiza prin grija 
  publice locale vor fi mod obligatoriu betonate sau asfaltate, 

mediul urban,  cazul care nu sunt asigurate  de scurgere a apei provenite  
din exfiltra ii ori a celei meteorice, vor fi  cu rigole de preluare, racordate la  
de canalizare.  

(8) Operatorul va  starea de  a recipientelor de colectare  a le 
 imediat pe cele care s-au deteriorat.  

 

ART. 19  

(1) e de sistemul de colectare separata adoptat colectarea containere 
recipiente a  menajere similare se  astfel:  
 
a)  reziduale se  recipiente de culoare gri/negru sunt de tip:  

1. resturi de carne peste,  sau proaspete;  
2. a a, iaurt, unt, );  
3. oua ;  
4.  animale uleiuri vegetale (in cazul care nu se  separat);  
5. excremente ale animalelor de companie;  
6. scutece/tampoane;  
7.  de la sobe ( se ard );  
8. resturi vegetale din curte tratate cu pesticide;  
9. lemn tratat sau vopsit;  
10.  sacului de la aspirator;  
11. mucuri de ;  
12. vesela din /sticl  spart , geamuri sparte.  

 
b)  biodegradabile se  recipiente de culoare maro sunt de tip:  
 

1. resturi de fructe de legume proaspete sau ;  
2.  cereale;  
3.  de cafea/resturi de ceai;  
4. par blana;  
5. a, bumbac, ) ;  
6. coji de oua;  
7. coji de nuca;  
8.   
9. , fan paie;  
10. 10.resturi vegetale din curte (frunze, crengi nuiele , flori);  
11. plante de casa;  
12.  de lemn ;  
13. , umede murdare.  

 



 

16 

 

c)   carton, curate , se  recipiente de 
culoare albastra;  
 
d)  reciclabile din material de tip plastic metal se  recipiente de culoare 
galbena;  
 
e)  reciclabile din material de tip sticla alba/colorata se , pe culori, 
recipiente de culoare alb/verde, nefiind permis amestecul sticlei cu  din materiale de tip 

/ceramica.  

ART. 20 

 (1)  colectare,  menajere  similare vor fi supuse procesului de 
sortare/tratare astfel:  

a)  reciclabile colectate separat vor fi supuse procesului de sortare  de 
sortare, conform  din  a 5 a - Sortarea  municipale colectate 
separat; 

b)  biodegradabile vor fi compostate conformitate cu  din  
a 3 a - Organizarea ,   materiale energetice a . 

(2) Este interzisa depozitarea  biodegradabile a  reciclabile colectate 
separat.  

ART. 21 

(1)  municipale pot fi stocate temporar  spatii: 

a) la locul de producere; 

b) pe platformele de colectare; 

c) in  de sortare Piatra , Cordun,  , Roznov ; 

d) in  de compostare Piatra   ; 

e) in  de transfer Cordun,   ; 

(2) Stocarea   de transfer a  biodegradabile poate fi de maxim 
24 de ore.  

(3)  reziduale, colectate din zona 1 vor fi transportate de  operatorii de 
colectare transport la depozitul  de  nepericuloase Girov. 

(4)  reziduale din celelalte zone ale  , vor fi transportate de  
operatorii de colectare i transport, pentru stocare ,  de transfer astfel: 

Pentru  zona 2 

- n  de transfer de la Cordun 

Pentru zona 3 

- n  de transfer de la   

Pentru zona 4  

- n  de transfer de la  

(5) Stocarea  a  este admisa doar perimetrul  de 
transfer/sortare ori a  de compostare,  caz numai pe perioada .  
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ART. 22  

(1) Colectarea  "din poarta poarta", acolo unde se aplica acest sistem, se 
 cu  frecvente de colectare:  

 
a) pentru  reciclabile uscate, o data la doua ni;  

b) pentru  biodegradabile reziduale, o data pe .  

(2) Colectarea din punctele de colectare se  cu  frecvente de 
colectare:  

a) pentru  reciclabile uscate, o data la 3 zile;  
b) pentru  biodegradabile reziduale:  

 
1) zilnic, perioada 1 aprilie - 30 septembrie, zona centrala, de la sectorul   
alimentar, hoteluri, , spitale,    o dat  la doua zile celelalte 
cazuri;  
2) o data la cel mult 3 zile, perioada 1 octombrie - 31 martie.  

 
ART. 23  

(1) Colectarea  menajere similare se poate face  moduri:  
 

a) colectarea containere/recipiente ;  
b) colectarea prin schimb de recipiente;  
c) colectare realizata prin selectare saci/pungi de plastic  de operator;  
d) alte sisteme care   impuse prin normele igienico-sanitare de 

 a mediului.  

(2) Colectarea  municipale se  folosindu-se doar autovehicule special 
echipate pentru transportul acestora.  

(3) Vehiculele vor fi te astfel   nu fie vizibile  nu existe 
posibilitatea  lor pe calea public .  vehicul i se va asigura personalul 
necesar pentru executarea lor specifice,  de  de eficienta.  

(4)   municipale autovehiculele transportatoare se face direct din 
recipiente. Este interzisa  recipientelor pe sol vederea  acestora 
autovehicule.  

(5) Personalul care  colectarea este obligat manevreze recipientele astfel 
 nu se  praf, zgomot sau se   afara autovehiculelor 

de transport.  golire, recipientele vor fi  locul de unde au fost ridicate.  

(6) cazul deteriorarii unor recipiente, pungi/saci de plastic al  accidentale a 
 timpul operatiunii de golire, personalul care executa colectarea este obligat 

incarce ntreaga cantitate de  autovehicul, astfel  locul  curat, fiind 
dotat  pentru aceasta activitate.  

(7) Personalul care executa colectarea este obligat  autovehicule a 
cantitate de  existente la punctele de colectare,  locul curat m turat chiar dac  
exista  municipale amplasate  containerele de colectare.  

(8) cazul care n/  recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate 
ri din , acestea vor fi colectate separat,  caz,  scris utilizatorul 
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despre acest fapt, precum despre suma suplimentara pe care trebuie s-o  pentru 
colectarea acelor .  

ART. 24  

Operatorul are  colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, 
inclusiv cele de la punctele de colectare a  municipale,  le predea persoanelor 
juridice care  activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care reiau 
responsabilitatea gestionarii anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe  
anvelope noi i/ori anvelope uzate destinate , dac  acesta nu este autorizat  
pentru aceasta activitate  legii.  

ART. 25  

Colectarea  menajere periculoase se  cu  specializate pentru 
colectarea transportul  periculoase. Colectarea se va realiza din puncte fixe,  
un program stabilit la   an.  programul de colectare, cat punctele de 

 a vehiculului de colectare vor fi comunicate  din fiecare unitate 
administrativ-teritoriala la   an.  periculoase menajere colectate vor fi 
transportate stocate temporar spatiile special amenajate acest scop. Preluarea, 
stocarea , precum tratarea eliminarea  periculoase menajere se 

  legii.  

ART. 26  

 rezultate din  medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele 
rezultate din activitatea de  medicale acordate cabinete medicale amplasate 
condominii au  regim cu cel al  rezultate din activitatea medical , conform  

 legale specifice. Persoanele care  singure tratamente 
injectabile la domiciliu cadrele medicale care aplic  tratamente la domiciliu sunt obligate 
colecteze  rezultate recipiente cu   (cutii din carton, cutii din metal 
etc.), pe care le vor depune la cea mai apropiata unitate de asisten  medical  public , care 
are  de a le primi. Cabinetele medicale vor respecta  specific  domeniu. Se 
interzice colectarea  rezultate din  medicale containerele de colectare a 

 municipale.  

ART. 27  

(1) cazul  sanitare veterinare, operatorii de salubrizare sunt responsabili 
numai pentru colectarea  similare celor menajere. Este interzisa amestecarea cu 

 similare sau predarea  operatorii de salubrizare,  nu sunt , 
a  categorii de  rezultate din   sanitare din  
veterinare i/ori  conexe:  

 
a) obiecte ;  
b) fragmente   
c)  a  colectare eliminare fac obiectul unor   
d) speciale privind prevenirea ;  
e)  chimice periculoase nepericuloase;  
f) medicamente citotoxice citostatice;  
g) alte tipuri de medicamente;  
h)  de amalgam de la tratamentele stomatologice.  

 
(2) Colectarea stocarea   la alin. (1) se   

reglementate de  specifica, aplicabila  medicale. Colectarea, transportul 
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eliminarea acestor tipuri de  se  de  operatori economici  
 legii.  

ART. 28  

(1)  constau  solide de dimensiuni mari, precum mobilier, covoare, 
saltele, obiecte mari de   de echipamente electrice 

electronice, care nu pot fi preluate cu sistemele  de  
colectare a  municipale.  

(2)   publice locale au  de a organiza colectarea, 
transportul, depozitarea valorificarea  voluminoase provenite de la , 

 publice operatori economici.  

(3)  voluminoase provenite de la  de  vor fi colectate trimestrial 
de  operatorul de salubrizare, conform unui program  aprobat de autoritatea 

 publice locale.  

(4) Colectarea se va realiza separat, pe categorii de , prin stabilirea zilelor 
intervalului orar de natur    de  voluminoase  preda aceste 

, iar operatorul serviciului de salubrizare  asigura colectarea  
transportul periodic al  voluminoase spre  de tratare.  

(5) eurile voluminoase vor fi transportate de  acestora vederea  
de  operatorul de salubrizare, locurile stabilite de autoritatea locala amenajate 
acest scop unde exista cai de acces pentru mijloacele de transport. Dac  acest  
lucru nu este realizabil, din cauza  limitat,  vor fi aduse de  alte 
locuri special stabilite de autoritatea  publice locale sau direct la mijlocul de 
transport locul/la data/ora stabilite, astfel  nu fie incomodata  rutiera.  

(6) Colectarea  voluminoase se poate face direct de la de  acestora, 
urma  adresate  operatorul de salubrizare, cu specificarea caracteristicelor 

 acestora. aceasta , operatorul de salubrizare poate  o alta 
data or   cea aprobat  de autoritatea  publice locale, cadrul 
programelor de colectare a  voluminoase,  de colectare, prin corelarea  
volumului  preluate capacitatea de transport afectata, se justifica din punct de 
vedere economic.  

(7) Operatorul trebuie  un sistem de eviden a a gestionarii  voluminoase 
din care rezulte:  

a. data care s-a realizat colectarea, transportul depozitarea la  de 
tratare;  

b) punctele de colectare de unde s-a  colectarea;  

c)  totale preluate de la popula , persoane juridice de drept public 
privat;  

d)  de  rezultate urma , pe sortimente;  

e)  ce  a fi transportate la depozitul de .  

ART. 29 

(1) Transportul ,  de  acestora, se  numai de 
operatorii serviciului de salubrizare, care trebuie utilizeze autovehicule destinate acestui 
scop, acoperite  cu dispozitive de golire automat  a recipientelor de colectare, care 

nu    sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide 
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timpul transportului - autogunoiere, iar cazul materialelor reciclabile, a autogunoiere 
special destinate.   

(2) Starea tehnic  a autovehiculelor trebuie fie   pe drumurile 
publice,  scurgeri de ,  sau lichide speciale, cu emisii reduse de noxe 
(zgomot gaze de ),  prezinte o buna  a benelor de . 

(3) Autovehiculele care transporta  municipale trebuie  un aspect   
fie  cu numele furnizorului de servicii, telefonul serviciului de  cu , 

 vehiculului; 

 (4) Autovehiculele trebuie  dimensiunile adaptate la  de drum, structura 
 structura arhitecturala a diferitelor , precum dotarea tehnic  necesar  

pentru  cazul unor accidente sau   timpul  
. 

(5) Personalul operativ care  mijloacele auto trebuie fie instruit pentru 
efectuarea transportului  de ,  toate documentele de   
nu abandoneze  pe traseu. 

(6) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru 
  a mediului, care au fost aprobate de   publice 

locale. Pentru minimizarea distantelor de transport se vor utiliza  de transfer, conform 
celor specificate Art.21 (4). 

(7) Colectarea transportul  se va face intervalele orare, aprobate de fiecare 
UAT parte, stipulate contractele de delegare a gestiunii sau caietele de sarcini anexate 
acestora, si corelate cu programele de  ale  de gestionare a . 
Colectarea se va face pe arterele cu iluminat public ,  de trafic de 

 de acces ale operatorului la de colectare. 
 
(8) Pentru fluidizarea traficului, reducerea costurilor utilizarea eficient  a parcului de 

autovehicule,   publice locale vor analiza oportunitatea   
 municipale exclusiv intervalul orar 22:00-6:00 de la operatorii economici 

 publice care dispun de spatii de colectare.  

 (9) Vehiculele vor fi  astfel  corespunda scopului propus, benele 
containerele vor fi  la cel mult doua zile vor fi dezinfectate  interior la 
exterior, conform normelor tehnice precizate de  sau actele normative vigoare, 
numai spatiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din , 
separat de sistemul de canalizare al . Apele uzate provenite din  
autovehiculelor vor fi deversate sistemul de canalizare al ,  pre-epurare, cu 
respectarea prevederilor NTPA 002/2002. 

(10) Autovehiculele pentru colectare transport vor fi dotate cel  cu: extinctor , trus  
de prim-ajutor, mijloc sonor de alert  care se va activa de fiecare data  vehiculul va merge 

, mijloc de comunicare cu supraveghetorul cu centrala sau biroul de  
din subordinea furnizorului de servicii, precum orice alte  conform ; 

(11) Pentru fiecare autovehicul de colectare transport va exista un Jurnal de  
o foaie de parcurs, acesta : momentul  din garaj la  lucrului, 
momentul sosirii al  de la locul  momentul sosirii parcare de la  
lucrului, precum utilizatorul/utilizatorii, destinatarul tipurile de . Vehiculele care au 

   vor avea aceste date trecute Jurnal. Jurnal vor fi  
 orice  ale lucrului, motivul   timpul de remediere.  
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(12) Personalul echipajelor care deservesc autovehiculele pentru colectare transport  va fi 
dotat cu uniforme echipament de  adecvate. n acest sens operatorii de colectare 
transport vor asigura uniforme (  cu numele clar al companiei al angajatului), 

, m , ghete de lucru, veste reflectorizante etc. pentru a asigura protejarea  
 muncitorilor. 

 ART. 30 

(1) situa ia n care, ca urmare a execu iei unor  tehnico-edilitare aferente 
infrastructurii, este  utilizarea platformelor de colectare stabilite i/sau accesul 
autovehiculelor destinate transportului  municipale al  alt tip de , 
operatorul, pe baza  transmise de autoritatea  publice locale, trebuie 

 utilizatorii cu cel  24 de ore  despre  intervenit , durata acesteia, 
platformele de colectare care se  aceast  perioad  programul de colectare. 

(2) Pe toata aceasta perioada operatorul are  doteze platformele de colectare 
care vor fi folosite de utilizatorii afect  cu  de colectare suficiente   
intervalul  doua  succesive, este cazul. 

(3) cazul  unor intemperii ce au ca efect  serviciului sau diminuarea 
 contractate de la utilizatori, operatorul are   aceast    

factureze numai  sau serviciile efectiv realizate. 

ART. 31 

Operatorii economici  de , precum operatorii economici  

conceperea proiectarea  tehnologice ce pot genera  au  

:  

a) sa adopte,  de la faza de  proiectare a unui produs,  

tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii ;  

b) sa ia le necesare de reducere la minimum a  de  rezultate 
din  existente;  

c) sa nu amestece  periculoase cu  nepericuloase;  

d) sa nu genereze fenomene de poluare prin d  necontrolate de  
mediu;  

e) sa ia le necesare astfel  eliminarea  se   de 
respectare a  privind  , a mediului a prezentului 
regulament-cadru;  

f) sa nu abandoneze   nu le depoziteze locuri neautorizate;  

g) sa separe   de colectare, vederea val  sau  
acestora.  

ART. 32 

(1) Operatorii care  activitatea de colectare transport al  municipale 
au  : 

a) sa  toate documentele necesare de  a  transportate, din care 
rezulte utilizatorul/utilizatorii, destinatarul, tipurile de  (din care  ca  
respective pot fi acceptate pentru depozitare  stabilite de operatorul care 

 depozitul de  ca  respective  criteriile de acceptare 
stabilite prezentul regulament  actele cu caracter normativ vigoare), locul de 
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, locul de   caz, cantitatea de  transportate codificarea 
acestora conform legii;  

b) sa nu abandoneze  pe traseu  le ridice totalitate pe cele ale utilizatorilor 
sau pe cele existente pe traseul de colectare transport, cu  celor periculoase care nu 
sunt   municipale;  

c) sa proceseze, conform prezentului Regulament actelor normative vigoare, 
 din  colectate ca urmare a  acestora pe domeniul public; 

d) informeze  privind colectarea separat  a , precum  
de prevenire a  . Informarea   se va realiza prin 
campanii de informare , prin  de pliante, , , prin  
educative, prin clipuri publicitare la radio televiziune. Aceste  se pot realiza cu 
sprijinul APL  urilor din   /sau al ADI .    

(2) Se interzice amestecarea  scopul de a satisface criteriile de acceptare la o 
anumita clasa de depozitare. 

 

 a 2-a. Colectarea transportul  provenite din 
, generate de  de reamenajare reabilitare 

interioar /exterioar  a acestora 

ART. 33 

 din  demol  provenite de la  sunt  solide generate 
de  de reamenajare reabilitare interioar  exterioar  a  proprietate 
individuala. mod uzual aceste   beton, ceramic , , , materiale pe 
baza de ghips, lemn, sticl , materiale plastice, metale, materiale de  altele asemenea. 

ART. 34 

(1)  din  provenite de la  se  separat contra cost, prin 
grija generatorului acestora, de  operatorul  i s-a delegat gestiunea de colectare 
transport a  localitatea respectiva, baza unui contract de  servicii, vor fi 
transportate la  de concasare (  de concasare din cadrul depozitului municipal 
Piatra )/sortare/valorificare sau la depozitele conforme, acestea nu pot fi 
valorificate.  

 (3) Colectarea  din  se  numai containere standardizate 
acoperite, fiind interzisa abandonarea/ deversarea acestor  recipientele sau 
containerele care se depun  municipale. 

 (4) Transportul  din  provenite de la  se  
containerele care s-a realizat colectarea sau mijloace de transport  cu sistem de 
acoperire a , pentru a nu avea loc degajarea prafului sau  acestora 
timpul transportului. 

(5) cazul  din  prin a  manipulare se degaja praf se vor lua 
le necesare de umectare, astfel  cantitatea de praf degajata aer fie sub 

 admisa. 

ART. 35 
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(a) Eliminarea  se va face la depozitul  de  nepericuloase de la 
Girov, sectoarele stabilite pentru depozitarea  din  , cu 
respectarea  impuse de tehnologia de depozitare controlata. 

ART. 36 

(1)  din  care  azbest, nu se amesteca cu  celelalte  vor 
fi  colectate separat,  fel  nu se degaje fibre din material; personalul care 

 aceasta  va purta echipament de , special, pentru lucrul cu 
azbestul. 

(2) Containerele care se   periculoase din  trebuie fie 
 cu semne  distinctive utilizate pentru avertizare cazul  
 insc  acestora cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE".  

ART. 37 

Este interzisa abandonarea depozitarea  din   pe 
domeniul public sau privat al  ad  publice locale. 

 

 a 3-a - Organizarea ,   
materiale energetice a  

 ART. 38 

(1) Indiferent de natura lor acestea vor fi supuse unui proces de prelucrare, 
neutralizare valorificare materiala energetica. 

(2) Operatorii trebuie sa-si organizeze activitatea astfel  se asigure un grad cat mai 
mare de valorificare a urilor municipale,  proprii sau ale unor   
pentru aceste . 

(3) Metodele tehnologiile de valorificare a  trebuie respecte  
vigoare fie  cu prevederile Master Plan-ului Studiului de Fezabilitate privind 
Sistemul de Management Integrat al   . 

  ART. 39 

(1)  verzi din parcuri,  cimitire, din   , aflate 
domeniul public, vor fi colectate separat, prin grija  publice locale, transportate 
prin mijloace proprii, conform celor stipulate a aliniatul (4); 

(2) Compostarea se va realiza  de compostare Piatra , sau orice alt  
 de profil de pe raza  . 

(3)  biodegradabile de la  vor fi colectate, transportate procesate astfel: 

- municipiul Piatra  din containerele speciale aflate pe platformele de colectare 
apoi procesate la  de compostare Piatra ; 

- celelalte zone urbane cu blocuri ale  ,  municipale 
biodegradabile nu se vor colecta separat;  

- zonele cu case individuale din Roman   colectarea se va face din poarta 
poarta,  a fi procesate  de compostare Piatra , sau la oricare  

de profil de pe raza  ; 

- zonele de case individuale din municipiul Piatra  colectarea se va face din poarta 
poarta,  a fi procesate  de compostare Piatra . 
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- mediul rural nu se vor colecta  biodegradabile de la , -se 
compostarea  de compostare individuala, distribuite la 50% din gospodarii. 

(4) Transportul  biodegradabile a  verzi din parcuri,  cimitire 
se face astfel: 

- pentru zona 1  la  de compostare Piatra ; 

- pentru zona 2- la  de transfer Cordun 

- pentru zona 3 - la  de compostare    

- pentru  zona 4 - la  de transfer  

 (5) Nu se admit transportul   biodegradabile colectate separat, la 
depozitul  de  nepericuloase Girov. 

ART. 40 

(1)  de compostare de pe raza   trebuie operate astfel  se 
 compost, care  fi valorificat. 

(2)  de compostare a  organice biodegradabile se va evita prezenta 
 toxice care pot polua solul, pe care se depune compostul. acest scop, se 

asigura  de colectare separata a acestui tip de . 

(3) Gazele de fermentare apele exfiltrate rezultate din procesul de compostare se 
 se  spre  adecvate de tratare neutralizare (conform prevederilor 

 de mediu). 

(4)  reziduale de la compostare se transporta direct sau prin intermediul or de 
transfer, la depozitul  de  nepericuloase Girov.  

ART. 41 

(1) cazul  individuale din  rurale ale celor din zonele periferice 
ale  din mediul urban din   se pot amenaja  proprii de 
neutralizare prin compostare  proprii (cum sunt de exemplu  de 
compostare individuala) care nu  mediul nu produc disconfort, amplasate la cel 

 10 m de , incinta . 

(2) Operatorii  de compostare  cu ADI   ale 
 publice locale, vor realiza campanii de informare  vederea 

  individuale. 

 a 4-a-Operarea/Administrarea  de transfer pentru 
 municipale 

ART. 42 

 reziduale colectate de la generatorii de pe raza  , cu  celor 
din zona 1 a  , care sunt transportate direct la depozitul de  de  
nepericuloase de la Girov, vor fi transportate  de transfer, conform  din Art. 
21, alin (4) vederea  costurilor de transport.  

ART. 43 

Transportul  din zona de colectare la  de transfer se face numai de  
operatori  ANRSC pentru activitatea de colectare separata transport separat al 

 municipale. 
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ART. 44 

(1) Admiterea   de transfer se face prin  acestora consta din: 

 a) determinarea prin  a  stocate identificarea sursei de 
pro ;  

  b)  vizual  a  pentru identificarea eventualelor componente 
periculoase;  vizual  se face  la   (intrarea vehiculelor 
care transporta  containere, remorci sau basculante) cat  timpul 

 propriu-zise. 

  c)  care la  vizuala se identifica  periculoase, 
voluminoase, sau de oricare alt tip orice tip de , care nu este transferat uzual 
prin  de transfer, vehiculul va fi   platforma pentru recipiente de 
mare capacitate special destinata, iar  vor fi  containere 
destinate respectivei categorii de . 

  d)  transportului de   unei Fise de eviden  care 
: cantitatea de , sursa de  (localitatea sau generatorul), date 

despre vehiculul de transport, ora  ora ;  cuprinse Fi a de 
eviden  sunt  -o baz  de date, pe baza  se face gestionarea 
stocurilor de  care  .  

 e) Fisa de eviden a se  de  personalul de  doua exemplare: 
un exemplar  la  de transfer, iar cel de-al doilea este predat 

 autovehiculului de transport. 

(2) Operatorii  de transfer au   specifice: 

a) S i  activitatea spatiile special amenajate pentru  
 direct din vehicul containerele de mare capacitate; 

b) Sa asigure transportul la depozitul  de de  nepericuloase Girov a  
reziduale,   stocarea acestora pe perioade mari de timp, pentru a nu genera 
levigat sau mirosuri ; 

c) Sa asigure un plan de  , care : 

1. verificarea periodica  la intervalele de timp recomandate  de 
exploatare specifice  din punct de vedere al  fizice, , al  

parametrii optimi: presiuni debite de lucru, rezerve de combustibil, ulei, ; 
pentru echipamentele aferente  de lucru sub presiune se vor  contracte 
cu  agreate de ISCIR pentru asigurarea reviziilor controalelor periodice  de 
care aceste echipamente nu au drept de utilizare ; 

2. semnalarea   dispunerea lor de  
necesare; dezvoltarea unei baze de date a evenimentelor echipamentelor care au impus 

 corective (mai ales la  care  permanent);  

3. stabilirea, baza istoricului de func  sau a  personalului, a unui 
necesar de piese de schimb materiale (inclusiv materiale de  caz de 
urgen  vederea  unor efecte negative asupra mediului persoanelor), pentru 
echipamentele tehnologice utilizate facilitatea pentru stocare .  

d) asigure un plan de  caz de  incidente manipularea  
(scurgeri, emisii,  generate de  stocate temporar ) care pot 
genera  ale mediului,  incendii care au sursa interiorul ,  explozii, care 

: 
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1)  personalului prezent  momentul producerii incidentului, sau al 
 unor efecte ale sale precum: notificarea  efectelor  

conducerea operatorului economic a i , preluarea  
 de  persoana cu calificarea cea mai  dintre cele prezente 

, mobilizarea  personal al ;  

2) modalitatea de identificare a sursei posibilei ;  

3) stabilirea lor de limitare a efectelor incidentului .  

e)   respecte   vigoare prevederile avizelor/  privind 
 securitatea munca, PSI mediu. 

 ART. 45  

 (1) Manipularea   se face numai perimetrul  de transfer consta in: 

 - a  containerele (cu sau  compactarea acestora) ;  

 -  preluarea containerelor pe vehicule specializate pentru transport; 

 (2) Containerele care sunt   sunt numerotate  sau 
etichetate cu numele  de  pentru care sunt destinate, de exemplu:   
municipale mixte,  municipale reziduale,  biodegradabile etc.; 

 (3) Este cu  interzis    categorii de  alt  parte 
 direct containere. n cazuri , care personalul care   

decide efectueze un control vizual mai  al  dintr-un vehicul,  pot 
fi  pe platforme betonate care asigur  o bun  preluare a levigatului; 

 (4) Accesul se va face pe  de  special destinate marcate, -se pe 
c t posibil, ca perimetrul  de transfer, traseul vehiculelor care   se 
intersecteze cu cel al vehiculelor care preiau containerele.  

 

 a 5-a-Sortarea  municipale colectate separat 

ART. 46 

(1) Toate  de  carton, precum  de plastic i metal colectate 
separat de la   de  pe teritoriul  administrativ-teritoriale vor fi 
transportate de  operatorii de colectare transport,  ANRSC care au contracte de 
delegare a gestiunii  cu   publice locale, ADI ECONEMT sau 

cazul  directe au contracte de dare administrare a acestei , astfel: 

Pentru zona 1  

-  la  de sortare existenta la depozitul conform de  din Piatra  sau la 
 de sortare Roznov pentru  : Piatra , Rom ni, Dochia, 

Dumbrava , Girov, tefan cel Mare, , , Dobreni, , , 
, Alexandru cel Bun, ,  , Roznov, Cost , Podoleni, 
, Rediu, , , , Piatra , Ruginoasa ; 

Pentru  zona 2 

- la  de sortare Cordun pentru  : Roman, Oniceni, Bozieni, 
Poienari, , Boghicea, Sagna, , Ion Creang , , Horia, Cordun, , 
Doljesti, , , , , , , Secuieni, Moldoveni, Valea 
Ursului, Bahna,  ; 

 



 

27 

 

 

Pentru zona 3 

- la  de sortare   pentru  : T  , Pipirig, 
, Agapia,  , , , , Brusturi, , 
, Urecheni, , , , , Petricani ; 

Pentru zona 4  

- la  de sortare , pentru  : Bicaz, , , Bicazu 
Ardelean, Bicaz-Chei, , Borca, , Poiana Teiului, G ,  Hangu.    

(2) Sortarea se  pe tipuri de materiale,  de  de calitate solicitate 
de reciclatori. 

(3) Nu se admite stocarea materialelor reciclabile  perimetrul  de sortare. 

(4)  de sortare trebuie fie autorizate de  autoritatea de  mediului de 
 public , conform  vigoare.    

(4) Operatorii  de sortare au responsabilitatea  cat mai eficient economic a 
tuturor materialelor   care transportul  sortate de la  de 
sortare   de tratare, inclusiv reciclare, nu face obiectul unui contract de 
delegare, aceste servicii se asigura de  operatorii economici care au contracte de  

 ate cu operatorul  de sortare,  legii.   

(5)  reziduale rezultate urma procesului de sortare, vor fi transportate  cum 
: 

Pentru zona 1 - la depozitul  de  nepericuloase Girov; 

Pentru  zona 2 - la  de transfer Cordun; 

Pentru zona 3 - la  de transfer  ; 

Pentru zona 4 - la  de transfer . 

(6) Operatorii lor de sortare cu sprijinul  publice locale, vor organiza 
anual campanii de informare, educare responsabilizare a  cu privire la necesitatea 

  materialelor recuperabile, prin toate mijloacele pe care le au la 
: mass media scris  audiovizual , , , inclusiv coli.   

ART. 47  

(1)  de sticl  colectate separat vor fi transportate de  operatorii de salubrizare 
 de stocare , special amenajat incinta  de sortare sau a  de 

transfer din fiecare zona,  de localitatea de  a acestora. 

Art. 48 

 Operatorii  de tratare, respectiv ai  de transfer asigur  predarea  
operatorii reciclatori a  din sticl  colectate separat. 

ART. 49 

Operatorii care asigura activitatea de sortare a  au   
specifice: 

a)   pentru stocarea  a  ce  a fi sortate,  
 de  vigoare, numai spa iile special amenajate iilor 

; 
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b) sa asigure valorificarea   de  sortate,  formarea de stocuri; 

c) sa  pentru sortarea  tehnologii  care nesc 
 legale privind  acestora; 

d) sa se  de eliminarea   de reziduuri, rezultate din procesul de 
sortare a , conformitate cu fluxul de gestionare a  specific  zone. 

ART. 50 

Spatiile care se  activitatea de sortare trebuie  cel  
 : 

a) sa di  de o platform  betonat  cu o  suficient  pentru primirea  
pentru stocarea  separat , a  tip de  reciclabil; 

b) fie  cu cantar electronic de  a autovehiculelor, cu transmiterea 
 datelor la dispecer cu verificarea metrologic  termenul de valabilitate;  

c) fie  cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluviala sau 
din procesul tehnologic de sortare ; 

d)   de  dezinfectare; 

e) fie  cu  de tratare a apelor uzate, conform normativelor vigoare, 
sau existe posibilitatea de transportare a acestora la  de epurare a apelor uzate 

 ; 

f) fie  cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate; 

g) existe posibilitatea de acces fiecare zona de stocare  a exista posibilitatea de 
contaminare reciproca a diferitelor tipuri de ; 

h) existe grupuri sanitare vestiare conform normativelor vigoare; 

i) fie dotate cu  de iluminat , care asigure  
necesara   n orice perioada a zilei; 

j) fie  cu  de  de stins incendiul; 

k) fie  cu  de presare balotare pentru diferite tipuri de materiale 
reciclabile; 

ART. 51 

 Se interzice deversarea apelor uzate care nu respecta  impuse de NTPA 002/2002 
 de canalizare a  pe teritoriul  se afla  de sortare respective. 

 a 6-a - Administrarea depozitelor de  a 
 de eliminare a  municipale 

ART. 52 

(1) Depozitarea  municipale este permisa numai depozitul  de  
nepericuloase de la Girov, amenajat conform  normelor tehnice vigoare  

(2) Prin  de la prevederile alineatului (1) depozitarea  municipale este 
permisa  depozitul municipal Piatra ,  numai pe durata de exploatare a celulei 
nr. 2 a acestui depozit cu respectarea fluxului stabilit prin SMID.  
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ART. 53 

Depozitul de  poate fi administrat numai  autorizare, conform  
vigoare. 

ART. 54 

Administrarea exploatarea depozitului se  numai de operatori  
ANRSC.  

ART. 55 

 In depozitele pentru  nepericuloase pot fi depozitate  reziduale inerte care 
au rezultat urma procesului de sortare, de tratare mecano-biologic  de incinerare, precum 

 pentru care tratarea nu contribuie la reducerea  acestora sau a pericolelor 
pe care le  pentru  umana ori pentru mediu nici nu pot fi valorificate.    

ART. 56 

(1) Protejarea solului, a apelor subterane a apei de  pe perioada  se 
 prin combinarea unei bariere geologice cu o impermeabilizare a bazei rampei, iar 

pe perioada  se  prin combinarea unei bariere geologice cu o 
impermeabilizare la suprafa .  

(2) Bariera geologica trebuie  o capacitate de atenuare suficienta pentru a preveni 
riscul  pe care depozitul  poate prezenta pentru sol pentru apele subterane.  

(3) Sistemul de colectare a levigatului i de  trebuie garanteze faptul ca 
acumularea de levigat de la baza rampei de gunoi este  la nivelul minim posibil.  

ART. 57 

(1)    sunt acceptate vederea depozit rii: 

a)  municipale;  

b)  nepericuloase de orice alt  origine, care satisfac criteriile de acceptare a   
 la depozitul pentru  nepericuloase, stabilite conformitate cu prevederile 

prezentului regulament a actelor normative vigoare; 

c)  periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate, vitrificate etc., care 
se comporta ceea ce  levigatul mod similar cu  nepericuloase  
la lit. b) care   de acceptare relevante stabilite conformitate cu 
prezentul regulament cu actele normative vigoare. Aceste  periculoase nu se 

 spatii destinate  nepericuloase biodegradabile. 

d)  care au rezultat urma procesului de sortare a procesului de compostare, 
precum  pentru care tratarea nu contribuie la reducerea  acestora sau a 
pericolelor pe care le prezinta pentru  umana sau pentru mediu nici nu pot fi 
valorificate; 

e)  rezultat de la epurarea apelor   care  
 de acceptare la depozitare are o umiditate de maxim 65%.  se  

amestecat cu  municipale  de 1 parte  la 10   municipale. 

(2) Sunt acceptate  testare  municipale care  criteriile definite 
conform H.G. 349/2005  Anexa 1, litera h, care se  Categoria 20 a Listei Europene 
a  "  municipale asimilabile din , industrie, , inclusiv  
colectate separat" precum alte  similare acestora din alte surse. 

(3)   nu sunt acceptate vederea depozitarii: 



 

30 

 

a)  lichide; 

b)  care,  existente depozit, sunt explozive, corozive, oxidante, 
inflamabile sau puternic inflamabile, definite anexa nr.4 din Legea nr. 211/2011privind 
regimul ; 

c)  provenind din spitale sau alte medii clinice, medicale sau veterinare, care 
sunt definite ca  conform cu proprietatea H9, definita anexa nr.4 din Legea nr. 
211/2011privind regimul ; 

d) anvelope uzate , cu  anvelopelor utilizate ca material de  
depozit; 

e)  reciclabile colectate separat,  verzi colectate separat,  de 
echipamente electrice electronice, precum orice tipuri de  a  valorificare 
materiala este justificata din punct de vedere tehnic economic; 

f) orice alt tip de  care nu  criteriile de acceptare stabilite prezentul 
regulament  actele normative vigoare; 

 ART. 58 

(1) Pentru a putea fi depozitate,  trebuie   necesare 
 acestora depozitele autorizate. Operatorul depozitului trebuie se asigure cu 

documente, c  de  pe care le preia vederea depozitarii respect    
 integrat  de mediu c   criteriile de acceptare pentru depozitele clasa 

b.  

(2)  acceptate la depozitare trebuie   criterii:  

- se  lista  acceptate la depozitare  depozitul respectiv, 
conform  integrate de mediu,  

- fie transportate numai de transportatori , cu  transportatorilor 
particulari, care aduc   mici,  

- fie  de documentele necesare, conform  vigoare criteriilor de 
  de operatorul depozitului.  

(3) Operatorul depozitului trebuie  criteriile de acceptare a d  pe baza 
analizei:  

 a) lor necesare pentru  mediului  special a apelor subterane a apelor 
de ;  

 b)   sistemelor de  a mediului, special cele de 
impermeabilizare de tratare a levigatului;  

 c)  proceselor avute vedere pentru stabilizarea  interiorul rampei;  

 d)   pericolelor pentru  uman . 

(4) Criteriile de acceptabilitate bazate pe   trebuie :  

a)  referitoare la   totale;  

b)  ale  materie organica al ;  

c)  sau  privind gradul de biodegradabilitate a componentelor  
organice;  

d)  ale  de  , posibil / ;  


