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Anexa nr. 2 la HCL Copşa Mică  nr. 34/2021 

 

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU DEȘEURI PENTRU ANUL 2021 

 

 
 

Nr. 

crt. 

 

Titlu 

 

Descriere/unitate de măsurare 

 

Valori produse/ 

interval de valori 

 

 

Penalități propuse 

 

Modalitate de determinare a 

penalităților 

 

1. Indicatori tehnici referitori la ținte 

 

1.1 

 

Colectarea separată a 

deșeurilor municipale 

prevăzute la art. 17 

alin. (1) lit. a) din 

Legea nr. 211/2011 

actualizată (hârtie, 

metal, plastic și sticlă 

din deșeurile 

municipale colectate 

separat) 

 

Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic 

și sticlă din deșeurile municipale, colectate 

separat, ca procentaj din cantitatea totală de 

deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din 

deșeurile municipale colectate din aria de 

delegare. 

Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic 

și sticlă din deșeurile municipale colectate 

reprezintă cantitatea acceptată într-un an 

calendaristic către stația/stațiile de sortare. 

27.687 to*34%*60% = 5.648 to unde: 

 27.687 to reprezintă cantitatea de 

deșeuri municipale colectată în anul 

anterior 

 34% este procentul de deșeuri 

reciclabile determinat din compoziția 

deșeurilor municipale 

 60% valoarea indicatorului pentru 

anul 2021 

 5.648 to reprezintă cantitatea țintă de 

colectare a deșeurilor reciclabile 

pentru anul 2021 

* Cantitatea totală generată de deșeuri de 

hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile 

municipale se calculează pe baza 

determinărilor de compoziție realizate de către 

Consiliul Județean Sibiu. 

Pentru anul 2021, conform Raportului de 

determinare a compoziției deșeurilor 

 

60% pentru anul 

2021  

reprezentând  

5.648 tone 

deșeuri reciclabile 

 țintă de colectare 

 

 

 

 

 

 

70% începând cu 

anul 2022 

 

Pentru neîndeplinirea indicatorilor 

de performanță, delegatul suportă 

din veniturile proprii ca penalitate 

contractuală contravaloarea 

contribuției pentru economia 

circulară pentru cantitățile 

eliminate final prin depozitare care 

depășesc cantitățile rezultate prin 

aplicarea indicatorilor de 

performanță. 

 

 

În calculația tarifelor, cantitatea 

programată a fi 

depozitată/eliminată, prin aplicarea 

indicatorilor de performanță 

cuprinde valoarea contribuției 

pentru economia circulară (CEC) 

pentru cantitățile indicatori 

programate și este în sarcina/se 

recuperează de la generatori 

 

Cantitatea programată la 

eliminare/depozitare, determinată conform 

țintelor impuse de OUG nr. 74/2018: 

27.687to – 5.648 to – 4.706 to = 17.333 

tone deșeu rezidual 

 

- până la concurența cantității de 17.333 

tone, contribuția pentru economia 

circulară (CEC) este în sarcina/se 

recuperează de la generatori 

 

- pentru ce depășește cantitatea de 

17.333 tone, contribuția pentru 

economia circulară (CEC) este în 

sarcina/se suportă de către Operator 
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municipale, cantitatea totală generată de 

deșeuri reciclabile este de 34% 

  

Colectarea separată a 

biodeșeurilor 

 

Cantitatea de biodeșeuri colectată separat, 

raportată la totalul cantității de deșeuri 

municipale colectată din aria de delegare 

 

27.687 to*17% = 4.706 to unde: 

 27.687 to reprezintă cantitatea de 

deșeuri municipale colectată în anul 

anterior 

 17% valoarea indicatorului pentru 

anul 2021 

 4.706 to este ținta de colectare a 

deșeurilor biodegradabile pentru anul 

2021 

 

17% pentru anul 

2021 

Reprezentând 

4.706 tone 

biodeșeuri 

țintă de colectare 

 

Pentru neîndeplinirea indicatorilor 

de performanță, delegatul suportă 

din venituri proprii ca penalitate 

contractuală contravaloarea 

contribuției pentru economia 

circulară pentru cantitățile 

eliminate final prin depozitare care 

depășesc cantitățile rezultate prin 

aplicarea indicatorilor de 

performanță. 

 

  

Eficiență în sortare 

pentru stația de 

sortare 

 

Cantitatea totală de deșeuri trimise la reciclare 

ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri 

acceptate la Stațiile de sortare (%) 

 

5.648 to*75% = 4.236 to unde: 

 5.648 to este ținta de colectare a 

deșeurilor reciclabile pentru anul 

2021 

 75% valoarea indicatorului pentru 

anul 2021 

 4.236 to cantitatea de deșeuri trimise 

la reciclare sau alte forme de 

valorificare 

 

Min. 75% 

reprezentând 

ținta de 4.236 

tone, de deșeuri 

trimise la 

reciclare 

 

Se va aplica următorul sistem 

gradual de penalizare suplimentară 

în cazul unui procent mai mic de 

75% pe an, după cum urmează: 

 

  0% -   5%: - 15.000 lei/an 

  5% - 15%: - 13.000 lei/an 

15% - 25%: - 11.000 lei/an 

25% - 35%: -   9.000 lei/an 

35% - 45%: -   7.000 lei/an 

45% - 55%: -   5.000 lei/an 

55% - 65%: -   3.000 lei/an 

65% - 75%: -   1.000 lei/an 

 

Cantitatea programată la 

eliminare/depozitare în urma sortării, 

determinată conform țintelor impuse de 

OUG nr.74/2018: 

5.648 to – 4.236 to = 1.412 tone deșeu 

rezidual 

 

-până la concurența cantității de 1.412 tone, 

contribuția pentru economia circulară 

(CEC) este în sarcina/se recuperează de la 

generatori 

 

-pentru ce depășește cantitatea de 1.412 

tone, contribuția pentru economia circulară 

(CEC) este în sarcina/se suportă de către 

Operator 

 

Penalitate suplimentară: 

Pentru mai puțin de 5%: 15.000 lei/an 

5% - 15%: - 13.000 lei/an 

15% - 25%: - 11.000 lei/an 

25% - 35%: -  9.000 lei/an 

35% - 45%: - 7.000 lei/an 

45% - 55%: - 5.000 lei/an 
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55% - 65%: - 3.000 lei/an 

65% - 75%: - 1.000 lei/an 

75% sau mai mult: nu se aplică penalități 

  

Operarea instalației 

de tratare mecano-

biolagică 

 

Cantitatea totală de deșeuri de hârtie, metal, 

plastic și sticlă trimise anual la reciclare ca 

procentaj din cantitatea totală de deșeuri 

acceptată la instalația de tratare mecano-

biolagică (%) 

 

 

Nu este cazul 

 

Nu este cazul 

 

Nu este cazul 

  

Colectarea și 

transportul deșeurilor 

provenite din locuințe, 

generate de activități 

de reamenajare și 

reabilitare interioară 

și/sau exterioară a 

acestora 

 

Cantitatea totală de deșeuri provenite din 

locuințe, generate de activități de reamenajare 

și reabilitare interioară și/sau exterioară a 

acestora, predată pentru reutilizare, reciclare și 

alte operațiuni de umplere, rambleiere direct 

sau prin intermediul unei stații de transfer, ca 

procentaj din cantitatea de deșeuri din 

locuințe, generate de activități de reamenajare 

și reabilitare interioară și/sau exterioară a 

acestora colectate (%) 

 

 

Nu este cazul 

 

Nu este cazul 

 

Nu este cazul 

 

 

           Preşedinte de şedinţă                                                                           Contrasemnează 

           Mátéfi Rezső                                                                           Secretar general 

                                                                           Şerban Dorin 

 


