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1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII 

 
Societatea Salubris SA, persoană juridică română, cu capital social deţinut 

integral de Municipiul Iași, are sediul în Iași, şos. Națională nr. 43 şi este înmatriculată 
la Registrul Comerțului sub numărul J22/836/2002, cod unic de înregistrare fiscală 
14816433 și atribut fiscal RO. 

Societatea Salubris SA a fost înființată în baza H.C.L. nr. 239/2002, începând cu 
data de 14.08.2002 ca societate comercială cu capital integral al Municipiului Iași ca 
urmare a desființării Direcției de Salubritate. 

Prin H.C.L. nr. 27/2003 se atribuie în mod direct Societăţii Salubris SA serviciul 
public de salubrizare al Municipiului Iași, iar prin H.C.L. nr. 491/2007 a fost delegată în 
mod direct Societății Salubris S.A, prin contract de concesiune, în baza legii serviciului 
de salubrizare a localităților nr. 101 din 2006, gestiunea serviciului de salubrizare a 
Municipiului Iași. 

Societatea Salubris SA este operator licenţiat în domeniul serviciilor publice de 
salubrizare prin ordin emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice și a licenței clasa 1 nr. 4366/21.08.2018 pentru serviciul 
public de salubrizare al localităților. 

Obiectul principal de activitate al societății îl constituie activitatea de colectare a 
deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811, care constă în colectarea deșeurilor solide 
nepericuloase, respectiv colectarea deșeurilor din gospodării și întreprinderi ce include,  
colectarea materialelor reciclabile și colectarea deșeurilor provenite din activități de 
construcții și demolări. 

Principalele activități ale societății constau în: 
a) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al 
deșeurilor similare provenite din activitatea agenților economici, din industrie și 
instituții, inclusiv fracții colectate separat; 
b) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități 
de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora; 
c) organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a 
deșeurilor; 
e) sortarea deșeurilor municipale și deșeurilor similare în stațiile de sortare; 
d) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice; 
f) curățarea și transportul zăpezii de pe căile destinate accesului pietonal și a 
rigolelor, menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț; 
g) administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a 
deșeurilor municipale și a deșeurilor similare; 
h) dezinsecția, dezinfecția și deratizarea. 
Alte activitati desfaşurate:  

-    activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân. 
- activitate de întreținere și reparare a utilajelor din dotare; 
- confecționarea de containere metalice; 
- recuperarea materialelor reciclabile sortate; 
- comerțul cu ridicata al deșeurilor și resturilor; 
- activități de vidanjare; 
- transporturi rutiere de mărfuri; 
- închirierea si subânchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 
- activităţi de închiriere de autovehicule rutiere grele; 
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- activităţi de închiriere a altor maşini, echipamente şi bunuri tangibile. 
- activitatea de efectuare a inspecțiilor tehnice periodice (ITP).  

Societatea Salubris S.A. asigură permanent curățarea căilor publice pe bază de 
grafice și programe zilnice de lucru, această activitate constând în măturarea manuală 
și mecanizată. În perioada de iarnă se efectuează curățarea permanentă și transportul 
zăpezii de pe căile pietonale prin lucrări specifice de îndepărtare a zăpezii, a gheții și de 
combatere a poleiului în scopul asigurării circulației pietonale în condiții de siguranță. 

 
2. COMPONENŢA ŞI ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Consiliul de Administraţie al Societăţii Salubris S.A. s-a constituit în data de 
07.06.2019, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă cu modificari si completari ulterioare, în baza unei selecţii efectuate de către 
un expert independent, persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane. 

Consiliu de Administrație al Societății Salubris S.A. are următoarea componență:   
1. Neculau Catalin – director general;  
2. Ciobanu Ioan;  
3. Vornicu Carmen Paula; 
4. Nedelcu Nicoleta;  
5. Ionescu Marius; 
6. Sauciuc Claudiu Narcis. 

Funcția de președinte al Consiliului de Administrație este deținută de domnul 
Ciobanu Ioan. 
 În cadrul Consiliului de Administrație a fost constituit Comitetul de Nominalizare 
și Remunerare și Comitetul de Audit. 
 Comitetul de Nominalizare şi Remunerare are urmatoarea componenţă: 

1. Ionescu Marius - preşedinte; 
2. Nedelcu Nicoleta - membru; 
3. Ciobanu Ioan - membru;                                     

Comitetul de Audit are urmatoarea componenta: 
1. Vornicu Carmen – Paula – președunte; 
2. Sauciuc Claudiu – Narcis - membru; 
3. Ciobanu Ioan - membru; 

 Activitatea   Consiliului   de   Administraţie   s-a   desfăşurat   în   conformitate   
cu prevederile: 
 - O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 31 /1990 societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 51/2006  a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, modificată prin Legea 
nr.99/2014, republicată; 
- Hotărârea Consiliului Local nr.239/2002 privind înființarea Societății Salubris S.A; 
- Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 491/2007, privind delegarea gestiunii serviciului de 
salubrizare a Municipiului Iași, în mod direct, Societății Salubris S.A, prin contract de 
concesiune cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 125 din 29 aprilie 2015 privind aprobarea 
Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Iași; 
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public; 

http://salubris.ro/headline/curatarea-si-transportul-zapezii-de-pe-caile-destinate-accesului-pietonal/
http://salubris.ro/headline/curatarea-si-transportul-zapezii-de-pe-caile-destinate-accesului-pietonal/
http://salubris.ro/headline/curatarea-si-transportul-zapezii-de-pe-caile-destinate-accesului-pietonal/
http://salubris.ro/headline/curatarea-si-transportul-zapezii-de-pe-caile-destinate-accesului-pietonal/
http://idrept.ro/00164544.htm
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- H.G. nr. 123/2002 - Normă metodologică de aplicare a Legii nr. 544/200; privind liberul 
acces la informațiile de interes public. 

În semestrul al I lea al anului 2021, Consiliul de Administraţie s-a întrunit lunar în 
cadrul sedinţelor ordinare. 

Prezenţa administratorilor la sedintele lunare a fost de 100%, cazurile speciale 
fiind soluţionate prin mandate de împuternicire şi reprezentare acordate altor 
administratori. 

La sedinţele Consiliului de Administraţie au participat în mod constant, în calitate 
de invitaţi din partea societăţii, urmatoarele persoane: 

1. ec. Pipirig Virginica – contabil șef; 
2. ec. Miron Vasile – auditor intern; 
3. Năstasă Ioan – lider sindical; 

Fixarea datei şedintelor s-a efectuat după consultarea şi stabilirea de comun 
acord cu fiecare administrator în parte, iar mapa conţinând ordinea de zi propusă şi 
materialele aferente a fost pusă la dispoziţia membrilor consiliului cu cel putin o zi 
inainte de data fixată pentru şedinţă. 

În semestrul I al anului 2021, au fost adoptate un număr de 22 decizii, din care 
cele mai importante hotarari referindu-se la: 

- Aprobarea lunară a raportului privind situaţia economico-financiară a Societăţii 
Salubris S.A.; 

- Aprobarea trimestrială privind îndeplinirea indicatorilor de performanţă ai 
directorului general si membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie; 

- Aprobarea trimestriala a raportului de activitate privind executarea contractului de 
mandat de catre directorul general; 

- Aprobarea trimestrială a raportului de activitate privind controlul financiar de 
gestiune; 

- Aprobarea raportului privind activitatea de audit intern in 2020; 
- Aprobarea raportului CNR acordarea componentei variabile a remuneratiei 

membrilor executivi și membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administraţie 
pentru anul 2020, conform dispozitiilor art. 3 din HCL 112/2020; 

- Aprobarea raportului privind analiza semestriala a activitatii Comitetului de Audit; 
- Aprobarea raportului privind analiza semestriala a activitatii Comitetului de 

Nominalizare si Remunerare; 
- Aprobarea raportului semestrial asupra activitatii de administrare; 
- Aprobarea inventarierii anuale a patrimoniului societatii; 
- Desemnarea imputernicitilor din partea patronatului in vederea negocierii 

Contractului Colectiv de Munca; 
- Completarea componentei Comitetului de Nominalizare şi Remunerare; 
- Aprobarea notelor de constatare privind casarea unor obiecte de inventar și a 

unor mijloace fixe; 
- Aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierderi şi a raportului 

auditorului financiar extern, privind activitatea Societăţii Salubris S.A. în anul 
2020; 

- Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2020;  

- Aprobarea Raportului de evaluare a activităţii directorilor; 
- Aprobarea Raportului de evaluare a activităţii administratorilor; 

- Aprobarea Raportului privind activitatea Societăţii Salubris S.A. in anul 2020; 

- Aprobarea Raportului Anual al Comitetului de Nominalizare şi Remunerare privind 
remuneraţiile Administratorilor si Directorilor; 
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- Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare privind 
indeplinirea indicatorilor de performanta pentru anul 2020, de catre directorul 
general si de catre membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie; 

- Aprobarea contractelor de prestări servicii salubritate încheiate cu agenții 
economici, instituții publice, asociații de proprietari/locatari, persoane fizice 
neasociate completate în conformitate cu recomandările făcute de responsabilul 
cu protecția datelor cu caracter personal “DPO”; 

- Aprobarea/modificarea programului anual de achizitii; 
- Modificarea Organigramei si a Statului de Functii; 

În semestrul I al anului 2021, Consiliul de Administrație a înaintat și a supus 
aprobării Adunării Generale: 

- Indicatorii de performanţă ai membrilor executivi si membrilor neexecutivi ai 
Consiliului de Administratie la luna decembrie 2020; 

- Raportul privind analiza semestrială a activității Comitetului de Audit; 
- Raportul privind analiza semestrială a activității Comitetului de Nominalizare și 

Remunerare; 
- Raportul semestrial asupra activității de administrare; 
- Reinvestirea profitului pentru anul 2020, conform art. 22, cod fiscal; 

- Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare privind indeplinirea 
indicatorilor de performanta pentru anul 2020, de catre directorul general si de 
catre membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie; 

- Bugetul de venituri şi cheltuieli si a listei de investiţii pe anul 2021 asa cum a fost 

completata, precum si aprobarea bugetelor estimative pentru anii 2022 – 2023, 

impreuna cu listele de investitii estimative pentru anii 2022– 2023; 

În perioada de referinţă, nu s-au înregistrat tranzacţii cu administratorii ori cu 
directorii, cu angajatii sau cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o 
societate controlată de aceştia, conform art. 52 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa 
corporativă, aprobata prin legea 111/2016, cu modificarile si completările ulterioare. 
 

3. EXECUŢIA CONTRACTULUI DE MANDAT ALE DIRECTORULUI GENERAL 
 

Conducerea executivă a societăţii a fost asigurată în semestrul I al anului  2021 de 
către dl Neculau Catalin -  director general; 

Directorul general a fost numit în baza deciziei Consiliului de Administrație nr. 2 din 
07.06.2018, conform contractului de mandat nr. 27019/07.06.2019, conform dispoziţiilor 
OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Contractul de mandat al directorului general are ca obiect organizarea, conducerea 
și gestionarea activităţilor societăţii şi respectiv asigurarea managementului logistic şi 
operaţional pe baza unor obiective şi criterii de performanţă, stabilite şi/sau revizuite 
anual. 

Indicatorii de performanţă, aşa cum au fost aprobaţi potrivit anexei la contractul de 
mandat sunt analizaţi şi raportaţi trimestrial în sedinţele Consiliului de Administraţie.  

Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari este 
aprobat trimestrial prin deciziile Consiliului de Administraţie. 

Din analiza indicatorilor de performanţă şi având in vedere evoluţia veniturilor şi 
cheltuielilor la 30.06.2021, rezultă faptul că au fost îndeplinite până în prezent obligaţiile 
stabilite prin contractul de mandat încheiat cu societatea. 
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4 . PERFORMANȚELE FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII 
 

Activităţile financiare şi cele de analiză economică sunt activităţile de bază prin 
intermediul cărora sunt stabilite politica şi strategia organizaţiei în domeniul economico-
financiar. În cadrul Societăţii Salubris SA., activitatea financiară şi de analiză economică 
asigură mecanismele necesare pentru întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli la 
nivelul societății. Simultan, prin procesele specifice activităţii financiare şi de analiză 
economică sunt controlate fluxurile financiare principale de incasari si plăţi desfaşurate 
la nivelul societăţii şi este realizată o analiză financiară asupra situaţiei economice a 
acesteia, pe baza indicatorilor de lichiditate, solvabilitate şi a indicatorilor de patrimoniu. 
 

Situatia financiara/ raportările contabile  la sfarsitul semestrului I 2021 
  Denumire indicatori BVC Realizări (cumulat 

    
 

de la începutul anului) 

I Venituri  totale 51.500.000,00 48.439.953,93 

II Cheltuieli totale 49.929.000,00 45.773.430,64 

III Profit brut  1.571.000,00 2.666.523,29 

IV Impozit pe Profit 000,00 304.704,00 

V Rezultatul net 000,00 2.361.819,29 

VI Productivitatea muncii (lei pers/luna) 11,713 11,672 

 
5 . Situația investițională 

Nr 
crt 

Denumirea investitiei Buc 
Contract /valoare 
Preturi fara TVA 

Data 
livrare 

1 Eurocontainere 1.1 mc din plastic 1.500 23379/16.06.2021 nespecificat 

2 Pubele 240 L 1.000 23379/16.06.2021 nespecificat 

3 Module pentru platforme supraterane 300 in curs de derulare  

4 Container 4mc (autodotare) 50 in curs de derulare  

5 Modernizare puncte gospodaresti 100 in curs de derulare  

1 Multifunctionala medie pentru deszapezit/spalat. 
Multifunctionala mica pentru deszapezit/spalat 

2 
2 

in curs de derulare  

2 Aspiratoare urbane electrice  2 13728/05.04.2021 21.05.2021 

3 Turbosuflante electrice 10 in curs de derulare  

4 Ansamblu/dispozitiv transport pubele 75 9639/09.03.2021 22.03.2021 

1 Optimizare sistem cantarire (imbunatatire soft) 1 in curs de derulare  

2 Racordarea la reteaua cu apa potabila a statiei 
de tratare 

1 in curs de derulare  

1 Statii de lucru si laptop  31 in curs de derulare  

2 Imprimanta Deskjet 
Imprimanta Laser monocrom 
Multifunctionale Laserjet 

5 
2 
6 

17529/05.05.2021 10.05.2021 

3 Licente antivirus 1 9093/04.03.2021 15.03.2021 

4 Software profesional de back-up 6 9093/04.03.2021 15.03.2021 

5 Masina de implicuit 1 in curs de derulare  

 TOTAL    

 
 
 



  

 

                                
 

8 
 

 
 
 
 

6. ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE 

Activitățile comerciale includ toate procesele relaționate cu facturarea și încasarea 
serviciului prestat către agenți economici și consumatori casnici, atât în Municipiul Iași 
cât și la nivelul altor Unități Administrativ Teritoriale contractate. 

Situaţia contractelor pe categorii de clienţi si arii de operare pentru semestrul I al 
anului 2021, se prezintă astfel: 
 

 

  
Nr. contracte Nr.persoane Cantitate  mc 

Asociaţii proprietari  729 87.884 11.864 

RAT 64.080 122.499 16.537 

PNC  12.897 27.926 4.446 

Agenţi economici/I.P. 6.192 - 23.985 

Comune  97 - 0 

TOTAL persoane juridice 6.289 - 23.985 

TOTAL  83.995 238.309 56.833 

 

LA TAXA Nr. Contracte Nr.persoane Volum (mc) 

pers.juridice  113 
 

233 

beneficiari pers.bloc 1177 2.196 296 

beneficiari pers.gospodarii 297 677 108 

TOTAL 1587 2.837 637 

 
 

Situația indicatorului facturat/încasat pe arii de operare și pe total, pentru semestrul 
I al anului 2021, se prezintă astfel: 
 

Aria de operare Facturat (lei) Încasat (lei) Total (%) 

Agenti Economici 28.658.622,18 28.432.593,58 99% 

Asociatii Proprietari 5.747.248,18 
 

5.791.244,83 101% 

Abonati casnici 10.297.819,18 10.651.283,55 103% 

Taxa salubritate 381.226,24 304.604,51 80% 

Gestionarea cainilor fara 
stapan 

1.141.020,98 1.634.042,55 143% 

MCP 10.647.314,43 11.595.395,49 109% 

Total  56.873.251,19 58.409.164,51 102% 
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Situaţia producței fizice pe arii de operare și pe total, pentru semestrul I al anului 

2021, se prezintă astfel: 
Aria de operare U.M. Productia fizica 

Maturatul (manual si/sau mecanizat) si intretinerea cailor publice  MP 295.258.476,7 

Spalatul si stropirea cailor publice MP 41.236.750,0 

Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în 
funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ 

MP 14.601.638,0 

Dezinfectie strazi, alei si trotuare MP - 

Colectarea separata, transportul separat  si depozitarea deseurilor 
municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi 
comerciale din industrie şi instituţii (din Municipiul Iasi) 

TONE 57.239 

Colectarea, transportul si depozitarea in vederea valorificarii a 
deseurilor generate de activitati de constructii si/sau desfiintari, 
reamenajare a locuintelor si reabilitarea interioara si/sau exterioara 
a acestora (din Municipiul Iasi) 

TONE 6.815 

Depozitarea deseurilor municipale si a deseurilor similare provenite 
din activitati comerciale din industrie si institutii (din Judetul Iasi) 

TONE 36.705 

Depozitarea conforma in vederea valorificarii a deseurilor generate 
de activitati de constructii  si/sau desfiintari, reamenajare a 
locuintelor si reabilitarea interioara si/sau exterioara a acestora 
(deseuri aduse la depozitul conform Tutora de alti operatori) 

TONE 1.796 
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Nivelul de indeplinire a indicatorilor de performanţă pentru serviciul public de 
salubrizare în Municipiul Iaşi. 

I. Indicatori de performanta și penalități pentru activitatea de colectare şi transport deșeuri municipale 
în municipiul Iași 
Tabel 1: Indicatori de performanta și penalități 

Nr. Titlu 
Descriere indicator/ 

unitate de măsurare 

Valoare 

indicator 

performanță 

Penalități 
Nivel realizare 

 la data de 30.06.2021 

I.1 Colectarea 

separată a 

deşeurilor 

reciclabile 

municipale   

Cantitatea de deșeuri 

reciclabile municipale 

colectate separat în 

aria de delegare 

raportat la cantitatea 

totală generată de 

deșeuri reciclabile 

municipale (%)   

 

Indicatorul se referă la 

deșeurile de hârtie și 

carton, plastic, metal și 

sticlă din deșeurile 

menajere, deșeurile 

similare și deșeurile din 

piețe și se aplică pe an 

calendaristic. 

 

Cantitatea de deșeuri 

reciclabile municipale 

colectate separat în 

aria de delegare 

reprezintă cantitatea 

totală colectată separat 

în aria de delegare pe 

trei fracții, respectiv 

deșeuri din hârtie și 

carton; deșeuri de 

plastic și metal și 

deșeuri de sticlă, 

inclusiv impuritățile.  

Cantitatea reprezintă 

cantitatea acceptată 

anual de către 

stația/stațiile de sortare 

care deservesc aria de 

delegare.  

 

Cantitatea totală 

 

50% 

pentru anul 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60% 

pentru 2020 

si 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70% 

pentru anul 

2022 

 

 

 

Pentru ținta de 50 % 

care trebuie atinsă 

în anul 2018 se 

aplică următoarele 

penalități pentru 

următoarele 

procente de deșeuri 

reciclabile colectate 

separat: 

 30% sau mai 

puțin deșeuri 

reciclabile 

colectate separat: 

penalitate 6% din 

Valoarea Anuală 

a Contractului 

(VAC) 

 40% - 50% 

deșeuri reciclabile 

colectate separat: 

penalitate 2% din 

VAC 

 30% - 40% 

deșeuri reciclabile 

colectate separat: 

penalitate 4% din 

VAC 

 50% sau mai mult 

deșeuri reciclabile 

colectate separat: 

nu se aplică 

penalitate 

 

Pentru ținta de 60 % 

care trebuie atinsă în 

anii 2020 și 2021 se 

aplica anual 

următoarele penalități 

pentru următoarele 

 

 

Valoare indicator 

performanta conform 

Act aditional nr. 3 din 

2018 pentru anul 2021: 

60% 

 

 

 

Realizat: 

75,71 % 

 
         

              * 100 

 

Qrec.col=11466 tone 

deseuri reciclabile 

municipale 

colectate separat, 

 

Qrec.generata=15185,5 

tone deseuri reciclabile 

municipale generate 

(26,53 %  din 57.239 

tone deseu municipal 

total colectat) 

 

Nota:* in conformitate 

cu prevederile cuprinse 

in actul aditional nr. 

3/2018 in perioada iulie 

2020 -iunie 2021 s-a 

desfasurat o campanie 

de determinare a 

compozitiei deseurilor 
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Nr. Titlu 
Descriere indicator/ 

unitate de măsurare 

Valoare 

indicator 

performanță 

Penalități 
Nivel realizare 

 la data de 30.06.2021 

generată de deșeuri 

reciclabile municipale 

în aria de delegare se 

consideră pentru anii 

2018 și 2019 ca fiind 

30% din cantitatea 

totală de deșeuri 

menajere, similare și 

din piete generate și 

colectate. 

 

Pentru anii următori, 

cantitatea totală 

generată de deșeuri 

reciclabile municipale 

în aria de delegare se 

calculează pe baza 

determinărilor de 

compoziție realizate de 

către operatorul de 

colectare si transport 

 

 

 

 

 

 

 

 

procente de deșeuri 

reciclabile colectate 

separat: 

 30% sau mai 

puțin deșeuri 

reciclabile 

colectate separat: 

penalitate 8% din 

Valoarea Anuală 

a Contractului 

(VAC) 

 30% - 40% 

deșeuri reciclabile 

colectate separat: 

penalitate 6% din 

VAC 

 40% - 50% 

deșeuri reciclabile 

colectate separat: 

penalitate 4% din 

VAC 

 50% - 60% 

deșeuri reciclabile 

colectate separat: 

penalitate 2% din 

VAC 

 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 10% 

din Valoarea 

Anuală a 

Contractului 

municipale. In vederea 

determinarii valorii 

realizate a indicatorului 

pentru colectarea 

deseurilor reciclabile 

municipale pentru anul 

2021 se vor utiliza 

datele obtinute in urma 

determinarilor de 

compozitie efectuate. 
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Nr. Titlu 
Descriere indicator/ 

unitate de măsurare 

Valoare 

indicator 

performanță 

Penalități 
Nivel realizare 

 la data de 30.06.2021 

(VAC) 

 30% - 40% 

deșeuri reciclabile 

colectate separat: 

penalitate 8% din 

VAC 

 40% - 50%: 

penalitate 6% din 

VAC 

 50% - 60% 

deșeuri reciclabile 

colectate separat: 

penalitate 4% din 

VAC 

 60% - 70% 

deșeuri reciclabile 

colectate separat: 

penalitate 2% din 

VAC 

 70% sau mai mult 

deșeuri reciclabile 

colectate separat: 

nu se aplică 

penalitate 

Tabel 2: Indicatori de performanță fără penalități 

Nr. Titlu 
Descriere/ 

unitate de măsurare 

Valori propuse/ 

interval de valori 

Nivel realizare la 

data de 

30.06.2021 

II.1 

 

Rata de conectare la 

serviciul de salubrizare 

Populaţia care beneficiază de 

activitatea de colectare și transport 

ca procent din populația totală din 

aria de delegare (%) 

100% 100 % 

II.2 

Rata de implementare a 

instrumentului economic 

„platește pentru cât arunci” 

pentru deșeurile menajere 

Populația care solicită și pentru care 

se aplică instrumentul economic 

„platește pentru cât arunci” raportat 

la populația totală din aria de 

delegare (%) 

2019 – 5 % 

2020 – 10% 

2021 – 15% 

din 2022 – 20% 

100 % 

 

II.3 
Deşeuri menajere 

periculoase colectate separat  

Cantitatea de deşeuri menajere 

periculoase colectate separat 

/locuitor şi an în raport cu 

indicatorul de generare estimat, 

respectiv 1 kg/locuitor şi an (%) 

75 - 125% 

20,94 % 

 

 

II.4 

Deşeuri menajere 

periculoase colectate separat 

trimise la tratare /depozitare 

Cantit. de deşeuri menajere 

periculoase colectate separat anual 

trimisă la tratare/depozitare ca 

procent din cantit. totală colectată 

de deşeuri menajere periculoase în 

aria de delegare (%) 

minim 90% 100 % 

II.5 
Deşeuri voluminoase 

colectate separat  

Cantitatea de deşeuri voluminoase 

colectate separat /locuitor şi an ca 

procent din indicatorul de generare 

75 - 125% 

206,12 % 
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Nr. Titlu 
Descriere/ 

unitate de măsurare 

Valori propuse/ 

interval de valori 

Nivel realizare la 

data de 

30.06.2021 

estimat (%) 

Indicatorul de generare estimat este: 

 pentru anii 2018 si 2019 - 1 

kg/locuitor şi an 

 pentru anii 2020 si 2021 – 1,2 

kg/locuitor şi an 

 pentru anul 2022 – 1,5 

kg/locuitor şi an 

II.6 

Deşeuri voluminoase trimise 

la tratare/valorificare/ 

depozitare 

Cantitatea de deşeuri voluminoase 

colectate separat trimisă la 

tratare/depozitare ca procent din 

cantitatea totală de deşeuri 

voluminoase colectate din aria de 

delegare (%) 

minim 90% 100% 

II.7 

Deşeuri provenite din 

construcții şi desființări 

colectate separat de la 

populaţie  

Cantit. de deşeuri provenite din 

construcții şi desființări colectate 

separat de la populaţie /locuitor şi 

an în raport cu indicatorul de 

generare estimat, respectiv 25 

kg/locuitor şi an (%) 

75 - 125% 
110,36 % 

 

 

II.8 

Deşeuri provenite din 

construcţii şi demolări de la 

populaţie trimise la tratare / 

valorificare  

Cantitatea de deşeuri provenite din 

construcţii şi demolări colectate 

separat de la populaţie trimisă spre 

tratate /depozitare ca procent din 

cantitatea totală de deşeuri 

provenite din construcţii şi demolări 

colectate din aria de delegare (%) 

minim 90% 100% 

II. Indicatori și penalităi pentru operarea depozitului de deseuri Tutora 

Nr. Titlu 
Descriere/ 
unitate de 
măsurare 

Valori 
propuse/ 

interval de 
valori 

Penalități propuse 
Nivel de realizare 

la data de 
30.06.2021 

I.1 
Gradul de 

compactare 

Operatorul va 
asigura un grad de 
compactare cât mai 
mare posibil al 
deşeurilor în 
depozitul de 
deşeuri (tone/m

3
) 

Minim 
0,9 tone/ m

3
 

Se aplică o penalitate de 
10.000 lei în cazul unui grad de 
compactare mai mic de 0,9 
tone/m

3
 calculat pe baza 

cantităţii de deşeuri depozitate 
şi creşterea volumului 
deşeurilor, calculat la sfârșitul 
fiecărui an calendaristic 

La data intocmirii 

prezentului 

document studiul 

privind gradul de 

compactare a 

deseurilor este in 

lucru. 

Valoarea anterioara 

a fost de 1,03 tone/ 

mc. 

 

I.2 

Colectarea şi 
tratarea 

levigatului şi a 
gazului de 

depozit 

Operatorul va 
asigura 
funcţionarea 
sistemelor de 
colectare, transport 
și tratare a 
levigatului şi a 
gazului de depozit 
în conformitate cu 
cerințele stabilite 
de autoritatea 

100% 

Se aplică o penalitate de 5.000 
lei în caz de neconformitate la 
3 luni de la primirea unei 
Notificări din partea 
Delegatarului sau a Autorității 
de mediu, şi, ulterior o 
penalitate de 5.000 lei la 
sfârşitul fiecărei luni următoare 
până când sistemele devin 
conforme cu cerinţele din 
Notificare 

100% 
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Nr. Titlu 
Descriere/ 
unitate de 
măsurare 

Valori 
propuse/ 

interval de 
valori 

Penalități propuse 
Nivel de realizare 

la data de 
30.06.2021 

competentă de 
mediu prin 
Autorizația 
integrată de mediu 

I.3 

Acoperire 
deşeuri 

(acoperirea 
periodică) 

Operatorul va 
asigura că 
deşeurile 
depozitate la 
depozitul de 
deşeuri sunt 
acoperite periodic, 
in conformitate cu 
prevederile 
Autorizației 
integrate de mediu 

100% 

Se aplică o penalitate de 5.000 
lei pentru fiecare caz de 
neconformitate menționat în 
Notificarea din partea 
Delegatarului sau a Autorității 
de mediu (ca urmare a unei 
inspecții sau verificări) 

100% 
 
 

 

 
 

 În concluzie, din analiza indicatorilor de performanţă privind serviciul de 
salubrizare şi având in vedere evoluţia veniturilor şi cheltuielilor, rezultă faptul că au fost 
îndeplinite pana în prezent obligaţiile stabilite prin contractele de mandat ale membrilor 
executivi neexecutivi ai Consiliului de Administratie și contractul de mandat al 
directorului general membru executiv al Consiliului de Administratie. 
 
 
 

cons.jr. Marinel Anusca 


