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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCŢ
IONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE
SALUBRIZARE AL
SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞ
TI

CAPITOLUL I
DISPOZIȚII GENERALE

Secțiunea 1. Cadrul legal

Art. 1.  Prezentul Regulament de organizare și funcţ
ionare a serviciului public de
salubrizare a Sectorului 1 al Municipiului Bucureş
ti, denumit în cele ce urmează
Regulament, a fost elaborat având în vedere legislația în vigoare, inclusiv urmă
toarele
acte normative:
1)

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată
, cu modifică
rile și
completările ulterioare;

2)

Legea 
nr.
51/2006 a serviciilor comunitare de utilită
ţ
i publice, republicată
;

3)

Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localită
ților, republicată
;

4)

Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 101/2006;

5)

Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată
;

6)

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a
deş
eurilor de ambalaje, cu modifică
rile și completă
rile ulterioare;

7)

Ordonanța de Urgențăa Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu
modifică
rile și completă
rile ulterioare;

8)

Ordonanța de Urgențăa Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică
, a contractelor de concesiune de lucră
ri publice ş
i a contractelor
de concesiune de servicii;

9)

Ordonanţ
a de urgenţ
ănr. 5/2015 privind deş
eurile de echipamente electrice ş
i
electronice;
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10) Hotărârea de Guvern nr. 856/2002 privind evidenţ
a gestiunii deş
eurilor ş
i pentru
aprobarea listei cuprinzând deş
eurile, inclusiv deş
eurile periculoase, cu
modifică
rile și completă
rile ulterioare;
11) Hotărârea de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modifică
rile
și completările ulterioare;
12) Hotărârea de Guvern nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și
al deșeurilor de baterii și acumulatori;
13) Regulamentulcadru al serviciului de salubrizare a localită
ților din 09.03.2015,
aprobat prin Ordinul nr. 82/2015, emis de că
tre Autoritatea Naționalăde
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilită
ți Publice;
14) Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru
activitățile specifice serviciului de salibrizare a localită
ților, aprobate prin Ordinul
nr. 109/2007 al Autorită
ții Naționale de reglementare pentru Servicii Comunitare
de Utilită
ți Publice;
15) Ordinul Autorită
ții Naționale de reglementare pentru Servicii Comunitare de
Utilități Publice nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului – cadru de prestare
a serviciului de salubrizare a localită
ților;
16) Strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public
de salubrizare în Municipiul București, aprobată prin Hotă
rârea Consiliului
General al Municipiului București nr. 82 din 28.04.2015;
17) Regulamentul de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare în
Municipiul București, aprobat prin Hotă
rârea Consiliului General al Municipiului
București nr. 119/2010;
18) Normele de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, aprobate prin
Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 120/2010;
19) Normele de igienăşi să
nătate publicăprivind mediul de viaţ
ăal populaţ
iei din
04.02.2014, aprobate prin Ordinul Ministrului Să
nă
tă
ții nr. 119/2014, publicate în
Monitorul Oficial, Partea I, nr.127 din 21.02.2014;
20) Ordinul Ministrului Administraţ
iei ş
i Internelor nr. 1.121/2006 privind stabilirea
modalităţ
ilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în
scopul aplică
rii colectării selective;
21) Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureş
ti nr. 6/2001 privind
preluarea activită
ţii de salubrizare în Municipiul Bucuresti de că
tre consiliile
locale ale sectoarelor, modificatăprin HCGMB nr. 94/2007;
22) Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureş
ti nr. 353/2009 privind
aprobarea Planului de gestionare a deșeurilor în Municipiul București;
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23) Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureş
ti nr. 121/2010 privind
unele măsuri de asigurare a îngră
dirii, salubriză
rii și igieniză
rii terenurilor virane
în Municipiul București, modificatăprin HCGMB nr. 189/2013;
24) Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureş
ti nr. 122/2010 privind
unele măsuri și acțiuni pentru organiză
rile de șantiere de construcții și demolă
ri
din Municipiul București, modificatăprin HCGMB nr. 190/2013;
25) Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureş
ti nr. 123/2010 privind
unele măsuri de asigurare a salubriză
rii prin spă
lare cu jet de apăsub presiune a
carosabilului și trotuarelor, modificatăprin HCGMB nr. 191/2013;
26) Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureş
ti nr. 283/2010 privind
colectarea selectivăa deșeurilor în Municipului București;
27) Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureş
ti nr. 296/2006 privind
aprobarea punctelor de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și
eletronice;
28) Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureş
ti nr. 107/2012 privind
acordarea Permisului de lucru pentru vehiculele care colectează deșeurile
menajere de pe raza Municipiului București;
29) Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureş
ti nr. 108/2012 privind
atingerea țintelor de reducere a depozită
rii deșeurilor municipale din Municipiul
București;
30) Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureş
ti nr. 109/2012 privind
colectarea separată a deșeurilor de că
tre persoanele fizice și asociațiile de
locatari/proprietari din Municipiul București;
31) Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureş
ti nr. 12/2013 privind
colectarea separată a dozelor de aluminiu în instituțiile publice aflate sub
autoritatea Consiliului General al Municipiului București.
32) Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 357/2007, nr. 358/2007, nr.
359/2007 și nr. 361/2007.

Secțiunea 2. Domeniul de aplicare

Art. 2.  
(1) Prevederile prezentului Regulament se aplicăserviciului public de
salubrizare a sectorului 1, denumit în continuare serviciu de salubrizare, înființat și
organizat la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București pentru satisfacerea nevoilor de
salubrizare ale populației, ale instituțiilor publice și ale operatorilor economici de pe
teritoriul administrativ al sectorului.
(2) Prezentul Regulament stabileş
te modalită
ţ
ile de realizare ş
i condiţ
iile de asigurare
a serviciului de salubrizare în Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, inclusiv condițiile
tehnice, indicatorii de performanță
, raporturile dintre operator ş
i utilizatori.
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(3) Prevederile Regulamentului se aplicăși la proiectarea, executarea, recepţ
ionarea,
exploatarea ş
i întreţinerea instalaţ
iilor ş
i echipamentelor din sistemul public de
salubrizare, cu urmărirea tuturor cerinţ
elor legale specifice în vigoare.
(4) Operatorul serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate ş
i de modul
în care este organizatăgestiunea serviciilor de salubrizare, se va conforma prevederilor
prezentului Regulament.
Art. 3. – 
(1) Prezentul Regulament reglementează urmă
toarelor activită
ţ
i de
salubrizare:
a) colectarea separatăş
i transportul separat al deş
eurilor menajere ş
i al deş
eurilor
similare provenite din activită
ţ
i comerciale, din industrie ş
i instituţ
ii, inclusiv
fracţii colectate separat, fă
răa aduce atingere fluxului de deş
euri de echipamente
electrice şi electronice, baterii ş
i acumulatori;
b) colectarea ş
i transportul deş
eurilor provenite din locuinţ
e, generate de activită
ţ
i
de reamenajare ş
i reabilitare interioarăş
i/sau exterioarăa acestora;
c) operarea/administrarea staţ
iilor de transfer pentru deş
eurile municipale ş
i
deş
eurile similare;
d) sortarea deşeurilor municipale ş
i a deş
eurilor similare în staţ
iile de sortare;
e) măturatul, spă
latul, stropirea ş
i întreţ
inerea că
ilor publice;
f) curăţ
area ş
i transportul zăpezii de pe că
ile publice ş
i menţ
inerea în funcţ
iune a
acestora pe timp de polei sau de îngheţ
;
g) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public ş
i predarea acestora către
unită
ţile de ecarisaj sau că
tre instalaţ
ii de neutralizare.
(2) Urmă
toarele activități sunt reglementate în mod exclusiv de Municipiul București,
potrivit art. IV alin. (1) din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii
serviciului de salubrizare a localită
ților nr. 101/2006: organizarea prelucră
rii,
neutraliză
rii ş
i valorificării materiale ş
i energetice a deş
eurilor, organizarea tratării
mecanobiologice a deş
eurilor municipale ş
i a deş
eurilor similare, administrarea
depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţ
iilor de eliminare a deş
eurilor municipale ş
ia
deşeurilor similare, dezinsecția, dezinfecţ
ia ş
i deratizarea.
(3) Prezentul Regulament se completeazăcu Strategia de dezvoltare și funcționare pe
termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București, aprobată
prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 82/2015 și cu celelalte
reglementă
ri în vigoare.
rt. 4.  Noţ
A
iunile specifice, utilizate în prezentul Regulament, se definesc dupăcum
urmează:

7

1. autoritate competentăde reglementare  Autoritatea Naţ
ionalăde Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilită
ţ
i Publice, denumită în continuare
A.N.R.S.C.;
2. activitate de salubrizare menajeră– totalitatea operaţ
iunilor ş
i activită
ţ
ilor de
colectare și transport a deșeurilor menajere și a celor similare;
3. biodeş
euri  deş
euri biodegradabile provenite din gră
dini ş
i parcuri, deş
eurile
alimentare sau cele provenite din bucă
tă
riile gospodă
riilor private, restaurantelor,
firmelor de catering ori din magazine de vânzare cu amă
nuntul, compatibile cu
deş
eurile provenite din unită
ţ
ile de prelucrare a produselor alimentare;
4. broker  orice întreprindere/operator economic care se ocupăde valorificarea sau
eliminarea deşeurilor în numele altor persoane, inclusiv brokerii care nu intră
fizic în posesia deşeurilor;
5. comerciant  orice întreprindere/operator economic care acţ
ioneazăîn nume
propriu pentru cumpărarea ş
i pentru vânzarea ulterioarăa deş
eurilor, inclusiv
acei comercianţi care nu intrăfizic în posesia deş
eurilor;
6. compost  produs rezultat din procesul de tratare aerobăş
i/sau anaerobă
, prin
descompunere microbianăa componentei organice din deş
eurile biodegradabile
colectate separat supuse compostă
rii;
7. calamitate naturală dezastru care se abate asupra unei comunită
ţ
i precum
cutremur, furtuni puternice soldate cu precipitaţ
ii abundente etc.;
8. colectare  strângerea deş
eurilor, inclusiv sortarea ş
i stocarea preliminarăa
deş
eurilor în vederea transportă
rii la o instalaţ
ie de tratare;
9. colectare separată– colectarea în cadrul că
reia un flux de deş
euri este pă
strat
separat în funcţ
ie de tipul ş
i natura deş
eurilor, cu scopul de a facilita tratarea
specificăa acestora;
10. colectare selectivăa deșeurilor de ambalaje de la populație – colectarea deșeurilor
de ambalaje pe tipuri de materiale și/sau sortimente de materiale, care se
efectueazăprin: sistemul de colectare selectivăde că
tre operatorul de salubrizare
care deține exclusivitate pe raza sectorului 1 al Municipiului București; sisteme de
colectare distinctăa deșeurilor de ambalaje înființate de operatorii economici care
dețin autorizație de mediu pentru desfă
șurarea acestei activită
ți;
11. colector de deșeuri de ambalaje – operator economic care deține autorizație de
mediu pentru colectarea deșeurilor de ambalaje;
12.curăţ
area ză
pezii/gheţ
ii  operaţ
iunea de îndepă
rtare a stratului de ză
padăsau
de gheaţă depus pe suprafaţ
a carosabilăş
i pietonală
, în scopul asigură
rii
deplasării vehiculelor şi pietonilor în condiţ
ii de siguranţ
ă
;
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13.curățarea rigolelor  operaţ
iunea de îndepă
rtare manualăsau mecanizatăa
depunerilor de noroi, nisip şi praf de pe o porţ
iune de 0,75 m de la bordurăspre
axul median al stră
zii, urmatăde mă
turare ş
i/sau stropire;
14.curăţ
enie de primă
vară
/toamnă  activitate suplimentară de salubrizare,
efectuatăde regulăîn lunile martie  aprilie/ septembrie – octombrie, conform
ariei de competenţăde către operatorul de salubrizare, Administraţ
ia domeniului
public Sectorul 1, de către Asociaţ
iile de proprietari/locatari pentru spaţ
iile din
jurul blocurilor şi de că
tre oricare persoanăfizicăsau juridicăpentru spaţ
iul
deţ
inut sau administrat.
15.depozit – amplasament pentru eliminarea finalăa deșeurilor, prin depozitare pe
sol sau în subteran, inclusiv;
16.deratizare  activitatea de stârpire a roză
toarelor prin otră
vire cu substanţ
e
chimice sau prin culturi microbiene;
17.deş
eu  orice substanţ
ăsau obiect din categoriile stabilite de legislația specifică
privind regimul deșeurilor, pe care deţ
ină
torul le aruncăori are intenţ
ia sau
obligaţia săle arunce;
18.deş
euri biodegradabile  deş
euri care suferădescompuneri anaerobe sau aerobe,
cum ar fi deş
eurile alimentare ori de gră
dină
,ş
i care pot fi valorificate material;
19.deş
eu cu regim special  deş
eu ale că
rui manipulare, colectare, transport ş
i
depozitare se supun unui regim reglementat prin acte normative în vederea
evitării efectelor negative asupra să
nă
tă
ţ
ii oamenilor, bunurilor ş
i asupra
mediului înconjură
tor;
20.deş
euri din construcţii provenite din locuinţ
e (de la populație)  deş
euri generate
din activită
ţile de reamenajare ş
i reabilitare interioarăş
i/sau exterioarăa
locuinţelor;
21.deșeuri din construcții și demolă
ri – deșeurile rezultate din activită
ți precum
construcția clădirilor și infrastructurii civile, demolarea totalăsau parțialăa
clă
dirilor și infrastructurii civile, modernizare și întreținerea stră
zilor;
22.deş
euri de ambalaje  orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac
cerinţele definiţiei de deş
eu, exclusiv deş
euri de producţ
ie;
23.deş
euri menajere  deş
euri provenite din gospodă
rii/locuinţ
e, inclusiv fracţ
iile
colectate separat, ş
i care fac parte din categoriile 15.01 ş
i 20 din anexa nr. 2 la
Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţ
a gestiunii deş
eurilor ş
i
pentru aprobarea listei cuprinzând deş
eurile, inclusiv deş
eurile periculoase, cu
completările ulterioare;
24.deş
euri municipale  deşeuri menajere ş
i deş
euri similare, inclusiv fracțiile
colectate separat, care sunt generate pe raza Sectorului 1 al Municipiului
București;
9

25.deş
euri periculoase  orice deş
euri care prezintă una sau mai multe din
proprietă
ţile periculoase prevă
zute în anexa nr. 4 la Legea nr. 211/2011,
republicată;
26.deş
euri de producţ
ie  deşeuri rezultate din activită
ţ
i industriale, ce fac parte din
categoriile 0314 din anexa nr. 2 la Hotă
rârea Guvernului nr. 856/2002, cu
completările ulterioare;
27.deş
eu reciclabil  deşeu care poate constitui materie primăîntrun proces de
producţie pentru obţ
inerea produsului iniţ
ial sau pentru alte scopuri;
28.deş
euri reziduale  deşeurile nevalorificabile colectate separat, inclusiv cele
rezultate în urma proceselor de tratare, altele decât deş
eurile reciclabile;
29.deş
euri de origine animală subproduse de origine animalăce nu sunt destinate
consumului uman, cadavre întregi sau porţ
iuni de cadavre provenite de la
animale;
30.deş
euri similare  deşeuri care, din punctul de vedere al naturii ş
i al compoziţ
iei,
sunt comparabile cu deş
eurile menajere, exclusiv deş
eurile din producție, din
agriculturăş
i din activită
ţi forestiere;
31.deșeuri solide – componente rezultate din activită
țile menajere sau industriale,
care nu mai au valoare de întrebuințare sau nu mai fac folosințăutilizatorului și
care sunt precolectate de că
tre acesta pentru a fi predate operatorului de
salubrizare;
32.deş
euri stradale  deşeuri specifice că
ilor de circulaţ
ie publică
, provenite din
activitatea cotidianăa populaţ
iei, de la spaţ
iile verzi, de la animale, din depunerea
de substanţ
e solide provenite din atmosferăetc.;
33.deş
euri voluminoase  deş
euri solide de diferite provenienţ
e care, datorită
dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obiş
nuite de colectare, ci
necesităo tratare diferenţiatăfaţ
ăde acestea, din punct de vedere al preluă
rii ş
i
transportului;
34.deșeuri de echipamente electrice și electronice – denumite în continuare DEEE –
echipamentele electrice și electronice care constituie deșeuri conform
prevederilor Ordonanței de Urgențăa Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de
echipamente electrice și electronice, echipamentele electrice ş
i electronice care
constituie deş
euri în sensul pct. 12 din prezentul Regulament, inclusiv
componentele, subansamblele ş
i produsele consumabile care fac parte integrantă
din produs în momentul în care acesta devine deş
eu;
35.deșeuri de baterii și acumulatori  orice baterie sau acumulator care constituie
deş
eu în sensul pct. 12 din prezentul Regulament;
36.deţ
inător de deş
euri  producă
torul deş
eurilor sau persoana fizicăori juridicăce
se aflăîn posesia acestora.
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37.dezinfecţie  activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanţ
e
specifice, în scopul eliminării surselor de contaminare;
38.dezinsecţie  activitatea de combatere a artropodelor în stadiul de larvăsau adult
cu substanţ
e chimice specifice;
39.ecarisare – activitatea de colectare a deșeurilor de origine animală
/subproduse de
origine animalăce nu sunt destinate consumului uman, în scopul procesă
rii sau
incineră
rii/coincineră
rii acestora, incluzând activită
țile de transport, depozitare și
manipulare a acestora, dupăcaz;
40.eliminare  orice operaţiune care nu este o operaţ
iune de valorificare, chiar şi în
cazul în care una dintre consecinţ
ele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de
substanţ
e sau de energie;
41.evacuarea depozitelor necontrolate de deş
euri – operațiunea ce constă în
încă
rcarea ş
i transportul deş
eurilor indiferent de natura lor, aflate în vrac pe
diferite amplasamente.
42. fracție umedă– conține deșeurile menajere obișnuite, resturi alimentare sau cele
rezultate din producerea hranei zilnice (inclusiv deșeuri reciclabile compromise),
deșeuri biodegradabile, vegetale, cu conținut ridicat de umiditate, nereciclabilitate;
43. fracție uscată– conține deșeurile din categoria materialelor reciclabile (hârtie,
carton, PETuri, pungi de plastic, sticle, doze de aluminiu etc.)
44.gestionarea deșeurilor – colectarea, transportul, valorificarea ş
i eliminarea
deş
eurilor, inclusiv supervizarea acestor operaţ
iuni ş
i întreţ
inerea ulterioarăa
amplasamentelor de eliminare, inclusiv acţ
iunile întreprinse de un comerciant sau
un broker;
45.gurăde scurgere  componenta tehnicăconstructivăa sistemului de canalizare
prin care se asigurăevacuarea apelor pluviale;
46.incinerare  operaţia de tratare termicăa deş
eurilor, cu sau fă
rărecuperare de
energie, realizată în instalaţ
ii care respectă legislaţ
ia în vigoare privind
incinerarea deşeurilor;
47.instalaţie de incinerare  orice instalaţ
ie tehnicăfixăsau mobilăş
i echipamentul
destinat tratamentului termic al deş
eurilor, cu sau fă
rărecuperarea că
ldurii de
ardere rezultate, al cărei randament energetic este egal sau mai mare decât
minimul prevă
zut în anexa nr. 3 la Legea nr. 211/2011, republicată
;
48.infrastructură tehnicoedilitară – ansamblul sistemelor de utilită
ţ
i publice
destinate furnizării/prestă
rii serviciilor de utilităţ
i publice; infrastructura
tehnicoedilitară aparţine domeniului public ori privat al unită
ţilor
administrativteritoriale şi este supusăregimului juridic al proprietă
ţ
ii publice
sau private, potrivit legii;
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49.indicatori de performanţă parametri ai serviciului de salubrizare, realizaţ
i de
operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate,
urmă
riţi la nivelul operatorului;
50.întreţinerea cură
ţeniei stră
zilor  activitatea de salubrizare prin care se
îndepă
rteazăprin procedee manuale depunerile grosiere normale sau accidentale
aflate pe arterele de circulaţ
ie, spații verzi, în scopul pă
stră
rii unui aspect salubru
al domeniului public;
51.licenţă actul tehnic ş
i juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaş
te calitatea
de operator al serviciului, precum ş
i capacitatea ş
i dreptul de a presta una sau mai
multe activităţ
i ale acestuia;
52.măturat  activitatea de salubrizare a localită
ţ
ilor care, prin aplicarea unor
procedee manuale sau mecanice, realizeazăun grad bine determinat de cură
ţ
are a
suprafeţ
elor de circulaţ
ie, de odihnăori de agrement ale aş
eză
rilor urbane sau
rurale;
53.măturatul manual al străzilor  executarea operaţ
iei de mă
turare a carosabilului ş
i
trotuarelor, salubrizarea alveolelor unde sunt plantaţi pomi ş
i arbuş
ti stradali, de
către personal angajat prin folosirea unor unelte individuale. De asemenea sunt
adunate diferitele obiecte de dimensiuni comune aruncate pe strada, trotuare sau
spaţiul verde de pe aliniamentul stradal, sunt golite coş
urile stradale de gunoi.
54.măturatul mecanizat – executarea unei operații de mă
turare cu ajutorul utilajelor
specifice (autoperii colectoare dotate cu sisteme de aspirare), utilaje
multifuncționale cu sisteme de aspirare care acționeazăpe carosabil și pe trotuare.
Este o operațiune ce se desfă
șoarăcu prioritate pe arterele aferente traseelor
mijloacelor de transport în comun, cât și pe celelalte artere din sector.
55.mobilier stradal  elementele amplasate în spaţ
iile publice, precum aparate de
joacăpentru copii, panouri de prezentare, coş
uri de gunoi, mese de ş
ah, mese de
pingpong, popice, bănci, garduri metalice pentru protecţ
ia spaţ
iilor verzi ş
i altele
asemenea;
56.neutralizare a deşeurilor de origine animală activitatea prin care se modifică
caracterul periculos al deş
eurilor de origine animală prin procesare,
incinerare/coincinerare, transformarea lor în produse stabile biologic,
nepericuloase pentru mediul înconjură
tor, animale sau om, respectiv activitatea
de îngropare a acestora;
57.operator de salubrizare –persoana juridicăde drept public sau de drept privat ,
românăsau stră
ină
, care are competenţ
aş
i capacitatea, recunoscute prin licenţ
a
emisă de autoritatea competentă
, de a furniza/presta, în condiţ
iile
reglementărilor în vigoare, serviciul de salubrizare sau una sau mai multe
activităţi ale acestuia, desemnatăprin hotă
râre de dare în administrare sau prin
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hotă
râre de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de
salubrizare;
58.producător de deş
euri  orice persoanăale că
rei activită
ţ
i genereazădeş
euri,
producător de deşeuri sau orice persoană care efectuează operaţ
iuni de
pretratare, amestecare ori de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a
compoziţ
iei acestor deşeuri;
59.pregătire pentru reutilizare – operațiunile de verificare, cură
țare sau valorificare
prin reparare, prin care produsele sau componentele produselor care au devenit
deșeuri sunt pregă
tite pentru a fi reutilizate fă
rănicio altăoperațiune de
pretratare;
60.răzuitul rigolelor  operaţ
iunea de îndepă
rtare cu ajutorul lopeţ
ilor ş
i a periilor a
noroiului, nisipului, prafului sau resturilor organice aglomerate pe o porţ
iune de
cca. 75 cm pe carosabil, măsuratăde la bordurăspre axul median al stră
zii, sau din
zonele unde a stagnat apa ş
i sa depus mâl ş
i nisip.
61.reciclare  orice operaţ
iune de valorificare prin care deş
eurile sunt transformate
în produse, materiale sau substanţ
e pentru aş
i îndeplini funcţ
ia iniţ
ialăori
pentru alte scopuri. Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu
include valorificarea energeticăş
i conversia în vederea folosirii materialelor drept
combustibil sau pentru operaţ
iunile de umplere;
62.reţ
etă ansamblu de specificaţ
ii care descriu materialele utilizate pentru o
anumităoperaţiune pe sortimente, cantită
ţ
i, concentraţ
ii ale soluţ
iilor pentru o
anumităoperaţ
iune de deratizare, dezinfecţ
ie sau dezinsecţ
ie ş
i un anumit tip de
obiectiv;
63.reutilizare – orice operațiune prin care produsele sau componentele care au
devenit deșeuri sunt utilizate din nou în același scop pentru care au fost
concepute;
64.salubrizare  totalitatea operaţ
iunilor ş
i activită
ţ
ilor necesare pentru pă
strarea
unui aspect salubru al localită
ţ
ilor;
65.salubrizarea și curăţ
area mobilierului stradal  activitatea de cură
ţ
are manuală
sau mecanizată a tuturor elementelor ce fac parte din mobilierul stradal,
îndepă
rtarea desenelor tip graffiti a afiş
elor, a prafului, a noroiului, etc., astfel
încât acestea săaibăîn permanenţ
ăun aspect curat ş
i îngrijit;
66.sistem public de salubrizare  ansamblul instalaţ
iilor tehnologice, echipamentelor
funcţ
ionale şi dotărilor specifice, construcţ
iilor ş
i terenurilor aferente prin care
se realizeazăserviciul de salubrizare;
67.sortare  activitatea de separare pe categorii ş
i stocare temporarăa deş
eurilor
reciclabile în vederea transportă
rii lor la operatorii economici specializaţ
i în
valorificarea acestora;
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68.spălarea străzilor  activitatea de salubrizare care se executămecanizat, cu
instalaţii speciale, folosinduse apa cu jet sub presiune ridicată
, cu sau fă
răsoluţ
ii
speciale, în vederea îndepă
rtă
rii deş
eurilor ş
i prafului de pe toatăsuprafaţ
a
stră
zilor, aleilor şi trotuarelor;
69.staţ
ie de transfer  spaţiu special amenajat pentru stocarea temporară a
deş
eurilor, în vederea transportă
rii centralizate a acestora la o staţ
ie de tratare;
70.stropitul străzilor  activitatea de salubrizare, care constăîn dispersarea apei pe
suprafeţ
ele de circulaţ
ie, indiferent de natura îmbră
că
mintei acestora, pe spaţ
iile
de odihnăşi de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalaţ
ii
specializate, în scopul creă
rii unui microclimat favorabil îmbună
tă
ţ
irii stă
rii
igienice a localităţilor şi evită
rii formă
rii prafului;
71.tratare  operaţiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregă
tirea prealabilă
valorificării sau eliminării;
72.tratare mecanobiologică tratarea deş
eurilor municipale colectate în amestec
utilizând operaţ
ii de tratare mecanică de separare, sortare, mă
runţ
ire,
omogenizare, uscare ş
i operaţ
ii de tratare biologicăprin procedee aerobe ş
i/sau
anaerobe;
73.tobogan  jgheab sau tubulaturăfolositădrept mijloc de transport prin alunecare a
deş
eurilor;
74.trasabilitate – caracteristica unui sistem de a permite regă
sirea istoricului, a
utiliză
rii sau a localizării unui deșeu prin identifică
ri înregistrate;
75.utilizatori – persoane fizice sau juridice care beneficiază
, direct sau indirect,
individual sau colectiv, de serviciile de salubrizare;
76.valorificare  orice operaţ
iune care are drept rezultat principal faptul cădeş
eurile
servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate întrun
anumit scop sau faptul cădeş
eurile sunt pregă
tite pentru a putea servi scopului
respectiv în întreprinderi ori în economie în general;
77. valorificarea materială– orice operațiune de valorificare, exclusiv valorificarea
energetică
, precum și reprelucrarea în materiale care săfie folosite drept
combustibili;
78.valorificarea energetică– utilizarea deșeurilor ca mijloc de producere a energiei
prin incinerarea directă, cu sau fă
răalte deșeuri, dar cu recuperare de că
ldură
;
79.vector  organism (insectă, roză
toare) care ră
spândeşte un parazit, un virus sau
germeni patogeni de la un animal la altul, de la om la om ori de la animale la om.
Art. 5. – Organizarea și funcționarea serviciului public de salubrizare au la bază
urmă
toarele principii:
a) protecția să
nătății populației;
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b) responsabilitatea fațăde cetă
țeni;
c) conservarea și protecția mediului înconjură
tor;
d) asigurarea calită
ții și continuită
ții serviciului;
e) tarifarea echitabilă
, corelatăcu calitatea și cantitatea serviciului prestat;
f) securitatea serviciului;
g) dezvoltarea durabilă
;
h) nediscriminarea și egalitatea de tratament a utilizatorilor;
i) transparența, consultarea și antrenarea în decizii a cetă
țenilor;
j) administrarea corectăși eficientăa bunurilor din proprietatea publicăsau privată
Sectorului 1 București sau aflate în administrarea Sectorului 1, precum și a banilor
publici;
k) autonomia localăși descentralizarea.
Art. 6.  
(1) Serviciul de salubrizare se realizeazăprin intermediul unei infrastructuri
tehnicoedilitare specifice care, împreunăcu mijloacele de colectare ş
i transport al
deşeurilor, formeazăsistemul public de salubrizare, denumit în continuare sistem de
salubrizare.
(2) Dezvoltarea și modernizarea sistemului de salubrizare vor fi realizate în acord cu
reglementă
rile adoptate la nivel național și local (planuri, strategii, programe etc.), cât și
cu legislația comunitarădin domeniu.
Art. 7. – (1) 
La nivelul sectorului 1 al Municipiului București, gestionarea activită
ților
specifice serviciului public de salubrizare, enumerate la art. 3 alin. (1) din prezentul
Regulament se realizeazăprin modalitatea gestiunii delegate.
(2) 
Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București stabilește procedura de
atribuire a contractului de delegare și regimul juridic al contractului, conform
prevederilor legale în vigoare privind achizițiile publice.
(3) 
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare se încheie numai pe
baza Hotă
rârii privind atribuirea și încheierea contractului, adoptatăde Consiliul Local al
Sectorului 1 al Municipiului București.
(4) Nu fac obiectul delegă
rii de gestiune a serviciului de salubrizare din sectorul 1 al
Municipiului București activită
țile de dezinsecție, deinfecție și deratizare, 
organizarea
prelucrării, neutralizării și valorifică
rii materiale și energetice a deșeurilor, organizarea
tratării mecanobiologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare, de administrare
a depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a
deșeurilor similare, acestea fiind de competența exclusivăa Municipiului București.

Secţ
iunea 3. Accesul la serviciul de salubrizare
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rt. 8.  (1) Toţi utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul Sectorului 1 al
A
Municipiului București au dreptul garantat de a beneficia de serviciul de salubrizare.
(
2) Utilizatorii au drept de acces, fă
rădiscriminare, la informaţ
iile publice privind
serviciul de salubrizare, indicatorii de performanţ
ăai serviciului, structura tarifarăş
i
clauzele contractuale.
(
3) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca, prin modul de prestare a
serviciului, săasigure protecţia sănă
tă
ţ
ii publice, utilizând numai mijloace ş
i utilaje
corespunză
toare cerinţ
elor autorită
ţ
ilor competente din domeniul să
nă
tă
ţ
ii publice ş
i al
protecţiei mediului.
(
4) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat săasigure continuitatea serviciului
conform programului aprobat de Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București,
cu excepţia cazurilor de forţ
ămajorăcare sunt menţ
ionate în contractul de delegare.
Art. 9.  (1) Contravaloarea activită
ților specifice de salubrizare efectuate în beneficiul
întregii comunități locale, precum cură
țarea și transportul ză
pezii de pe că
ile publice și
menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, mă
turatul, spă
latul,
stropirea și întreținerea că
ilor publice, colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul
public și predarea acestora către unită
țile de ecarisaj sau că
tre instalațiile de neutralizare,
colectarea și transportul deșeurilor stradale etc. se achităoperatorului din bugetul local al
Consiliului Local al Sectorului 1.
(2) Pentru serviciile menționate la alin. (1), Consiliul Local al Sectorului 1 poate institui
o taxăde habitat. Taxa se va constitui venit al bugetului local cu destinaţ
ie specială
,
respectiv pentru organizarea sistemului public de salubrizare ş
i plata serviciilor prestate
de operatorul serviciului de salubrizare. Valoarea ş
i modalitatea de prelevare a taxei vor
fi stabilite prin Hotarâre a Consiliului Local al Sectorului 1, cu respectarea prevederilor
legale.
Art.10. – (1) 
Pentru activită
țile specifice serviciului de salubrizare de care beneficiază
individual, cu excepția activității de salubrizare menajeră
, reglementatăla art. 11 din
prezentul Regulament, utilizatorii (persoane fizice ori juridice, asociațiile de
proprietari/locatarii, instituțiile, agenții economici care au sedii și puncte de lucru în
sectorul 1) au obligația de a încheia contracte de prestă
ri servicii de salubrizare cu
operatorul licențiat în baza contractului de delegare. Aceștia vor achita tarifele aprobate
prin Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1 București potrivit dispozițiilor legale.
(2) Contractul de prestă
ri servicii de salubrizare, elaborat în conformitate cu
prevederile Contractului – cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localită
ților, va
fi aprobat prin Hotă
râre a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București.
(
3) Sectorul 1 al Municipiului București, împreunăcu operatorul serviciului de
salubrizare vor ține la zi evidența tuturor utilizatorilor cu și fă
răcontracte de prestă
ri
servicii.
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(4) Refuzul utilizatorului de a încheia contracte de prestare de servicii cu operatorul
serviciului de salubrizare licențiat pentru sectorul 1 al Municipiului București constituie
contravenție care se sancționeazăîn condițiile art. 30 alin. (5) din Legea nr. 101/2006,
modificatăși completată
.
Art. 11.  (1) Pentru activitatea de salubrizare menajeră
, atât cea prestatăpopulației cât
și cea prestatăagenților economici, producă
torul deșeurilor menajere și similare (precum
asociațiile de proprietari/locatarii, proprietarul casei individuale, instituțiile, persoanele
juridice, orice agenți economici etc.) va achita taxa pentru activitatea de salubrizare
menajerăstabilităprin Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1, potrivit principiului
poluatorul plă
tește.
(2) Sectorul 1 al Municipiului București va deconta lunar operatorului, direct din
bugetul local, contravaloarea prestațiilor de salubrizare menajerăefectuate.
(3) Valoarea şi modalitatea de prelevare a taxei prevă
zute la alin. (1) vor fi stabilite
prin Hotarâre a Consiliului Local al Sectorului 1, cu respectarea prevederilor legale, și va
fi inclusăîn contractul de delegare a gestiunii pentru activitatea de salubrizare menajeră
.
Cuantumul acestei taxe va fi comunicat în scris Primă
riei Municipiului București –
Direcția Utilități Publice în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a actului
adițional la contractul de delegare a gestiunii, de că
tre operatorul serviciului și de
Primăria Sectorului 1. 
Pentru colectarea selectivăa deșeurilor municipale, Consiliul Local
al Sectorului 1 poate aplica taxe diferențiate, stimulative.
(4) 
Pânăla stabilirea taxei pentru activitate de salubrizare menajeră
, agenții economici
care au sedii și/sau puncte de lucru în sectorul 1 (inclusiv agenții economici din centre
comerciale, din stațiile de metrou, gă
ri, autogă
ri, aeroporturi etc.) au obligația de a încheia
contracte de salubrizare cu operatorul licențiat în baza contractului de delegare, pentru
prestațiile de salubrizare menajerăde care beneficiazăindividual. Aceștia vor achita
tarifele aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1 București potrivit
dispozițiilor legale.
Art. 12. – 
(1) Operatorul licenţiat pentru desfă
ş
urarea activită
ţ
ii de colectare separată
şi transport separat al deşeurilor, cu excepţ
ia deş
eurilor periculoase cu regim special,
are obligaţia să colecteze deş
eurile abandonate ş
i, în cazul în care
producătorul/deţinătorul de deşeuri este necunoscut, cheltuielile legate de cură
ţ
area ş
i
refacerea mediului, precum ş
i cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare,
eliminare sunt suportate de că
tre Sectorul 1 al Municipiului București.
(2) Operatorul de salubrizare va sesiza de îndatăSectorului 1 al Municipiului București
existența depozitelor mari de deșeuri abandonate pe care operatorul este obligat săle
colecteze/evacueze la solicitarea Sectorului 1.
(3) În cazul identifică
rii producătorului/deţ
ină
torului de deş
euri, acesta va fi obligat să
suporte atât cheltuielile efectuate de Sectorul 1 al Municipiului București, cât ş
i
sancţ
iunile contravenţ
ionale.
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Art. 13. – 
(1) Cuantumul și regimul tarifelor și taxelor speciale se stabilesc, se ajustează
sau se modificăde către Consiliul Local al Sectorului 1 în baza fișelor de fundamentare pe
elemente de cheltuieli, întocmite de că
tre operator în conformitate cu normele
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activită
țile specifice
serviciului de salubrizare a localităților, elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.
(2) Modificarea și ajustarea tarifelor/taxelor speciale pentru serviciile publice de
salubrizare se vor realiza în raport de prevederile legale aplicabile.

Secţiunea 4. Documentaţ
ia tehnică
rt. 14.  
A
(1) Prezentul Regulament stabileş
te documentaţ
ia tehnicăminimăpentru
operatorul care asigurăserviciul de salubrizare în sectorul 1 al Municipiului București.
(
2) Regulamentul stabileşte documentele necesare exploată
rii sistemului de
salubrizare, precum şi modul de întocmire, actualizare, pă
strare ş
i manipulare a acestor
documente.
(
3) Prevederile prezentului Regulament privind modul de întocmire, de pă
strare ş
i
reactualizare a evidenţ
ei tehnice se completeazăcu procedurile de exploatare specifice
principalelor tipuri de instalaţ
ii.
rt. 15.  
A
(1) Operatorul va avea ş
i va actualiza, în funcţ
ie de specificul activită
ţ
ii de
salubrizare prestate, următoarele documente aferente sistemului de salubrizare operat
de acesta:
a) actele de proprietate sau contractul prin care sa fă
cut delegarea gestiunii;
b) planul cadastral ş
i situaţia terenurilor din aria de deservire;
c) planurile generale cu amplasarea construcţ
iilor ş
i a instalaţ
iilor aflate în
exploatare, actualizate cu toate modifică
rile sau completă
rile;
d) planurile clă
dirilor sau construcţ
iilor speciale având notate toate modifică
rile sau
completările la zi;
e) cărţ
ile tehnice ale construcţiilor din sistemul de salubrizare;
f) documentaţ
ia tehnicăa utilajelor ş
i instalaţ
iilor ş
i, dupăcaz, autorizaţ
iile de
punere în funcţiune a acestora;
g) proceseverbale de constatare în timpul execuţ
iei şi planurile de execuţ
ie ale
părţ
ilor de lucră
ri sau ale lucră
rilor ascunse;
h) proiectele de execuţie ale lucră
rilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de
calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile ş
i schemele instalaţ
iilor ş
i
reţ
elelor etc.;
i) documentele de recepţie, preluare ş
i terminare a lucră
rilor cu:
18

1. proceseverbale de măsurători cantitative de execuţ
ie;
2. proceseverbale de verificări ş
i probe, inclusiv probele de performanţ
ăş
i garanţ
ie,
buletinele de verifică
ri, analizăş
i încercă
ri;
3. proceseverbale de realizare a indicatorilor tehnicoeconomici;
4. proceseverbale de punere în funcţ
iune;
5. lista echipamentelor montate în instalaţ
ii cu caracteristicile tehnice;
6. proceseleverbale de preluare ca mijloc fix în care se consemneazărezolvarea
neconformităţ
ilor şi a remedierilor;
7. documentele de aprobare a recepţ
iilor ş
i de predare în exploatare.
j) schemele de funcţ
ionare a instalaţ
iilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu
actualizate conform situaţ
iei de pe teren, planurile de ansamblu ş
i de detaliu ale
fiecă
rui agregat şi/sau ale fiecă
rei instalaţ
ii, inclusiv planurile ş
i cataloagele
pieselor de schimb;
k) instrucţ
iunile producă
torilor/furnizorilor de echipament sau ale organizaţ
iei de
montaj privind manipularea, exploatarea, întreţ
inerea ş
i repararea
echipamentelor şi instalaţ
iilor, precum ş
i că
rţ
ile/fiş
ele tehnice ale
echipamentelor principale ale instalaţ
iilor;
l) normele generale şi specifice de protecţ
ie a muncii aferente fiecă
rui echipament,
fiecă
rei instalaţ
ii sau fiecărei activită
ţ
i;
m) planurile de dotare şi amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de
apă
rare a obiectivului în caz de incendiu, calamită
ţ
i sau alte situaţ
ii excepţ
ionale;
n) regulamentul de organizare ş
i funcţ
ionare ş
i atribuţ
iile de serviciu pentru întreg
personalul;
o) avizele şi autorizaţ
iile legale de funcţ
ionare pentru clă
diri, laboratoare, instalaţ
ii
de măsură, inclusiv cele de protecţ
ie a mediului obţ
inute în condiţ
iile legii;
p) inventarul instalaţ
iilor şi liniilor electrice, conform instrucţ
iunilor în vigoare;
q) instrucţ
iuni privind accesul în incintăş
i instalaţ
ii;
r) documentele referitoare la instruirea, examinarea ş
i autorizarea personalului;
s) registre de control, de sesiză
ri ş
i reclamaţ
ii, de dare ş
i retragere din exploatare,
de admitere la lucru etc.;
t) bilanţ
ul de proiect şi rezultatele bilanţ
urilor periodice întocmite conform
prevederilor legale, inclusiv bilanţ
ul de mediu.
(
2) Documentaţ
iile referitoare la construcţ
ii energetice se vor întocmi, completa ş
i
păstra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnicăa construcţ
iei".
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rt. 16.  
A
(1) Documentaţia de bazăa lucră
rilor ş
i datele generale necesare exploată
rii,
întocmităde operatorii economici specializaţ
i în proiectare, se predătitularului de
investiţie odatăcu proiectul lucrării respective.
(
2) Operatorii economici care au întocmit proiectele au obligaţ
ia de a corecta toate
planurile de execuţie, în toate exemplarele în care sau operat modifică
ri pe parcursul
execuţiei şi, în final, săînlocuiascăaceste planuri cu altele noi, originale, actualizate
conform situaţ
iei reale de pe teren, ş
i să predea proiectul, inclusiv în format
optoelectronic, împreunăcu instrucţ
iunile necesare exploată
rii, întreţ
inerii ş
i repară
rii
instalaţiilor proiectate.
(
3) Organizaţiile de execuţ
ie ş
i/sau de montaj au obligaţ
ia ca, odatăcu predarea
lucrărilor, săpredea şi schemele, planurile de situaţ
ii ş
i de execuţ
ie modificate conform
situaţiei de pe teren. În cazul în care nu sau fă
cut modifică
ri faţ
ăde planurile iniţ
iale, se
va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea cănu sau făcut
modificări în timpul execuţ
iei.
(
4) În timpul execuţ
iei lucrărilor se interzic abaterile de la documentaţ
ia întocmităde
proiectant, fă
răavizul acestuia.
rt. 17.  
A
(1) 
Autorită
țile administrației publice locale 
deţ
ină
toare de instalaţ
ii care fac
parte din sistemul public de salubrizare, precum ş
i operatorul care a primit în gestiune
delegatăserviciul de salubrizare, în totalitate sau numai unele activită
ţ
i componente ale
acestuia, își vor organiza o arhivătehnicăpentru pă
strarea documentelor de bază
prevăzute la art. 15 alin. (1), astfel încât orice document săpoatăfi gă
sit cu uş
urinţ
ă
.
(
2) La încheierea activită
ţii, operatorul va preda autorită
ților administrației publice
locale, pe bazăde procesverbal, întreaga arhivăpe care ş
ia constituito, fiind interzisă
păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.
(3)

Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor menționa:
a) data întocmirii documentului;
b) numă
rul de exemplare originale;
c) calitatea celui care a întocmit documentul;
d) numă
rul copiilor executate.

Secțiunea 5. Îndatoririle personalului operativ
Art. 18.  
(1) Personalul de deservire operativăse compune din toţ
i salariaţ
ii care
deservesc construcţ
iile, instalaţiile ş
i echipamentele specifice destinate prestă
rii
serviciului de salubrizare având ca sarcinăprincipalăde serviciu supravegherea sau
asigurarea funcţionării în mod nemijlocit la un echipament, întro instalaţ
ie sau întrun
ansamblu de instalaţii.
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(
2) Subordonarea pe linie operativăş
i tehnicoadministrativă
, precum ş
i obligaţiile,
drepturile ş
i responsabilităţile personalului de deservire operativăse trec în fiş
a
postului şi în procedurile operaţ
ionale.
(
3) Locurile de muncăîn care este necesarădesfă
ş
urarea activită
ţ
ii se stabilesc de
operator în procedurile proprii în funcţ
ie de:
a) gradul de periculozitate a instalaţ
iilor ş
i a procesului tehnologic;
b) gradul de automatizare a instalaţ
iilor;
c) gradul de siguranţ
ănecesar în asigurarea serviciului;
d) necesitatea supravegherii instalaţ
iilor ş
i procesului tehnologic.
Art. 19.  
(1) În timpul prestă
rii serviciului, personalul trebuie săasigure funcţ
ionarea
instalaţiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucţ
iunile/procedurile
tehnice interne, graficele/diagramele de lucru ş
i dispoziţ
iile personalului ierarhic
superior pe linie operativăsau tehnică
administrativă
.
(2)

Prestarea serviciului de salubrizare trebuie realizatăastfel încât săse asigure:
a) protejarea să
nătăţii populaţ
iei;
b) protecţia mediului înconjurător;
c) menţinerea cură
ţeniei ş
i crearea unei estetici corespunză
toare a localită
ţ
ilor;
d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantită
ţ
ii de deş
euri ş
i reciclarea
acestora;
e) continuitatea serviciului
.

CAPITOLUL II
ASIGURAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE Ş
I CONDIŢ
II DE FUNCŢ
IONARE

Secţ
iunea 1. Colectarea separatăş
i transportul separat al deş
eurilor menajere ş
i al
deş
eurilor similare provenite din activită
ţ
i comerciale, din industrie ş
i instituţ
ii,
inclusiv fracţii colectate separat, fă
răa aduce atingere fluxului de deş
euri de
echipamente electrice ş
i electronice, baterii şi acumulatori

Art. 20. – 
(1) În sectorul 1 al Municipiului București, colectarea separatăa deșeurilor
menajere și a deșeurilor similare se realizeazăpe douăfracții: umedăși uscată
, cu
excepția programelor pilot derulate pentru colectarea separată
, pe componente, a fracției
uscate. Deșeurile care nu sunt colectate separat la sursăvor fi supuse sortă
rii în stațiile de
sortare, de către operatorul serviciului de salubrizare.
(2) Sectorul 1 va implementa împreunăcu operatorul de salubrizare un sistem de
colectare separatăprin care săse obținăcel puțin patru fracții: hârtie, mase plastice,
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metal și sticlă, în termen de 5 ani de la încheierea contractului de delegare a gestiunii
serviciului de salubrizare/ încheierea actului adițional la contractul de delegare, în
conformitate cu legislația incidentăși cu Strategia de dezvoltare și funcţ
ionare pe termen
mediu şi lung a serviciului de salubrizare în Municipiul București.
(3) În funcție de sistemul de colectare separatăstabilit, se vor utiliza containere ş
i
recipiente diferite, dupăcum urmează
:
a) în recipiente de culoare gri/negru se vor colecta deş
eurile reziduale care sunt de
tip:
1. resturi de carne ş
i peş
te, gă
tite sau proaspete;
2. resturi de produse lactate (lapte, smântână
, brânză
, iaurt, unt, friş
că
);
3. ouăîntregi;
4. grăsimi animale şi uleiuri vegetale (în cazul în care nu se colectează
separat);
5. excremente ale animalelor de companie;
6. scutece/tampoane;
7. cenuşăde la sobe (dacăse ard ş
i că
rbuni);
8. resturi vegetale din curte tratate cu pesticide;
9. lemn tratat sau vopsit;
10. conţinutul sacului de la aspirator;
11. mucuri de ţigă
ri;
12. veselădin porţelan/sticlăspartă
, geamuri sparte.
b) în recipiente de culoare maro se vor colecta deş
eurile biodegradabile care sunt
de tip:
1. resturi de fructe şi de legume proaspete sau gă
tite;
2. resturi de pâine şi cereale;
3. zaţde cafea/resturi de ceai;
4. pă
r şi blană;
5. haine vechi din fibre naturale (lână
, bumbac, mă
tase) mă
runţ
ite;
6. coji de ouă
;
7. coji de nucă;
8. cenuş
ăde la sobe (când se arde numai lemn);
9. rumeguş, fân ş
i paie;
10.resturi vegetale din curte (frunze, crengi ş
i nuiele mă
runţ
ite, flori);
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11.plante de casă;
12.bucă
ţi de lemn mărunţ
it;
13.ziare, hârtie, carton mă
runţ
ite, umede ş
i murdare.
c)

în recipiente de culoare albastrăse vor colecta deş
eurile reciclabile de tip hârtie
şi carton, curate şi mărunţite;

d) în recipiente de culoare galbenăse vor colecta deş
eurile reciclabile din material
de tip plastic şi metal;
e) în recipiente de culoare alb/verde se vor colecta deş
eurile reciclabile din
material de tip sticlăalbă
/coloratăpe culori, nefiind permis amestecul sticlei cu
deşeuri din materiale de tip porţ
elan/ceramică
.
(4) 
Operatorul de salubrizare va comunica Primă
riei Municipiului București – Direcția
Utilități Publice  forma de organizare, locațiile, sistemul implementat de colectare
separată(platforme/baterii îngropate/semiîngropate etc.), capacitatea pentru sistemul
de colectare, pentru ca acestea săfie incluse în Planul de Gestionare a Deșeurilor.
rt. 21. – 
A
(1) Operatorul care colecteazăş
i transportădeş
euri menajere ş
i deş
euri
similare trebuie săcunoască
:
a) tipul ş
i cantitatea de deş
euri care urmeazăsăfie transportate, pentru fiecare
categorie de deş
euri în parte;
b) cerinţele tehnice generale;
c) măsurile de precauţie necesare;
d) informaţiile privind originea, destinaţ
ia ş
i tratarea deş
eurilor, precum ş
i tipul ş
i
cantitatea de deşeuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorită
ţ
ilor
competente.
(2) Operatorul care colecteazăş
i transportădeş
euri menajere ş
i deş
euri similare va
identifica, împreunăcu Sectorul 1 al Municipiului București, toţ
i producă
torii de deş
euri,
indiferent de natura acestor deş
euri: imobile, case, instituții, persoane fizice și juridice
etc.
(3) Operatorul trebuie săfie licențiat de A.N.R.S.C., autorizat de Primă
ria Municipiului
București și deținător al Permisului de lucru eliberat de aceasta.
Art. 22. – (1) Organizarea colectă
rii unitare și integrate a deșeurilor municipale se va
realiza dupăcum urmează
:
a) colectarea se va realiza separat în containere de suprafață
, îngropate sau
semiîngropate acolo unde sunt întrunite condițiile de amplasare a acestora, iar, în
caz contrar, se va realiza în saci sau europubele, destinate fiecă
rui tip de deșeu,
care vor permite eliminarea mirosurilor caracteristice și a disconfortului vizual;
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b) dupăcolectare, deșeurile menajere și deșeurile similare vor fi supuse procesului
de sortare/tratare;
c) operatorul va supune sortă
rii, în stațiile de sortare, deșeurile municipale care nu
au fost colectate separat la sursă
;
d) colectarea ş
i transportul deş
eurilor provenite din locuinţ
e, generate de activită
ţ
i
de reamenajare şi reabilitare interioarăş
i/sau exterioarăa acestora se va face în
recipienţi special destinați acestui tip de deșeuri;
e) biodeșeurile colectate separat din deșeurile municipale și deșeurile similare, de la
deținătorii de deșeuri și/sau de la stațiile de transfer și de sortare, se transportă
către stațiile de producere a compostului ori că
tre alte instalații de procesare și
tratare adecvată
, dacăvalorificarea deșeurilor se face fă
răriscuri pentru să
nă
tatea
populației și mediului sau se transportăla depozitele de deșeuri în vederea
eliminării;
f) fracția
reziduală (deșeurile
care
nu
mai
pot
fi
supuse
sortă
rii/reciclă
rii/valorificării) va fi eliminatăla depozitele ecologice (precum cele
existente Iridex, Vidra etc.);
g) operatorului îi este interzis sădepoziteze deșeurile biodegradabile și deșeurile
recilabile colectate separat;
h) în termen de 1 an de la încheierea contractului de delegare/încheierea actului
adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, ghenele
vor fi utilizate numai pentru depozitarea deșeurilor care nu pot fi colectate
separat; în acest caz, deșeurile vor fi colectate în recipienți corespunză
tori; ghenele
vor fi salubrizate zilnic, igienizate, dezinfectate și deratizate ori de câte ori este
necesar.
Art. 23.  (1) 
În vederea realizării activită
ţ
ii de colectare separată
, acolo unde există
spațiu și sunt întrunite condițiile corespunză
toare se vor amenaja platforme pentru
colectare, dotate, conform legii, prin grija operatorului de salubrizare, cu recipiente ş
i
containere de colectare. Aceste platforme pot fi amenajate, dupăcaz, pentru deservirea
uneia sau mai multor asociații de proprietari/locatari, accesul în incintăfiind permis
numai membrilor asociațiilor respective.
(
2) Platformele spaţiilor necesare colectă
rii deş
eurilor care se vor realiza prin grija
Sectorului 1 vor fi în mod obligatoriu betonate sau asfaltate în mediul urban, ş
i, în cazul în
care nu sunt asigurate condiţii de scurgere a apei provenite din exfiltraţ
ii ori a celei
meteorice, vor fi prevă
zute cu rigole de preluare, racordate la reţ
eaua de canalizare sau
la cămine de colectare etanșe, care vor fi golite periodic prin grija operatorului.
(
3) Pentru deșeurile biodegradabile se vor identifica în mod obligatoriu de că
tre
operatorul serviciului de salubrizare împreună cu reprezentantul asociației de
proprietari/locatari spații la parterul blocurilor ce vor fi amenajate pentru colectarea
separatăa acestora.
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(4) Pentru asociaţiile de locatari/proprietari, condominii, gospodă
rii individuale care
nu dispun de spaţiile interioare de colectare a deş
eurilor se vor amenaja puncte de
colectare exterioare dotate cu recipiente pentru colectarea separatăa deş
eurilor.
(5) Menţ
inerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecţ
ia ş
i dezinsecţ
ia
punctelor de colectare revin persoanelor fizice ş
i/sau juridice, în cazul în care acestea se
aflăîn spaţ
ii aparţ
inând utilizatorului, ori operatorului în cazul când acestea sunt
amplasate pe domeniul public.
(6) 
Ansamblurile noi de locuințe (blocuri, ansambluri rezidențiale) vor avea prevăzut,
în mod obligatoriu, de la faza de proiect, un spațiu pentru colectarea separatăa deșeurilor
în recipienți îngropați sau semiîngropați. Aceastăcerințăva fi solicitatăde direcțiile de
urbanism prin documentația emisăîn vederea autoriză
rii construcției, respectiv prin
Certificatul de Urbanism și prin Autorizația de construire. Pentru blocurile existente se va
analiza posibilitatea amplasării de containere îngropate/semiîngropate în vecină
tatea
acestora, urmă
rinduse crearea unui sistem unitar și compatibil cu echipamentele
utilizate pentru evacuarea deșeurilor.
(7) 
Stabilirea locului de amplasare a containerelor pentru colectarea deșeurilor
menajere se va face astfel încât distanţ
a pânăla ferestrele spaţ
iilor cu destinaţ
ie de
locuinţăsăfie mai mare de 10 m.
(8) Toți agenții economici au obligația de a asigura, în interiorul incintei unde își
desfășoară activitatea, un loc special amenajat pentru colectarea deșeurilor, în
conformitate cu normele de igienăși cele sanitare. Eliberarea autorizației de funcționare
va fi condiționatăde existența spațiului corespunză
tor pentru colectarea deșeurilor.
(9) Pânăîn anul 2025, este obligatoriu a se realiza în interiorul cartierelor „insule” de
colectare separatăa deșeurilor. Aceste „insule” vor conține platforme pe care se vor
amplasa recipienți pentru colectarea separatăa deșeurilor. Aceste spații vor fi delimitate
și semnalizate corespunză
tor. Se vor lua mă
suri ca accesul săfie permis doar celor
deserviți.
(10) Pânăîn anul 2025 se va renunța la folosirea ghenelor din interiorul blocurilor. Va
putea rămâne în folosințănumai camera de la parterul blocului, care va fi amenajată
corespunză
tor. De asemenea, aceastăcamerăva fi salubrizată
, igienizatăprin grija
asociației de proprietari/locatari, iar accesul la ea va fi permis numai asociației deservite.
Art. 24. – (1) În vederea realizării activită
ţ
ii de colectare separată
, operatorul va dota
punctele de colectare cu recipiente ş
i containere de colectare având capacitatea de
stocare corelatăcu numărul de utilizatori arondaţ
iş
i cu frecvenţ
a de ridicare.
(2) Operatorul de salubrizare va dota asociațiile de proprietari/locatari/case/vile cu
pubele pentru colectarea deșeurilor menajere.
(3) În cazul în care nu este posibilăutilizarea recipientelor/containerelor/pubelelor,
colectarea se va face în pungi/saci sau alte mijloace care prezintăun grad de siguranţ
ă
ridicat din punct de vedere sanitar ş
i al protecţ
iei mediului și care vor fi inscripționați cu
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numele operatorului, tipul de deșeu (culoarea respectivă
), numele asociației de locatari
(se vor utiliza etichetă
ri/autocolante).
(4) Operatorul are obligaţ
ia de a dota spaţ
iile de colectare pentru toţ
i producă
torii de
deşeuri, chiar dacăaceş
tia nu au contract de prestare încheiat cu acesta
.
(5) Numărul de recipiente/containere/pubele de colectare se stabilește conform
tabelului 2 din Standardul SR 13387:1997, Salubrizarea localită
ților. Deșeuri urbane.
Prescripții de proiectare a punctelor pentru precolectare.
(6) Operatorul va suplimenta capacitatea de colectare, inclusiv prin mă
rirea numă
rului
de recipiente/containere/pubele/saci, în cazul în care se dovedeş
te căvolumul acestora
este insuficient ş
i se stocheazădeş
euri municipale și similare în afara lor.
(7) Recipientele/ containerele/pubele folosite pentru colectarea separatăa diferitelor
tipuri de deş
euri vor fi inscripţionate cu denumirea deş
eurilor pentru care sunt destinate
şi marcate în diverse culori prin vopsire sau prin aplicare de folie adezivă
, conform
prevederilor legale.
(8) Costurile de achiziție a recipientelor/containerelor/pubelelor, precum și a
sacilor/pungilor necesare realiză
rii activită
ții de colectare a deșeurilor se includ în taxa
de salubrizare menajeră
.
(
9) În vederea prevenirii utiliză
rii fă
rădrept a recipientelor/containerelor/pubelelor
de colectare a deşeurilor municipale, acestea vor fi inscripţ
ionate cu un marcaj de
identificare realizat astfel încât sănu poatăfi ş
ters fă
răca prin aceastăoperaţ
ie sănu
rămânăurme vizibile. Nu se admite decât inscripționarea mesajelor educaționale de
informare și conștientizare a populației și a marcajului de identificare anterior menționat,
fiind interzise inclusiv inscripționă
rile cu numele primă
riei sau al operatorului de
salubrizare sau orice reclame directe sau indirecte.
(
10)
Operatorul
va
urmă
ri
starea
de
etanş
eitate
a
recipientelor/containerelor/pubelelor de colectare urmând a le înlocui imediat pe cele
care sau deteriorat.
(11) Operatorul are obligația de a menține recipientele/containerele/pubelele de
colectare în stare salubră
, în cazul în care se aflăîn spații aparținând utilizatorului (la
solicitarea acestuia), operatorului sau când acestea sunt amplasate pe domeniul public.
Art. 25. – (1) Pentru depozitarea deş
eurilor stradale, pe că
ile publice vor fi amplasate
recipiente în număr suficient, cu volume adecvate ş
i montate la distanţ
e optime. 
În
zonele intens circulate, coșurile de deșeuri stradale vor fi montate la o distanțăde 10 m.
(2) Operatorul serviciului de salubrizare are obligația de a asigura coșuri pentru
colectarea deșeurilor stradale pe toate arterele, cu precă
dere în zonele unde de află
trecerile de pietoni, cât și în statiile și refugiile R.A.T.B. de pe raza sectorului 1. Coșurile
care vor fi amplasate în stațiile R.A.T.B. trebuie sănu îngreuneze accesul că
lă
torilor în
mijloacele de transport R.A.T.B..
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(3) Operatorul seviciului de salubrizare are obligația săasigure coșuri stradale speciale,
dotate cu săculeti/pungi, care săfie destinate colectă
rii de că
tre cetă
țeni a deșeurilor și
dejecțiilor provenite de la animalele de companie.
(4) Tipul coșurilor pentru deșeuri stradale amplasate pe arterele și în piețele publice,
care sunt în administrarea Sectorului 1 vor fi stabilite de că
tre acesta, cu respectarea
specificului zonei. Obligația achiziționă
rii coșurilor de deșeuri stradale astfel stabilite
revine operatorului serviciului de salubrizare.
(5) Modelul coșurilor destinate colectă
rii deșeurilor stradale care se vor amplasa pe
arterele aflate în Administrația Stră
zilor a Municipiului București va fi stabilit în mod
unitar, ținânduse cont de specificul arterei. Alegerea va fi fă
cutădupăanalizarea
propunerilor înaintate de primăriile sectoarelor 16 și de operatorii de salubrizare că
tre
Primăria Municipiului București – Direcția Utilită
ți Publice. Obligația ulterioară a
achiziționării coșurilor de deșeuri stradale astfel stabilite revine operatorului serviciului
de salubrizare.
(6) Modelul coșurilor de deșeuri stradale amplasate pe stâlpii de iluminat public va fi
stabilit în mod unilateral de către Primă
ria Municipiului București – Direcția Utilită
ți
Publice va stabili. Obligația achiziționă
rii coșurilor de deșeuri stradale astfel stabilite
revine operatorului serviciului de salubrizare.
(7) Achiziția coșurilor ce vor fi amplasate în parcuri, al că
ror model va fi stabilit după
analizarea propunerilor înaintate de primă
riile sectoarelor 16 și ale Administrației
Lacuri, Parcuri și Agrement București că
tre Primă
ria Municipiului București – Direcția
Utilități Publice, revine în sarcina proprietarilor/administratorilor parcurilor.
(8) Coșurile de gunoi stradale și containerele amplasate pe domeniul public pentru
colectarea separatăa deșeurilor, se vor spă
la lunar în perioada 1 aprilie – octombrie, și
trimestrial în restul perioadei, cu obligația ca apa uzatărezultatăsănu fie evacuatăpe
căile publice, ci în sistemul de canalizare a orașului.
(9) Coșurile vandalizate vor fi înlocuite de operator în termen de 48 de ore de la
constatare.
(10) În zonele intens circulate pietonal, în jurul piețelor agroalimentare și de flori sau în
apropierea marilor intersecții vor fi dezvoltate sisteme îngropate sau semiîngropate
privind colectarea separată a deșeurilor, în locațiile aprobate de autorită
țile
administrației publice și pe baza autorizației de construire.
Art. 26. – (1) 
Toate persoanele fizice, persoanele fizice autorizate ş
i persoanele
juridice, producătoare/generatoare de deş
euri municipale, trebuie să realizeze
activitatea de colectare separatăconform sistemului de colectare stabilit la nivelul
Sectorului 1 al Municipiului București, în condiţ
ii salubre, în spaţ
iile special amenajate.
(2) Utilizatorii din zona de exclusivitate a operatorului de salubrizare au obligația de a
preda deșeurile menajere și similare numai operatorului desemnat, licențiat ANRSC.
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(3) În cazul în care deșeurile nu sunt depozitate separat în cel puțin douăfracții: umedă
și uscată, acestea nu vor mai fi ridicate, intrând în sarcina producă
torului/asociației de
proprietari evacuarea acestora pe cheltuiala proprie, apelând la operatorul de salubrizare
care deține exclusivitate pe raza sectorului 1 al Municipiului București. Generatorul
deșeurilor nedepozitate separat va fi sancționat contravențional potrivit art. 30 alin. (6)
coroborat cu art. 24 alin. (6) lit. d) din Legea nr. 101/2006.
(4) 
Toate persoanele juridice care își desfă
șoarăactivitatea de comerț la parterul
blocurilor sau în amenajări speciale (chioșcuri etc.) au obligația de a depozita separat
deșeurile menajere sau cele similare. Orice deșeu depozitat în vecină
tatea punctului de
lucru (trotuar, rigolă, stâlp etc.) este în responsabilitatea directăa persoanei juridice care
deține punctul de lucru.
Art. 27. – Operatorii economici producă
tori de deş
euri, precum ş
i operatorii economici
specializaţi în conceperea ş
i proiectarea activită
ţ
ilor tehnologice ce pot genera deş
euri
au următoarele obligaţ
ii:
a) săadopte, încăde la faza de concepţ
ie ş
i proiectare a unui produs, soluţ
iile ş
i
tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deş
eurilor;
b) săia mă
surile necesare de reducere la minimum a cantită
ţ
ilor de deş
euri
rezultate din activităţ
ile existente;
c) sănu amestece deşeurile periculoase cu deş
euri nepericuloase;
d) sănu genereze fenomene de poluare prin descă
rcă
ri necontrolate de deş
euri în
mediu;
e) săia măsurile necesare astfel încât eliminarea deş
eurilor săse facăîn condiţ
ii de
respectare a reglementă
rilor privind protecţ
ia populaţ
iei, a mediului ş
i a prezentului
Regulament;
f) sănu abandoneze deş
eurile ş
i sănu le depoziteze în locuri neautorizate;
g) săsepare deşeurile înainte de colectare, în vederea valorifică
rii sau elimină
rii
acestora.
Art. 28. – 
(1) Operatorul de salubrizare va colecta și transporta deșeurile menajere
periculoase.
(2) Pentru colectarea separatăa deșeurilor menajere periculoase, de comun acord cu
administrația blocurilor, în pă
rțile comune se vor amplasa recipienți speciali de colectare
a acestor deșeuri.
(3) Pentru gospodăriile individuale, se vor distribui saci de plastic care vor fi colectați
separat față de deșeurile menajere și cele similare din gospodă
rie. Sacii vor fi
confecționați din polietilenăde înaltădensitate pentru a avea rezistențămecanicămare și
pentru a nu permite scurgeri de lichid. Sacii de culoare galbenăvor fi incripționați cu
numele operatorului, numărul și pictograma deșeuri periculoase.
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(4) Primă
ria Sectorului 1 împreunăcu operatorul de salubrizare vor întocmi o listăcu
potențialele surse de deșeuri periculoase, pe care o vor actualiza periodic. În termen de
maxim 6 luni de la încheierea contractului de delegare/încheierea actului adițional la
contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, lista va fi comunicată
Primăriei Municipiului București – Direcția Utilită
ți Publice.
(5) Colectarea deşeurilor menajere periculoase se realizeazăcu maş
ini specializate
pentru colectarea şi transportul deş
eurilor periculoase. Colectarea se va realiza dupăun
program stabilit la începutul anului în puncte fixe. Atât programul de colectare, cât ş
i
punctele de staţ
ionare a maşinii vor fi comunicate cetă
ţ
enilor din sectorul 1 la începutul
fiecărui an. Deş
eurile menajere periculoase colectate vor fi transportate ş
i stocate
temporar în spaţ
iile special amenajate în acest scop. Preluarea, stocarea temporară
,
precum ş
i tratarea ş
i eliminarea deş
eurilor periculoase menajere se realizeazăîn
condiţiile legii.
Art. 29.  
Unită
țile care produc, valorifică
, colecteazăsau transportădeșeuri periculoase
trebuie săasigure condițiile necesare pentru depozitarea separatăa diferitelor categorii
de deșeuri periculoase, în funcție de proprietă
țile fizicochimice, de compatibilită
ți și de
natura substanțelor de stingere ce pot fi utilizate în caz de incendiu. Se interzice
amestecul diferitelor categorii de deșeuri periculoase, precum și al deșeurilor periculoase
cu cele nepericuloase.
Art. 30. – (1) 
Deșeurile generate din activită
ți medicale sunt deșeurile generate în
spitale, policlinici, cabinete medicale.
(2) Deșeuri medicale periculoase sunt deșeurile infecțioase, înțepă
toare – tă
ietoare,
anatomopatologice și părți anatomice, deșeurile chimice și farmaceutice și altele
asemenea.
(3) Deșeurile medicale periculoase se vor colecta și transporta de la unită
țile medicale
în recipienți adecvați, furnizați de că
tre unitatea ce trateazădeșeurile, astfel:
 cutii de carton rigid cu saci de polietilenăde înaltădensitate în interior, marcate cu
galben și cu pictograma ”Pericol biologic”, cu capacitatea de 15l; grosimea polietilenei din
care sunt fabricați sacii va fi de 50 – 70u;
 recipiente de plastic de 10 l, impermeabile, etanșe, cu sistem de închidere definitivă
,
de culoare galbenăși marcate cu pictograma ”Pericol biologic”.
(4) Recipienții vor fi inscripționați și avizați de că
tre Ministerul Să
nă
tă
ții. Aceștia trebuie
amplasați în cărucioare de transport ce vor fi preluate de că
tre transportator.
Transportatorul se va asigura de etanșeitatea recipienților.
(5) Colectarea, transportul şi eliminarea deş
eurilor medicale periculoase rezultate din
activitățile unită
ților sanitare și din activită
ți veterinare și/sau cercetă
ri conexe se
realizeazăde către operatorii economici autorizaţ
i în condiţ
iile legii.
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(6) Pentru transportul deșeurilor medicale periculoase, operatorii economici trebuie să
fie avizați de Ministerul Mediului și Schimbă
rilor Climatice, de Ministrul Transporturilor,
de Ministerul Sănă
tă
ții și de Ministerul Economiei și Comerțului.
(7) În Municipiul București, pentru transportul deșeurilor medicale operatorii trebuie
sădeținăși Autorizația pentru evacuarea și transportul deșeurilor spitalicești, eliberatăîn
condițiile art. 9 alin. (2) și (3) din Anexa nr. 1 la HCGMB nr. 119/2010. 
Toți operatorii care
dețin Autorizația de anterior menționatăvor avea obligația de a propune un sistem de
colectare a deșeurilor medicale infecțioase de la populație.
(8) La nivelul Sectorului 1 se va întocmi o listăcu unită
țile medicale (spitale, policlinici,
cabinete individuale etc.), ce va fi actualizatăanual. Lista va fi transmisăPrimă
riei
Municipiului București. Toate unită
țile medicale astfel identificate au obligația de a
raporta lunar Sectorului 1 și Primă
riei Municipiului București cantită
țile de deșeuri
generate, valorificate, eliminate.
(9) Toți producătorii de deșeuri medicale au obligația de a asigura neutralizarea și
eliminarea finalăa acestora prin procedee și sisteme autorizate.
Art. 31.  (1) Deșeurile medicale nepericuloase sunt considerate deșeuri asimilabile
deșeurilor municipale și vor fi colectate – transportate – eliminate în același circuit cu
deșeurile municipale.
(2) În cazul unită
ţilor sanitare ş
i veterinare, operatorul de salubrizare este responsabil
numai pentru colectarea deşeurilor similare celor menajere.
(3) Este interzisăamestecarea cu deş
eurile similare sau predarea că
tre operatorii de
salubrizare, dacăaceştia nu sunt autorizaţ
i, a urmă
toarelor categorii de deş
euri rezultate
din activităţ
ile unităţ
ilor sanitare ş
i din activită
ţ
i veterinare ş
i/ori cercetă
ri conexe:
a) obiecte ascuţ
ite;
b) fragmente ş
i organe umane, inclusiv recipiente de sânge ş
i sânge conservat;
c) deş
euri a căror colectare şi eliminare fac obiectul unor mă
suri speciale privind
prevenirea infecţ
iilor;
d) substanţ
e chimice periculoase ş
i nepericuloase;
e) medicamente citotoxice şi citostatice;
f) alte tipuri de medicamente;
g) deş
eurile de amalgam de la tratamentele stomatologice.
(4) Colectarea, transportul și eliminarea tipurilor de deșeuri enumerate la alin. (3) se
realizeazăde către operatorii economici autorizați în condițiile legii.
(5) Pentru deșeurile spitalicești generate de populație, operatorul de salubrizare va
stabili un sistem de preluare a acestora, aprobat de Sectorul 1 și avizat de Primă
ria
Municipiului București, ce va fi obligatoriu implementat întrun an de la încheierea
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contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare/ încheierea actului
adițional la contractul de delegare.
Art. 32.  (1) Deş
eurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul
pacientului sau cele rezultate din activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete
medicale amplasate în condominii au acelaş
i regim cu cel al deş
eurilor rezultate din
activitatea medicală
, conform reglementă
rilor legale specifice.
(2) Persoanele care îş
i administreazăsingure tratamente injectabile la domiciliu ş
i
cadrele medicale care aplicătratamente la domiciliu sunt obligate săcolecteze deş
eurile
periculoase rezultate în recipiente cu pereţ
i rezistenţ
i (cutii din carton, cutii din metal
etc.), pe care le vor depune la cea mai apropiatăunitate de asistenţ
ămedicalăpublică
,
care are obligaţ
ia de a le primi. Cabinetele medicale vor respecta legislaţ
ia specificăîn
domeniu. Se interzice depunerea deş
eurilor rezultate din îngrijiri medicale în
containerele de colectare a deş
eurilor municipale și similare.
Art. 33. – (1) Colectarea separatăa uleiurilor vegetale uzate provenite din gospodă
rii
se va realiza în mod controlat, astfel încât sănu contamineze fracția umedăcare se
colecteazăseparat.
(2) Sistemul unitar de colectare separatăa uleiurilor vegetale provenite din gospodă
rii
se va implementa în termen de 2 ani de la încheierea contractului de delegare a gestiunii
serviciului de salubrizare/ încheierea actului adițional la contractul de delegare, pe baza
unui studiu realizat de Primă
ria Municipiului București.
Art. 34.  
(1) Colectarea separatăa deșeurilor de ambalaje se va realiza pe baza unui
sistem unitar, aprobat de Sectorul 1 și avizat de Primă
ria Municipiului București. Sistemul
astfel aprobat și avizat va fi obligatoriu dupăcomunicarea acestuia că
tre populația
sectorului 1 al Municipiului București.
(2) Operatorul serviciului de salubrizare va preda deșeurile de ambalaje colectate 
de pe
raza administrativăa sectorului 1 agenților autorizați în vederea valorifică
rii/sortă
rii.
Sumele obținute din predarea/valorificarea deșeurilor vor fi raportate de operatori că
tre
Sectorul 1 și către Primă
ria Municipiului București.
(3) Cota de 0,3% din sumele încasate potrivit alin. (2) va fi viratăîn contul Sectorului 1
al Municipiului București, cu destinația dezvoltă
rii de programe de conștientizare,
informare, educare a populației privind colectarea separatăa deșeurilor. Programele se
vor desfășura în sistem unitar la nivelul Municipiului București, în coordonare cu
Primăria Municipiului București.
(4) Programele de conștientizare și informare a populației privind colectarea separatăa
deșeurilor, aprobate de Sectorul 1 și avizate de Primă
ria Municipiului București, pot fi
efectuate și de către operatorul de salubrizare, în cuantumul cotei de 0,3%, în baza unui
Protocol încheiat cu autoritățile publice ale Sectorului 1.
(5) Sumele obținute din predarea/valorificarea deșeurilor, mai puțin cota de 0,3%
menționatăanterior, vor fi virate de operatori în contul Municipiului București.
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(6) Este interzisăamestecarea deșeurilor de ambalaje colectate selectiv, precum și
încredințarea, respectiv primirea, în vederea elimină
rii prin depozitare finală, a
deșeurilor de amabalaje, cu excepția celor rezultate din colectarea selectivăsau din
procesele de sortare care nu sunt valorificabile sau care nu pot fi incinerate în instalații de
incinerare cu recuperare de energie.
(7) Operatorii economici care introduc pe piață produse ambalate, care
supraambaleazăproduse, care introduc pe piațăambalaje de desfacere, care închiriazăcu
titlu profesional ambalaje, care comercializeazăcă
tre consumatorii finali produse în
structuri de vânzare cu suprafațămedie și mare sunt responsabili de gestionarea
ambalajelor devenite deșeuri. Responsabilită
țile operatorilor economici anterior
menționați sunt reglementate de Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor.
(8) Persoanele juridice care genereazădeş
euri de ambalaje din alte activită
ți decât cele
comerciale, industriale sau de producție (restaurante, hoteluri, unită
ți de alimentație
publicăetc.) au obligația sădepunădeșeurile de ambalaje în sisteme special organizate de
colectare separatăa deșeurilor, cu care se vor dota prin grijăproprie. Deșeurile astfel
precolectate vor fi predate operatorului de salubrizare.
Art. 35. – (1) Operatorul de salubrizare va întocmi programe de colectare de la
populație a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, ce vor fi supuse aprobă
rii
Sectorului 1 și aviză
rii Primăriei Municipiului București – Direcția Utilită
ți Publice în
termen de maxim 60 de zile de la încheierea contractului de delegare a gestiunii
serviciului de salubrizare/încheierea actului adițional la contractul de delegare.
(2) În paralel cu serviciul realizat de operatorul serviciului de salubrizare, se vor putea
desfășura și alte programe împreunăcu organizațiile colective care acționeazăîn numele
producătorilor, pentru colectarea, valorificarea și reciclarea deșeurilor de echipamente
electrice și electronice și a celor de baterii și acumulatori.
(3) Colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice de la utilizatori se va
efectua lunar, potrivit unui program de colectare aprobat de autorită
țile Sectorului 1și
comunicat populației.
(4) Sectorul 1 va asigura existența și funcționarea centrelor fixe de colectare separatăa
deșeurilor de echipamente electrice și electronice provenite din gospodă
riile particulare,
în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Urgențănr. 5/2015 privind deșeurile de
echipamente electrice și electronice.
(5) Sectorul 1 va informa Primă
ria Municipiului București, în termen de maxim 6 luni
de la încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare/încheierea
actului adițional la contractul de delegare, cu privire la locațiile pentru înființarea
centrelor de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.
rt. 36.  
A
(1) Deşeurile voluminoase constau în deş
euri solide de dimensiuni mari,
precum mobilier, covoare, saltele, obiecte mari de folosinţ
ăîndelungată
, altele decât
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deşeurile de echipamente electrice ş
i electronice, care nu pot fi preluate cu sistemele
obişnuite de colectare a deşeurilor municipale.
(2) Deşeurile voluminoase vor fi colectate lunar de operatorul serviciului de
salubrizare, conform unui program întocmit ş
i aprobat de autorită
țile Sectorului 1 ş
i
comunicat populaţ
iei şi operatorilor economici.
(4) Deş
eurile voluminoase vor fi transportate de deţ
ină
torul acestora în vederea
preluării de că
tre operatorul de salubrizare, în locurile stabilite ş
i amenajate în acest
scop şi unde existăcă
i de acces pentru mijloacele de transport. Dacăacest lucru nu este
realizabil, din cauza spaţiului limitat, deş
eurile vor fi aduse de deţ
ină
tor în alte locuri
special stabilite Sectorul 1 sau direct la mijlocul de transport în locul/la data/ora
stabilite, astfel încât sănu fie incomodatăcirculaţ
ia rutieră
.
(5) Dupăterminarea acţiunii de colectare, operatorul serviciului de salubrizare trebuie
săigienizeze locurile din care sa realizat colectarea, prin mă
turare ş
i spă
lare, dupăcaz.
(6) Colectarea deşeurilor voluminoase se poate face ş
i direct de la deţ
ină
torul acestora,
în urma solicită
rii adresate că
tre operatorul de salubrizare, cu specificarea
caracteristicilor şi cantită
ţilor acestora. În aceastăsituaţ
ie, operatorul de salubrizare
poate săstabileascăo altădatăş
i orădecât cea aprobatăde Sectorul 1 al Municipiului
București prin programul de colectare a deş
eurilor voluminoase, dacăoperaţ
iunea de
colectare, prin corelarea volumului deş
eurilor preluate ş
i capacitatea de transport
afectată, se justificădin punct de vedere economic.
(7) Operatorul serviciului de salubrizare trebuie săaibăun sistem de evidenţ
ăa
gestionării deş
eurilor voluminoase din care sărezulte:
a) data în care sa realizat colectarea, transportul ş
i depozitarea la instalaţ
ia de
tratare;
b) punctele/locațiile de colectare de unde sa fă
cut colectarea;
3
c) cantităţ
ile totale (cuantificate în m
, tone etc.) preluate de la populaţ
ie, persoane
juridice de drept public ş
i privat;

d) cantităţ
ile de deşeuri rezultate în urma trată
rii, pe sortimente, așa cum au fost
raportate acestuia de către operatorii stațiilor de tratare;
e) cantităţ
ile ce urmeazăa fi transportate la depozitul de deş
euri, așa cum au fost
raportate acestuia de către operatorii stațiilor de tratare.
Art. 37. – 
(1) 
Prin încheierea contractului de delegare a gestiunii, operatorul serviciului
de salubrizare are exclusivitate privind colectarea/transportul în vederea
sortării/trată
rii/depozitării deșeurilor menajere și asimilate de la persoanele fizice și
juridice de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București.
(2) 
Evacuarea deșeurilor menajere și asimilate se efectueazăde că
tre operatorul de
salubrizare pe baza unor programe care trebuie să conțină în mod obligatoriu

33

urmă
toarele date: adresa beneficiarului, frecvența de execuție, intervalul orar, traseul,
durata, tipul utilajelor cu care se executăprogramul.
(3) Intervalul orar de colectare a deş
eurilor municipale va fi stabilit cu preferințăîntre
orele 22:006:00, pe arterele cu iluminat public corespunză
tor, în funcţ
ie de trafic ş
i de
posibilităţ
ile de acces ale operatorului la spaţ
iile de colectare. Cel puțin 30% din
programele de colectare a deșeurilor menajere se vor efectua în intervalul 22:00 – 6:00.
(4) Sectorul 1 va putea decide colectarea deş
eurilor municipale de la operatorii
economici ş
i instituţ
iile publice care dispun de spaţ
ii de colectare exclusiv în intervalul
orar 22,006,00.
(5) Colectarea deșeurilor menajere nu se va face în intervalele 6:30 – 8:30 și 15:30 –
18:30 pe bulevarde și pe arterele cu trafic R.A.T.B. (transport public), pentru a nu se
suprapune cu vârfurile de trafic rutier.
(6) Colectarea din punctele de colectare se realizeazăcu urmă
toarele frecvenţ
e de
colectare:
a) pentru deşeurile reciclabile uscate, o datăla 3 zile;
b) pentru deş
eurile biodegradabile ş
i reziduale, precum și a celor neselecționate, după
caz, în funcţ
ie de sezon şi de categoria utilizatorului, se realizeazăastfel:
1. zilnic, în perioada 1 aprilie30 septembrie, din zona centrală
, de la sectorul alimentar,
unități de cazare, pieţe, unități sanitare cu paturi, gră
diniţ
eş
i creş
eş
i o datăla douăzile
în celelalte cazuri;
2. o datăla cel mult 3 zile, în perioada 1 octombrie 31 martie, din toate zonele, cu
condiţia ca la precolectare săfie asigurate condiţ
iile de înmagazinare pentru această
ritmicitate.
(7) Colectarea deşeurilor "din poartăîn poartă
" se realizeazăcu urmă
toarele frecvenţ
e
de colectare:
a) pentru deşeurile reciclabile uscate, o datăla douăsă
ptă
mâni;
b) pentru deş
eurile biodegradabile ş
i reziduale, o datăpe să
ptă
mână
.
(8) Recipientele amplasate pe că
ile publice pentru depozitarea deş
eurilor stradale vor
fi golite periodic, cel puţ
in o datăla douăzile în perioada 1 aprilie  1 octombrie ş
i o dată
la 3 zile în perioada 1 octombrie 1 aprilie.
(9) Programele de prestație pentru efectuarea serviciului de colectare a deșeurilor
menajere și asimilate acestora vor fi aprobate de Sectorul 1 și avizate de Primă
ria
Municipiului București – Direcția Utilită
ți Publice, înainte de punerea în aplicare a
acestora. Modificările de program trebuie supuse aviză
rii Primă
riei Municipiului
București  Direcția Utilități Publice.
(10) Intervalul între douăcolectă
ri prevă
zut la alin. (6) – (8) poate fi mă
rit cu avizul
autorităţii de sănătate publicăteritorială
.
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(11) Programele de colectare a deșeurilor menajere și asimilate acestora se vor
respecta indiferent de condițiile meteorologice, utilajele fiind adaptate tuturor situațiilor.
În zilele caniculare, prin grija operatorului de salubrizare, se va asigura evacuarea
deșeurilor menajere colectate, astfel încât sănu se acumuleze cantită
ți de deșeuri care să
afecteze mediul ambiant.
(12) Operatorul serviciului de salubrizare va stabili împreunăcu persoanele fizice și
respectiv cu președinții/administratorii asociațiilor de proprietari/locatari o datăși un
orar pentru ridicarea deșeurilor colectate care constituie componenta reciclabilăși cea
reziduală. Presedinții/administratorii asociațiilor de proprietari/locatari vor afișa la loc
vizibil ziua/zilele din să
ptămână, tipul deșeului și intervalul orar în care se efectuează
colectarea.
(13) În situaţ
ia în care, urmare a execuţ
iei unor lucră
ri planificate la infrastructura
tehnicoedilitară, este împiedicatăutilizarea punctelor de colectare stabilite ş
i/sau
accesul autovehiculelor destinate transportului deş
eurilor municipale ş
i/sau al oricărui
alt tip de deş
eu, operatorul, pe baza notifică
rii transmise Sectorul 1, trebuie săanunţ
e
utilizatorii cu cel puţin 5 zile înainte despre situaţ
ia intervenită
, durata acesteia, punctele
de colectare care se utilizeazătemporar în aceastăperioadăş
i programul de colectare.
(14) Pe toatăaceastăperioadăoperatorul are obligaţ
ia sădoteze punctele de colectare
care urmeazăa fi folosite temporar de utilizatorii afectaţ
i cu recipiente suficiente ş
i să
reducăintervalul între douăcolectă
ri succesive, dacăeste cazul.
(15) În cazul apariţ
iei unor intemperii ce au ca efect întreruperea serviciului sau
diminuarea cantităţ
ilor contractate de la utilizatori, operatorul are obligaţ
ia săanunţ
e
aceastăsituaţie ş
i săfactureze numai cantită
ţ
ile sau serviciile efectiv realizate.
Art. 38.  
(1) Colectarea deşeurilor municipale se efectueazăfolosinduse doar
autovehicule
special echipate
pentru
transportul acestora. Containerele
îngropate/semiîngropate vor fi evacuate prin folosirea unor utilaje specializate de
încărcare/descărcare. Colectarea deșeurilor menajere periculoase se realizeazăcu mașini
specializate pentru colectarea și transportul acestora.
(2) Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deş
eurile sănu fie vizibile ş
i sănu existe
posibilitatea împrăş
tierii lor pe drumurile publice. Fiecă
rui vehicul i se va asigura
personalul necesar pentru executarea operaţ
iunilor specifice, în condiţ
ii de siguranţăş
i
de eficienţă
.
(3) Încă
rcarea deşeurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct
din recipiente. Este interzisădescă
rcarea recipientelor pe sol în vederea încă
rcării
acestora în autovehicule.
(4) Personalul care efectueazăcolectarea este obligat sămanevreze recipientele astfel
încât să nu se producă praf, zgomot sau să se ră
spândească deş
euri în afara
autovehiculelor de transport. Dupăgolire, recipientele vor fi aş
ezate în locul de unde au
fost ridicate.
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(5) În cazul deteriorării unor recipiente, containere/pubele/pungi/saci de plastic şi al
împrăştierii accidentale a deş
eurilor în timpul operaţ
iunii de golire, personalul care
executăcolectarea este obligat săîncarce întreaga cantitate de deş
euri în autovehicul,
astfel încât locul sărămânăcurat, fiind dotat corespunză
tor pentru aceastăactivitate.
(6) Personalul care executăcolectarea este obligat săîncarce în autovehicule întreaga
cantitate de deş
euri existente la punctele de colectare, lă
sând amplasamentul în stare
salubrăchiar dacăexistădeşeuri municipale amplasate lângăcontainerele de colectare.
(7) În cazul în care în/lângărecipientele/containerele/pubelele de colectare sunt
depozitate ş
i deşeuri din construcţ
ii, acestea vor fi colectate separat de operatorul de
salubrizare, cu plata de către utilizator a tarifului pentru colectarea acelor deş
euri.
(8) Personalul care executăcolectarea este obligat sănu abandoneze deş
euri pe traseu
şi săle ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau pe cele existente pe traseul de
colectare şi transport, cu excepţia celor periculoase care nu sunt înglobate în deş
eurile
municipale.
(9) Operatorul de salubrizare, licenţ
iat pentru desfă
ş
urarea activită
ţ
ii de colectare
separatăş
i transport separat al deş
eurilor, cu excepția deșeurilor periculoase cu regim
special, are obligaţia săcolecteze deş
eurile abandonate și deșeurile de la evenimente
speciale, ori de câte ori este necesar. Operatorul de salubrizare va identifica toate locațiile
în care se creeazăastfel de depozite și va propune un set de mă
suri menite săducăla
eliminarea acestora, cât și la preîntâmpinarea formă
rii altora noi în termen de 30 de zile
de la încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare/ încheierea
actului adițional la contractul de delegare a gestiunii.
(10) Operatorul va elimina în totalitate depozitele necontrolate de deșeuri menajere, în
termen de 6 luni de la de la încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de
salubrizare/ încheierea actului adițional la contractul de delegare a gestiunii. În
continuare, operatorului îi revine obligația de a elimina constant depozitele de deșeuri
necontrolate. În cazul depozitelor mari de deșeuri abandonate, operatorul de salubrizare
va sesiza de îndatăSectorului 1 al Municipiului București existența acestora, urmând a le
evacua la solicitarea Sectorului 1.
(11) 
În cazul depozitelor necontrolate de deșeuri, încă
rcarea se realizeazăcu mijloace
mecanizate, iar transportul se face cu ajutorul tractoarelor cu remorcă sau
autobasculantelor, deșeurile fiind în mod obligatoriu acoperite cu prelată
. După
încărcarea cu mijloace mecanizate, operatorul va proceda la încă
rcarea manualăa
resturilor, nivelare și eventual acoperire cu strat de pă
mânt fertil (dacăeste cazul).
Operatorul va ră
spunde de eventuale daune provocate vecinătă
ților sau rețelelor edilitare
în timpul operațiunilor de încărcare.
(12) Operatorul are obligaţ
ia săcolecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul
public, inclusiv pe cele de la punctele de colectare a deş
eurilor municipale, ş
i săle predea
persoanelor juridice care desfă
şoarăactivitatea de colectare a anvelopelor uzate sau
celor care preiau responsabilitatea gestionă
rii anvelopelor uzate de la persoanele juridice
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care introduc pe piaţ
ăanvelope noi ş
i/ori anvelope uzate destinate reutiliză
rii, dacă
acesta nu este autorizat pentru aceastăactivitate în condiţ
iile legii.
Art. 39. – (1) 
Transportul deş
eurilor municipale și al deșeurilor similare se
efectueazănumai de că
tre operatorul licențiat care are contract de delegare a gestiunii
încheiat cu Sectorul 1 al Municipiului București. Preluarea deșeurilor din recipiente și/sau
containerele amplasate în punctele de colectare de că
tre alte persoane decât operatorul
licențiat pentru prestarea activității în aria de delegare respectivăconstituie infracțiune
de furt și se sancționeazăpotrivit legii.
(2) Operatorul serviciului de salubrizare trebuie săutilizeze autovehicule destinate
transportului deșeurilor, acoperite ş
i prevă
zute cu dispozitive de golire automatăa
recipientelor de colectare, care sănu permităîmpră
ş
tierea deş
eurilor sau a prafului,
emanarea de noxe sau scurgeri de lichide în timpul transportului.
(3) Pentru vehiculele care colecteazădeșeurile menajere de pe raza Sectorului 1,
autospeciale de transport deșeuri utilizate la evacuarea și transportul deșeurilor
menajere, se va obține Permis de lucru eliberat de Primă
ria Municipiului București –
Direcția Utilită
ți Publice, conform HCGMB nr. 107/2012.
(4) Starea tehnicăa autovehiculelor trebuie săfie corespunză
toare circulaţ
iei pe
drumurile publice, fărăscurgeri de carburanţ
i, lubrifianţ
i sau lichide speciale, cu emisii
reduse de noxe (zgomot şi gaze de eş
apament) etc., ş
i săprezinte o bunăetanş
eitate a
benelor de încărcare, fărăscurgeri de levigat sau alte lichide. Utilajele folosite pentru
transportul deșeurilor menajere trebuie săfie etanş
e, iar în cazul containerelor acestea
trebuie săfie acoperite (capace, prelate).
(5) Toate utilajele care deservesc serviciul de salubrizare se vor încadra în clasa de
poluare minim EURO 4 ş
i vor fi dotate cu echipamente de navigare GPS care vor fi
conectate in plus la o reţ
ea care furnizeazăinformaţ
ii privind volumul de deş
euri
colectate, locaţia utilajului şi generatorul de deş
euri.
(6) Sectorul 1 şi Primăria Municipiului Bucureş
ti  Direcţ
ia Utilită
ţ
i Publice ş
i
Direcţia Generalăde Poliţ
ie Localăş
i Control a Municipiului Bucureş
ti  vor avea acces la
sistemul de monitorizare a acestor utilaje, putând săverifice ori de câte ori este necesar
modul de efectuare a serviciului.
(7) Autovehiculele care transportădeş
euri municipale trebuie săaibăun aspect
îngrijit şi săfie personalizate cu sigla operatorului.
(8) Autovehiculele trebuie săaibădimensiunile adaptate la structura urbanăa
sectorului 1, la condițiile de drum și la structura arhitecturalăa diferitelor clă
diri, ţ
inând
cont şi de zonele protejate din punct de vedere arhitectural. Autovehiculele trebuie să
aibădotarea tehnicănecesarăpentru intervenţ
ie în cazul unor accidente sau defecţ
iuni
apărute în timpul transportării deş
eurilor.
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(9) Personalul operativ care deserveş
te mijloacele auto trebuie săfie instruit pentru
efectuarea transportului în condiţ
ii de siguranţ
ă
, sădeţ
inătoate documentele de
însoţire şi sănu abandoneze deş
eurile pe traseu.
(10) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc
pentru să
nă
tatea populaţ
iei şi a mediului, care au fost aprobate de Sectorul 1. Pentru
minimizarea distanţelor de transport se vor utiliza staţ
iile de transfer.
(11) Vehiculele vor fi întreţ
inute astfel încât săcorespundăscopului propus, benele
şi containerele vor fi spă
late la cel mult douăzile ş
i vor fi dezinfectate să
ptă
mânal în
interior şi la exterior, conform normelor tehnice precizate de producă
tor sau în actele
normative în vigoare, numai în spaţ
iile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor
uzate provenite din spălare, separat de sistemul de canalizare al localită
ţ
ii. Apele uzate
provenite din spălatul autovehiculelor vor fi transportate la staţ
ia de epurare a apelor
uzate a localităţ
ii, dacănu existăstaţ
ie de epurare proprie.
Art. 40. – Operatorul care asigurăactivitatea de colectare ş
i transport al deş
eurilor
are și urmă
toarele obligaţii:
a) săasigure un număr de vehicule ş
i echipamente necesare realiză
rii serviciului în
mod continuu, eficient ş
i nediscriminator. Aceste dotă
ri vor fi performante ş
i
silenţioase, astfel încât sănu aducăatingere factorilor de mediu.
b) sădeținătoate documentele necesare de însoţ
ire a deş
eurilor transportate, din
care sărezulte provenienţ
a deş
eurilor/locul de încă
rcare, tipurile de deş
euri
transportate, locul de destinaţ
ie ş
i, dupăcaz, cantitatea de deş
euri transportate ş
i
codificarea acestora conform legii;
c) săținăla zi evidența gestiunii deșeurilor colectate și săraporteze lunar autorită
ții
contractante, 
Primă
riei Municipiului București – Direcția de Utilită
ți Publice 
și
A.N.R.S.C. cantită
țile de deșeuri colectate și pe cele predate spre valorificare și
eliminare/neutralizare, pe cod/tip de deșeu, specificânduse operațiunea la care
este supus deșeul (valorificare, neutralizare, eliminare) cât ş
i denumirea
operatorului care realizeazăvalorificarea, neutralizarea, eliminarea;
d) săcomunice semestrial Primă
riei Municipiului București – Direcția de Utilită
ți
Publice numărul coșurilor de deșeuri, al containerelor, al recipientelor amplasate
pe domeniul public cât și locația acestora;
e) săcomunice spre aprobarea Primă
riei Municipiului București – Direcția de Utilită
ți
Publice orice modificare a numă
rului și tipurilor de containere, coșuri de deșeuri,
recipiente, cât și de echipamente, utilaje și dotă
ri folosite pentru realizarea
serviciului de salubrizare, anterior efectuă
rii acesteia;
f) săaducăla cunoş
tinţ
a Primă
riei Municipiului București – Direcția de Utilită
ți
Publice – investiţiileproiectele derulate pentru dezvoltarea managementului
deșeurilor;
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g) săelaboreze împreunăcu autorită
țile publice ale Sectorului 1, la începutul fiecărui
an calendaristic, un program anual de diminuare a cantită
ții de deșeuri colectate și
depozitate care va conține, în mod obligatoriu, toate etapele care vor fi parcurse
pentru diminuarea cantită
ții de deșeuri și procentul care va putea fi atins la
sfârșitul anului. Programul astfel elaborat va fi comunicat Primă
riei Municipiului
București.
h) săpunăla dispoziția Municipiului București toate informațiile necesare realiză
rii la
nivelul Municipiului a Planului de gestionare a deșeurilor;
i) săraporteze trimestrial Primă
riei Municipiului București – Direcția de Utilită
ți
Publice – Unitatea Municipalăpentri Monitorizarea Serviciilor Comunitare de
Utilități Publice următoarele date pentru aria de delegare a gestiunii serviciului
de salubrizare: numărul locuitorilor cu acces la serviciul public de salubrizare;
cantitatea de deșeuri municipale colectată(tone); taxa/tariful pentru serviciul de
3
colectare, depozitare și neutralizare a deșeurilor menajere (lei/locuitor, lei/m
,
lei/tonăetc.); costul total al serviciului de salubrizare stradalăpe an (lei);
cantitatea de deșeuri depozitatăefectiv la depozitele de deșeuri, cantitatea de
deșeuri neutralizatăla diverse instalații (tone); numă
rul de stră
zi de pe care se
colecteazădeșeuri stradale; numă
rul total de reclamații înregistrate anual pentru
salubrizare;
j) săcomunice lunar Primăriei Municipiului București Direcția de Utilită
ți Publice
rapoartele lunare privind volumele de lucră
ri executate lunar
;
k) săfoloseascătraseele cele mai scurte ş
i/sau cu cel mai redus risc pentru să
nă
tatea
populaţiei şi a mediului, aprobate de Sectorul 1;
l) sănu abandoneze deş
euri pe traseu ş
i săle ridice în totalitate pe cele ale
utilizatorilor sau pe cele existente pe traseul de colectare ş
i transport, cu excepţ
ia
celor periculoase care nu sunt înglobate în deş
eurile municipale;
m) sărealizeze în fiecare anotimp, la solicitarea Sectorului 1, studii privind compoziția
deșeurilor municipale din zone reprezentative pentru sector, rezultatul fiind
raportat trimestrial Primăriei Municipiului București – Direcția de Utilită
ți Publice;
n) săasigure un dispecerat cu program de funcționare 24/24 pentru preluarea
tuturor sesizăilor referitoare la activitatea de salubrizare menajeră și, de
asemenea, un număr de telefon;
o) săelaboreze un program de acțiuni și mă
suri concrete pentru perioada caniculară
,
ce va fi comunicat Primă
riei Municipiului București – Direcția Utilită
ți Publice;
p) săinformeze populaţia privind colectarea separatăa deş
eurilor, precum ş
i
modalităţ
ile de prevenire a generă
rii deş
eurilor. Informarea ş
i conş
tientizarea
populaţiei se va realiza prin campanii de informare ş
i conş
tientizare, prin
distribuţ
ia de pliante, broş
uri, afiş
e, prin activită
ţ
i educative, prin clipuri
publicitare la radio şi televiziune.
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Art. 41.  (1) Sectorul 1 al Municipiului București și operatorul serviciului de
salubrizare vor efectua, sub coordonarea Primă
riei Municipiului București, campanii de
conștientizare, informare și responsabilizare a populaţ
iei pentru a reduce, reutiliza,
recicla și valorifica deșeurile din gospodă
rie .
(2) Cota de 0,3% din sumele încasate din predarea/valorificarea deșeurilor din
ambalaje are destinația dezvoltării de programe de conștientizare și informare a
populației privind colectarea separatăa deșeurilor.
(3) În cuantumul cotei de 0,3% menționatăla alin. (2), operatorul de salubrizare poate
săefectueze programe de conștientizare și informare a populației privind colectarea
separatăa deșeurilor, aprobate de Sectorului 1 și avizate de Primă
ria Municipiului
București.
(4) 
Trimestrial, Primăria Sectorului 1 al Municipiului București și operatorul de
salubrizare vor transmite Primă
riei Municipiului București informații privind rezultatele
campaniilor/programelor de conștientizare și informare a populației.
(5) În scopul conștientizării, informă
rii și responsabiliză
rii locatarilor cu privire la
necesitatea colectării separate a deșeurilor, președinții/administratorii asociațiilor de
locatari/proprietari, cu sprijinul operatorului de salubrizare și al autorită
ților
administrației publice locale, vor afișa la loc vizibil informații cu privire la programul de
colectare (ziua/zilele din săptămână
, tipul deșeului și intervalul orar în care se efectuează
colectarea), obligația colectă
rii separate, destinația europubelelor/sacilor de colectare a
componentei reciclabile, data și ora la care componenta reciclabilăși cea rezidualăvor fi
predate operatorului de salubrizare, principalele obligații ale utilizatorilor și actele
normative care reglementează la nivelul Sectorului 1 și al Municipiului București
activitatea de salubrizare menajeră
.

Secţ
iunea 2. Colectarea şi transportul deş
eurilor provenite din locuinţ
e, generate
de activităţ
i de reamenajare ş
i reabilitare interioarăş
i/sau exterioarăa acestora

rt. 42. – 
A
(1) Deş
eurile din construcţ
ii provenite de la populaţ
ie sunt deş
euri solide
generate de activităţ
i de reamenajare ş
i reabilitare interioarăş
i/sau exterioarăa
locuinţelor proprietate individuală
. În mod uzual, aceste deş
euri conţ
in beton, ceramică
,
cărămizi, ţ
igle, materiale pe bazăde ghips, lemn, sticlă
, materiale plastice, metale,
materiale de izolaţ
ie şi altele asemenea.
rt. 43. 
A
– (1) Deşeurile din construcţ
ii provenite de la populaţ
ie se colecteazăprin
grija deţină
torului ş
i sunt transportate numai de că
tre operatorul de salubrizare, în baza
unui contract de prestă
ri servicii la instalaţ
iile de concasare/sortare/valorificare sau,
dacăacestea nu pot fi valorificate, la depozitele conforme, iar, în cazul inexistenței
acestora din urmă
, la depozitele ecologice existente, unde pot fi folosite ca strat de
acoperire.
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(2) Eliberarea autorizaţ
iilor de construire/desfiinţ
are de că
tre autorită
ţ
ile publice
competente este condiţionatăde încheierea cu operatorul de salubrizare care beneficiază
de exclusivitatea 
prestă
rii serviciului de salubrizare pe raza sectorului 1 al Municipiului
București a 
contractului de prestă
ri servicii pentru colectarea deş
eurilor rezultate din
construcţ
ii provenite de la populaţ
ie.
(
3) Eliminarea deşeurilor la depozitele conforme se face în sectoarele stabilite pentru
depozitarea deşeurilor din construcţ
ii ş
i demolă
ri, cu respectarea condiţ
iilor impuse de
tehnologia de depozitare controlată
.
rt. 44.  
A
(1) Colectarea deş
eurilor din construcţ
ii se realizeazănumai în containere
standardizate acoperite, fiind interzisăabandonarea/deversarea acestor deş
euri în
recipientele sau containerele în care se depun deş
eurile municipale.
(
2) Transportul deşeurilor din construcţ
ii provenite de la populaţ
ie se realizeazăîn
containerele în care sa realizat colectarea sau în mijloace de transport prevă
zute cu
sistem de acoperire a încărcă
turii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau
împrăştierea acestora în timpul transportului.
(3) În cazul deş
eurilor din construcţ
ii prin a că
ror manipulare se degajăpraf se vor lua
măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajatăîn aer săfie sub
concentraţ
ia admisă.
rt. 45.  
A
(1) Deşeurile rezultate din construcţ
ii, care conţ
in azbest, nu se amestecă
cu celelalte deşeuri şi vor fi colectate separat, în aş
a fel încât sănu se degajeze fibre din
material; personalul care realizeazăaceastăoperaţ
ie va purta echipament de protecţ
ie,
special, pentru lucrul cu azbestul.
(
2) Containerele în care se colecteazădeş
eurile periculoase din construcţ
ii trebuie să
fie prevăzute cu semne convenţionale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul
substanţelor otră
vitoare şi săfie inscripţ
ionate cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE".
Aceste containere se depoziteazănumai pe domeniul aparţ
inând producă
torului de
deşeu, în spaţiu îngră
dit.
rt. 46
A
.  Este interzisăabandonarea ş
i depozitarea deş
eurilor din construcţ
ii
provenite de la populație, precum ş
i a deșeurilor din construcții și demolă
ri pe domeniul
public sau privat al Sectorului 1 al Municipiului București.
Art. 47. – 
(1) Transportul deş
eurilor din construcții și demolă
ri, provenite din lucrări
de infrastructură
, de construcţii ş
i demolă
ri, se poate face de că
tre operatorul de
salubrizare, în baza unui contract de prestă
ri servicii, sau de că
tre societă
țile de
construcții, pe baza „Acordului pentru evacuarea ş
i transportul deş
eurilor rezultate din
activitatea proprie” emis de Primăria Municipiului Bucureş
ti  Direcţ
ia Utilită
ţ
i Publice.
(2) Operatorul serviciului de salubrizare va întocmi, împreunăcu reprezentanți ai
Sectorului 1 al Municipiului București, lista tuturor surselor producă
toare de deșeuri din
construcții și demolări din aria de delegare pe care o va comunica Primă
riei Municipiului
București – Direcția Utilități Publice în termen de 3 luni de la încheierea contractului de
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delegare a gestiunii serviciului de salubrizare/încheierea actului adițional la contractul de
delegare. Lista va fi actualizatăsemestrial.

Secţiunea 3. Organizarea prelucră
rii, neutraliză
rii ş
i valorifică
rii materiale ş
i
energetice a deş
eurilor

Art. 48. – 
(1) Conform Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung
a serviciului public de salubrizare în Municipiul București, aprobatăprin Hotă
rârea
Consiliului General al Municipiului București nr. 82/2015, la intrarea în funcțiune a
incineratorului de deșeuri municipale, operatorul serviciului de salubrizare are obligația
de a transporta, în vederea tratării/valorifică
rii, o cantitate de deșeuri minimă
, necesară
pentru a asigura funcționarea optimăa incineratorului.
(
2) Cantitatea minimăde deșeuri este stabilităprin Strategia de dezvoltare și
funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul
București. Cantitatea de deșeuri ce trebuie transportatăla incinerator trebuie săfie la
puterea caloricăoptimăstabilităîn Planul de Gestionare a Deșeurilor în Municipiul
București.
(
3) Nerespectarea acestei cerințe obligatorii obligăoperatorul de salubrizare să
plătească contravaloarea cantită
ții de deșeuri netransportate la incinerator.
Contravaloarea va fi calculatăla prețul per tonăde deșeu incinerat la care se aplică
penalități.

Secţiunea 4. Operarea/administrarea staţ
iilor de transfer pentru deş
eurile
municipale ş
i deş
eurile similare

rt. 49. – (1) 
A
În vederea optimiză
rii costurilor de transport se vor utiliza staţ
ii de
transfer al deşeurilor, cu sau fă
răsistem de compactare.
(2) Proiectarea şi construirea staţ
iilor de transfer se vor realiza în concordanţ
a cu
cerinţele din Planul de gestionare a deş
eurilor al municipiului Bucureş
ti.
rt. 50.  Transportul deşeurilor din zona de colectare la staţ
A
ia de transfer se va face
numai de că
tre operatorul licenţiat de A.N.R.S.C. pentru activitatea de colectare separată
şi transport separat al deş
eurilor municipale.
rt. 51.  
A
(1) Operarea staţiilor de transfer se va realiza de că
tre operatori numai după
obţinerea avizelor şi autorizaţiilor solicitate prin actele normative în vigoare.
(2) Operatorii vor asigura transferul din staţ
iile de transfer că
tre instalaţ
iile de tratare
a deş
eurilor municipale colectate separat, fă
răamestecarea acestora.
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(3) Stocarea temporarăîn staţ
iile de transfer a deş
eurilor biodegradabile se va face
pentru maximum 24 ore.

Secţiunea 5. Sortarea deşeurilor municipale ş
i a deş
eurilor similare în staţ
iile de
sortare

Art. 52. – (1) 
Dupăcolectare, pentru reducerea volumului, a cantită
ţ
ii, facilitând
manevrarea, şi pentru creş
terea gradului de recuperare, deş
eurile municipale vor fi
supuse procesului de sortare/tratare.
(2)
Este interzisădepozitarea fă
răsortarea/tratarea prealabilăa deş
eurilor municipale.
Art. 53.  
(1) Deşeurile de hârtie ş
i carton, de plastic ş
i metal colectate separat de la
toţi producătorii de deş
euri pe teritoriul administrativ al sectorului 1 se transportăcătre
staţia de sortare numai de către operatorul licenţ
iat A.N.R.S.C., caruia ia fost delegată
gestiunea serviciului de salubrizare.
(2) Sortarea se realizeazăpe tipuri de materiale, în funcţ
ie de cerinţ
ele de calitate
solicitate de operatorii reciclatori.
(3) În situaţ
ia în care transportul deş
eurilor sortate de la staţ
ia de sortare că
tre
instalaţiile de tratare, inclusiv reciclare, nu face obiectul unui contract de delegare, aceste
servicii se asigurăde că
tre operatorii economici care au contracte de vânzare cumpă
rare
încheiate cu operatorul staţ
iei de sortare, în condiţ
iile legii.
rt. 54.  (1) Deşeurile de sticlăcolectate separat de la producă
A
torii de deş
euri vor fi
transportate de că
tre operatorul de salubrizare la spaţ
iile de stocare temporară
, special
amenajate în incinta staţ
iilor de sortare sau a staţ
iilor de transfer.
(
2) Operatorii staţ
iilor de tratare, respectiv ai staţ
iilor de transfer asigurăpredarea
către operatorii reciclatori a deş
eurilor de sticlăcolectate separat.
rt. 55.  Operatorii care asigurăactivitatea de sortare a deş
A
eurilor au ş
i urmă
toarele
obligaţii specifice:
a) sădeţinăspaţ
ii special amenajate pentru stocarea temporarăa deş
eurilor ce
urmeazăa fi sortate, în condiţ
iile prevă
zute de legislaţia în vigoare;
b) săasigure valorificarea întregii cantită
ţ
i de deş
euri sortate, evitând formarea de
stocuri;
c) săfolosească, pentru sortarea deş
eurilor, tehnologii ş
i instalaţ
ii care îndeplinesc
condiţiile legale privind funcţ
ionarea acestora;
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d) săraporteze lunar cantită
țile de deșeuri sortate că
tre Primă
ria Municipiului
București Direcția utilități publice și Primă
ria Sectorului 1 a Municipiului
București;
e) săse îngrijeascăde eliminarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a
deş
eurilor;
f) să transporte către incineratorul ce va fi realizat de Municipiul București
cantitatea de deșeuri rezultatăîn urma sortă
rii, destinatăvalorifică
rii energetice,
în situația în care transportul deșeurilor sortate de la stația de sortare că
tre
instalațiile de tratare nu este realizat de operatorul de salubrizare în baza
contractului de delegare a gestiunii.
rt. 56. 
A

(1) Stațiile de sortare sunt instalații tehnice complexe, care se amplasează, de
regulă, în sectorul de recuperare a materialelor în vederea reciclă
rii acestora, pe
platformele depozitelor ecologice urbane, în incinta instalațiilor de tratare termică
, sau
oriunde existăcondiții de dezvoltare a acestei activită
ți.
(2) Stațiile existente de sortare deșeuri din Municipiul București sunt menționate în
Strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de
salubrizare în Municipiul București, aprobatăprin Hotă
rârea Consiliului General al
Municipiului București nr. 82/2015.
rt. 57.  Spaţiile în care se desfă
A
ş
oarăactivitatea de sortare trebuie săîndeplinească
cel puţin următoarele condiţii:
a) sădispunăde o platformăbetonatăcu o suprafaţ
ăsuficientăpentru primirea
deş
eurilor şi pentru stocarea temporară
, separată
, a fiecă
rui tip de deş
eu
reciclabil;
b) săfie prevă
zute cu cântar electronic de cântă
rire a autovehiculelor, cu transmisia
şi înregistrarea datelor la dispecer ş
i cu verificarea metrologicăîn termenul de
valabilitate;
c) săfie prevă
zute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială
sau din procesul tehnologic de sortare ş
i spă
lare;
d) săaibăinstalaţie de spălare ş
i dezinfectare;
e) săfie prevăzute cu instalaţ
ii de tratare a apelor uzate, conform normativelor în
vigoare, sau săexiste posibilitatea de transportare a acestora la staţ
iile de epurare
a apelor uzate aparţ
inând localită
ţ
ii;
f) săfie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate;
g) săexiste posibilitatea de acces în fiecare zonăde stocare, fă
răa exista posibilitatea
de contaminare reciprocăa diferitelor tipuri de deş
euri;
h) săexiste grupuri sanitare ş
i vestiare conform normativelor în vigoare;

44

i) să fie dotate cu instalaţie de iluminat corespunză
toare care săasigure o
luminanţănecesarăasigură
rii activită
ţ
ii în orice perioadăa zilei;
j) săfie prevăzute cu instalaţii de detecţ
ie ş
i de stins incendiul;
k) săfie prevăzute cu instalaţ
ii de presare ş
i balotare pentru diferite tipuri de
materiale reciclabile.

Secţ
iunea 6. Mă
turatul, spă
latul, stropirea ş
i întreţ
inerea că
ilor publice

Art. 58.  
(1) 
Operaţiunile de mă
turat manual ş
i mecanizat, cură
ţ
are ş
i ră
zuire a
rigolelor, spălare, stropire ş
i întreţ
inere a că
ilor publice se realizeazăîn scopul pă
stră
rii
unui aspect salubru al domeniului public.
(2) Sectorul 1 va stabili intervalul orar de efectuare a operaţ
iunilor de stropire,
măturare şi spălare a că
ilor publice având în vedere reducerea riscului de îmbolnă
vire a
populaţiei ca urmare a acţ
iunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal.
Intervalul orar şi ordinea de prioritate vor fi alese astfel încât săse evite intervalele orare
în care se produc aglomeraţ
ii umane în zonele în care se efectueazăaceste activită
ţ
i.
Intervalul orar recomandat pentru efectuarea operaţ
iunilor de stropire, mă
turare ş
i
spălare va fi între orele 22,006,00 pe arterele care au sistem de iluminat public
corespunză
tor.
(
3) Arterele de circulaţie, zilele din cursul să
ptă
mânii ş
i numă
rul de treceri în ziua
respectivăpe/în care se executăactivitatea de stropit, mă
turat ş
i spă
lat sunt cele
cuprinse în caietul de sarcini al serviciului și în programul de prestație pentru efectuarea
serviciului de salubrizare stradală aprobat de Sectorul 1 și comunicat Primă
riei
Municipiului București – Direcția Utilită
ți Publice, înainte de punerea în aplicare a
acestuia.
(4) Modificările intervenite în programul de prestație pentru efectuarea serviciului de
salubrizare stradalăvor fi aduse la cunoștința Primă
riei Municipiului Buucrești – Direcția
Utilități Publice, înainte de punerea lor în aplicare.
(5) 
Operatorul serviciului de salubrizare este obligat sărespecte frecvențele minime
pentru execuția activită
ților de salubrizare stradală(mă
turat manual, mă
turat mecanizat,
întreținerea curățeniei pe stră
zi și trotuare, ră
zuirea rigolelor, stropitul și spă
latul cu jet
de apă), precum și cerințele minime privind dotarea cu utilaje și echipamente pentru
asigurarea serviciului de salubrizare stradală
, așa cum acestea sunt stabilite prin
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Strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de
salubrizare în Municipiul București, aprobatăprin Hotă
rârea Consiliului General al
Municipiului București nr. 82 din 28.04.2015.
(6) Operaţiile de stropire ş
i spă
lare nu se realizeazăîn acele zile în care plouăpe toată
perioada zilei.
(7) În cazul efectuă
rii unor lucră
ri edilitare în carosabil/pe trotuare, pe o stradă
/un
tronson de stradăpe care nu se întrerupe total circulaţ
ia auto, operatorul de salubrizare
este obligat săefectueze numai operaţ
iile de salubrizare manualăş
i întreţ
inere, pe
perioada când se efectueazăaceste lucră
ri edilitare.
(8) În cazul efectuă
rii unor lucră
ri edilitare în carosabil/pe trotuare pe o stradă
/un
tronson de stradăpe care se întrerupe total circulaţ
ia auto, operatorul de salubrizare nu
va efectua operaţ
iile de salubrizare stradalăpe perioada când se efectueazăaceste lucră
ri
edilitare. Menţ
inerea stării de salubritate a stră
zii/tronsonului de stradăcade în sarcina
constructorului.
(9) 
Orice intervenție în carosabil care se desfă
șoarăpe o perioadămai mare de 48 de
ore va fi comunicatăDirecției de specialitate cu atribuții specifice în domeniul salubriză
rii
din cadrul Primă
riei Sectorului 1 al Municipiului București, iar în cazul Primăriei
Municipiului București, Direcției Utilită
ți Publice – Serviciul managemenul Deșeurilor
Salubritate și Toalete Ecologice.
(
10) Primă
ria Sectorului 1 al Municipiului București – Direcția de Investiții și
Administrația Domeniului Public au obligația ca la predarea/preluarea amplasamentului
către constructor săinvite ş
i reprezentantul operatorului de salubrizare stradalăcare
acţioneazăpe artera ce va fi supusălucră
rilor edilitare în carosabil/trotuare.
rt. 59. – (1) Măturatul se efectueazăpe o lă
A
ţ
ime de minimum 2 metri de la bordurăsau
de la rigola centrală
, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a
deplasării autovehiculelor sau acţiunii vântului sănu depă
ş
eascăconcentraţ
ia de pulberi
admisăprin normele în vigoare.
(2) Pentru evitarea formării prafului ş
i pentru crearea unui climat citadin igienic,
operaţia de mă
turare va fi precedatăde stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apă
,
dacăpraful nu este umectat ca urmare a condiţ
iilor naturale sau dacătemperatura
exterioară
, în zona mă
turată
, nu este mai micădecât cea de îngheţ
.
Art. 60.  
(1) Măturatul manual se aplicăpe carosabil, pe trotuare, în parcă
rile care
aparțin Sectorului 1, inclusiv a celor de reședință
, în pieţ
e volante și în hale de desfacere a
produselor agroalimentare, în târguri sau pe suprafeţ
e anexe ale spaţ
iilor de circulaţ
ie,
de odihnăori de agrement și în alte cazuri în care nu se poate realiza mă
turatul mecanic.
(2) Activitatea se desfasoarăpe toate arterele: bulevarde, stră
zi principale, stră
zi
secundare, zone aglomerate, alei pietonale, inclusiv pasaje pietonale, subterane și
supraterane.
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(3) Aceasta operațiune se executăindiferent de anotimp, atunci când arterele nu sunt
supuse activitatilor de deszapezire și combatere polei. Operațiunea de mă
turat manual se
efectueaza pe întreaga lățime a trotuarelor și pe o lă
țime de 2 m din porțiunea de
carosabil de lângăbordură, măsuratăspre axul drumului.
(4) În vederea diminuării cantită
ților de pulberi în suspensie din aer, la efectuarea
operației de măturat manual pe arterele de circulație cu trafic RATB sau pe arterele de
penetrație și legătură, se vor înlocui mă
turile/periile cu echipamente de aspirație. În
primii 3 ani se vor înlocui în procent de 50%, urmând ca în urmă
torii trei ani săfie
înlocuite în procent de 100%. Se va accepta folosirea mă
turilor/periilor numai pentru
acele trotuare unde folosirea echipamentelor de aspirație nu e posibilă
.
(5) Din punct de vedere al îmbră
că
mintei spaţ
iilor de circulaţ
ie, de odihnăsau de
agrement, măturatul se realizeazăpe suprafeţ
e neîmbră
cate sau îmbră
cate cu asfalt,
pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam.
rt. 61. 
A
– (1) Mă
turatul mecanizat se realizeazăcu prioritate pe arterele aferente
traseelor mijloacelor de transport în comun, cât ş
i pe celelalte artere, acolo unde este
posibil a se acţ
iona.
(2) Măturatul mecanizat se efectueazăpe o lă
ţ
ime de minimum 2 metri de la bordură
măsurat că
tre axul drumului sau de la rigola centrală
, că
tre bordură
.
(3) Operaţiunea de mă
turat mecanizat se efectueazăpe toatăperioada anului, atât ziua
cât și noaptea, cu excepţ
ia perioadei în care se efectueazăcură
ţ
atul ză
pezii sau în care
temperatura exterioarăeste sub cea de îngheţ
.
(4) Intervalul orar recomandat pentru efectuarea operaţ
iunilor de mă
turare
mecanizatăeste între orele 22:006:00, în funcție de condițiile atmosferice.
Art. 62.  Calea de rulare a tramvaielor, cat și suprafaţ
a cuprinsăîntre liniile de tramvai
aferente sensurilor de mers, pe aceste zone, va fi mă
turatămanual sau mecanizat după
cum urmează:


Calea de rulare care este la nivelul carosabilului va fi mă
turatămanual sau
mecanizat de către operatorul serviciului de salubrizare;



Calea de rulare care nu este la nivelul carosabilului ş
i este supraînă
lţ
atăva fi
măturatămanual sau mecanizat de RATB (se exclude zona pasajelor ş
i podurilor
rutiere, acolo unde a fost desemnat un prestator de servicii pentru cură
ţ
are ş
i
întreţinere);



În zona pasajelor ş
i podurilor rutiere, acolo unde a fost desemnat un prestator de
servicii pentru cură
ţarea ş
i întreţ
inerea podurilor ş
i pasajelor rutiere, prestatorul
va exectua măturatul manual pe calea de rulare a tramvaielor, pe suprafaţ
a
cuprinsăîntre liniile de tramvai aferente sensurilor de mers, pe suprafeţele
staţ
iilor de tramvai (se exclude carosabilul destinat traficului rutier, care intrăîn
atribuţ
iile operatorului de salubritate), pe trotuarele interioare, în parcă
ri ş
i
scuaruri.
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rt. 63. 
A
– (1) Întreţinerea cură
ţ
eniei stră
zilor în timpul zilei se efectueazăpe toată
durata zilei chiar şi în zonele care au fost supuse anterior activită
ţ
ii de mă
turat manual ş
i
mecanizat. Prestaţ
ia de întreţinere constăîn colectarea, îndepă
rtarea ş
i evacuarea prin
procedee manuale a depunerilor grosiere normale sau accidentale aflate pe arterele de
circulaţie, pe spaţiile verzi aferente aliniamentelor stradale, pe trotuare, pe spațiile de
agrement și odihnă
, în parcă
ri și evacuarea coş
urilor de deş
euri stradale, în scopul
păstrării unui aspect salubru al domeniului public.
(2) Operaţ
iunea de întreţinere se efectueazăpe toatăperioada anului cu excepţ
ia
intervalelor când sunt fenomene extreme (furtuni, vijelii, viscole etc.).
(3) Arterele de circulaţie principale sau secundare pe care se executălucră
ri tehnico 
edilitare sunt supuse operaţiei de întreţ
inere a cură
ţ
eniei pe perioada când se
desfăşoarăaceste lucră
ri. Deşeurile provenite din lucră
rile tehnico  edilitare intrăstrict
în sarcina firmelor care executăaceste lucră
ri ş
i care, în conformitate cu legislaţ
ia în
vigoare, au obligaţia de a menţ
ine cură
ţ
enia pe zona de lucru, iar operaţ
ia de întreţ
inere
pe întregul aliniament stradal va fi asiguratăde operatorul de salubrizare, conform ariei
de responsabilitate.
Art. 64. – 
(1) Colectarea deșeurilor stradale rezultate din activitatea de mă
turat manual,
întreținere, cât și din golirea coșurilor de deșeuri stradale, se va face în saci inscriptionați
cu “deșeuri stradale” cu sigla și denumirea operatorului de salubrizare.
(2) Se interzice depozitarea temporarăa reziduurilor stradale, între momentul
colectării ş
i cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuş
i pe trotuare, scuaruri,
spaţii verzi ori altele asemenea.
(3) Se interzice amplasarea, pe trotuar sau carosabil, a containerelor de 1,1 mc
destinate colectării deșeurilor stradale rezultate din mă
turatul manual sau din golirea
coșurilor pentru deșeuri stradale.
(
4) Reziduurile stradale rezultate din activitatea de mă
turat, dacănu au fost amestecate
cu deşeurile municipale, pot fi transportate direct la depozitul de deş
euri, fă
răa fi
necesarăefectuarea operaţ
iei de sortare.
(5) Sacii cu deșeurile stradale vor fi evacuati în timp util cu mijloace de transport
adecvate (autocompactoare sau camionete acoperite). Starea tehnicăa autovehiculelor
trebuie să fie corespunzătoare circulației pe drumurile publice, fă
ră scurgeri de
carburanți, lubrifianți sau lichide speciale, cu emisii reduse de noxe(zgomot și gaze de
eșapament), și săprezinte o bunăetanșare a benelor de încă
rcare.Transportul deșeurilor
se realizeazănumai de operatorul serviciului de salubrizare.
(6) Operatorul serviciului de salubrizare are obligația de a ține evidența gestiunii
deșeurilor stradale colectate de pe domeniul public și săraporteze lunar Primă
riei
Municipiului București – Direcția Utilită
ți Publice și altor autorită
ții care solicităaceste
date, cantită
ți de deșeuri(pe tipuri de deșeuri ) colectate, transportate și valorificate.
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Art. 65.  
(1) Operaţiunile de stropit ş
i spă
lat stradal fac parte din Programul de
Gestionare a Calităţii Aerului în Municipiul Bucureş
ti. Este obligatorie executarea acestor
operaţiuni în condiţiile stabilite astfel încât săse asigure diminuarea cantită
ţ
ilor de
pulberi din atmosferă.
(2) Operaţia de stropit se efectueazănumai cu echipamente ş
i utilaje specifice pentru
stropit. Se va evita îngreunarea circulaţ
iei auto ş
i pietonale sau stropirea pietonilor,
autovehiculelor, clă
dirilor, vitrinelor, mobilierului stradal, panourilor publicitare din zona
în care acționeazăutilajul ori a altor dotă
ri.
(3) Stropitul se executăatât pe partea carosabilă
, cât și pe trotuare, dupăterminarea
operației de măturare și cură
țare a rigolelor, și se va executa pe toate arterele care au
dimensiunile ce permit accesul în siguranțăal utilajelor.
(4) Perioada de realizare a stropitului este, de regulă
, de la 1 aprilie pânăla 1
0
octombrie, la o temperaturăexterioarăde cel puțin 7C, perioadăce poate fi modificată
de autorită
țile Sectorului 1, în funcţie de condiţ
iile meteorologice concrete.
Art. 66. 
– (1) Spă
larea străzilor se realizeazăcu jet de apăcu presiune ridicată
, fiind
interzis spă
latul cu furtunul racordat la hidranţ
ii stradali sau la autocisternele care nu
sunt prevă
zute cu instalaţ
iile necesare sărealizeze presiunea prescrisă
.
(2) Operațiunea de spă
lare a carosabilului se va face concomitent cu cea a trotuarelor,
dupăterminarea operației de măturare și cură
țare a rigolelor.
(3) În zona pasajelor și podurilor rutiere, acolo unde a fost desemnat un prestator de
servicii pentru cură
ţarea și întreținerea podurilor ş
i pasajelor rutiere, prestatorul va
exectua spălarea pe suprafaţa cuprinsăîntre liniile de tramvai aferente sensurilor de
mers, pe suprafeţ
ele staţ
iilor de tramvai (se exclude carosabilul destinat traficului rutier,
care intrăîn atribuţ
iile operatorului de salubrizare), pe trotuarele interioare ş
i în parcă
ri.
(4) Operaţ
iunea de spă
lare se executăîn tot timpul anului, în funcţ
ie de condiţiile
meteorologice concrete şi la o temperaturăexterioarăde cel puţ
in 7°C.
(5) Intervalul 
orar recomandat pentru efectuarea operației de spă
lare cu jet de apăva fi,
cu precădere, între orele 22:0006:00.
(6) Substanțele utilizate în procesul de spă
lare trebuie sădeținătoate avizele și
autorizațiile astfel încât sănu aducăatingere factorilor de mediu și stă
rii de să
nă
tate a
populației. Acestea trebuie aprobate de Sectorul 1 al Municipiului București.
Art. 67. – (1) Pentru realizarea operaţ
iunii de stropire sau spă
lare se utilizeazănumai
apăindustrialăluatădin punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă
şi de canalizare sau din puțuri proprii autorizate.
(2) În cazul în care din considerente tehnicoeconomice nu se poate utiliza apa
industrială
, se poate folosi şi apă prelevată de la hidranţ
ii stradali, cu acordul
operatorului serviciului de alimentare cu apăş
i de canalizare.
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(3) În toate situaţiile, alimentarea cu apăindustrialăsau potabilăse realizeazăpe baza
unui contract încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apăş
i de canalizare.
Art. 68. – (1) 
Este interzisăefectuarea operațiilor de stropire și spă
lare în perioada în
care, conform prognozei meteorologice, este posibilăformarea poleiului.
(2) Este interzisăoperaţia de spă
lare sau stropire în anotimpul că
lduros, în intervalul
orar 13,0017,00, dacăindicele de confort termic depă
ş
eşte pragul valoric de 75 de
unităţi.
(3) În zilele cu precipitații (cu durate mai mari de douăore), nu se efectuează
operațiunea de stropit și spă
lat carosabil, sau, dacăaceste fenomene apar în timpul
derulării acestei operații, aceastăoperație se întrerupe, urmând a se relua dupăce
carosabilul sa uscat.
(4) În perioada de varăsau în cele cu temperaturi scă
zute, pentru asigurarea
condiţiilor prevă
zute la alin. (2) şi pentru planificarea operaţ
iilor de stropire ş
i spă
lare,
operatorul de salubrizare va întreprinde toate mă
surile necesare ca săcunoascăvaloarea
indicelui de confort la ora 12,00 şi prognoza pentru perioada imediat urmă
toare de două
zile de la Administraţia Naţ
ionalăde Meteorologie.
(5) Operatorul are obligaţ
ia săanunţ
e Sectorul 1 despre toate situaţ
iile în care este
împiedicatărealizarea operaţ
iilor de spă
lare, stropire sau măturare.
Art. 69.  
(1) Curăţ
atul rigolelor se realizeazăanterior sau concomitent cu operaţ
ia de
măturare. Răzuirea rigolelor de pă
mânt se realizeazăcu frecvenţ
a stabilităîn caietul de
sarcini, dar nu mai puţin de o datăpe lună
.
(2) De asemenea, concomitent cu ră
zuitul rigolelor, se efectueazăși operaţ
ia de
curăţare a zonei centrale unde sunt amplasate separatoare de sens sau module
despărţitoare.
(3) Materialele rezultate se precolecteazăîn saci sau europubele. Evacuarea lor se face
în aceeaşi zi în care se efectueazăoperaţ
iunea de ră
zuire, fiind interzisădepozitarea lor
pe trotuare, carosabil, spatii verzi sau calea de rulare a tramvaielor. Operaţ
iunea se
executăori de câte ori este nevoie ş
i este urmatăde operaţ
iuni de mă
turat mecanic sau
manual.
Art. 70. – (1) 
Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca, prin modul de
prestare a acestei activități, săasigure, săpă
streze și sămenținăcalitatea factorilor de
mediu, contribuind astfel la asigurarea calită
ții vieții. În acest scop vor fi utilizate numai
mijloace, utilaje și tehnologii care să respecte prevederile legale din domeniul să
nă
tă
ții
publice și al protectiei mediului.
(2) Operatorul de salubrizare va comunica lunar Primă
riei Municipiului București
Direcția de Utilități Publice rapoartele lunare privind volumele de lucră
ri executate
lunar.
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(
3) 
Administrația Domeniului Public al Sectorului 1 al Municipiului București sau
prestatorul, dupăcaz, va avea în vedere toaletarea arborilor de pe aliniamentele stradale
astfel încât sănu se afecteze curățenia stradală
.
(4) Administrațiile piețelor, târgurilor, oboarelor și bazarelor au obligația săasigure și
săîntrețină
, în condiții de ordine și cură
țenie, târgurile, oboarele, piețele agroalimentare,
bazarele, împrejurimile acestora (spațiile verzi, trotuarele aferente și că
ile de acces), cât și
căile de acces din incinta acestora.

Secţiunea 7. Curăţ
area şi transportul ză
pezii de pe că
ile publice ş
i menţ
inerea în
funcţ
iune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ

Art. 71.  (1) 
Pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale în condiții de siguranțăîn
timpul iernii, 
operatorul serviciului public de salubrizare va întocmi anual, conform
legislației în vigoare referitoare la serviciul de salubrizare, 
Programul de mă
suri și acțiuni
pentru deză
pezirea și combaterea poleiului pe raza administrativăa Sectorului 1
București, denumit în continuare Program de desză
pezire și combatere polei, 
pe care îl va
comunica spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 1 pânăcel târziu la data de 1
septembrie a fiecă
rui an, pentru anul în curs.
(2) Programul de deszăpezire și combatere polei va cuprinde cel puțin urmă
toarele
elemente:
1. Numărul de utilaje, pe tipuri folosite la desză
pezire și combatere polei;
2. Numărul de utilaje suplimentare folosite în situații de excepție sau de urgență
;
3. Numărul de utilaje de rezervă
;
4. Numărul operatorilor și deservenților de utilaje responsabile de îndeplinirea
programului;
5. Cantitatea de material antiderapant, combustibil și lubrifiant estimatăa se utiliza
în iarna respectivă
, precum și cantitatea existentăîn stoc;
6. Lista, numă
rul și lungimea stră
zilor și tronsoanelor din sector pe care se va
acționa, conform datelor puse la dispoziție de autorită
țile publice ale Sectorului 1
al Municipiului București;
7. Lista, numărul și lungimea stră
zilor și tronsoanelor din sector pe care se va acționa
cu prioritate;
8. Lista străzilor pe care se aflăobiective sociale (creșe, gră
dinițe, că
mine de bă
trâni,
stații de salvare, spitale, unită
ți de învă
ță
mânt etc);
9. Instituțiile publice și sociale în perimetrul că
rora se va acționa pe carosabil și
trotuare;
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10. Stațiile și refugiile mijloacelor de transport în comun care vor fi cură
țate de
zăpadă;
11. Lista trotuarelor duble sau din perimetrul imobilelor pentru care nu se cunosc
deținătorii legali (imobilele fiind pă
ră
site etc), precum și a celor care nu sunt
aferente imobilelor sau terenurilor aparținând persoanelor fizice sau juridice;
12. Datele de identificare a platformelor de depozitare a ză
pezii, transmise în
administrarea Sectorului 1 București de că
tre Municipiul București;
13. Lista mijloacelor de comunicare;
14. Lista mobilierului stradal, cu precizarea localiză
rii capacelor că
minelor de
canalizare ş
i a gurilor de scurgere din trecerile de pietoni și stațiile de RATB, pe
baza informațiilor puse la dispoziție de că
tre autorită
țile administrației publice
locale;
15. Dispunerea spaţ
iilor pentru adunarea personalului;
16. Lista locațiilor în care operatorul de salubrizare își va poziționa utilajele specifice
pentru intervenția rapidăîn executarea Programului de desză
pezire și combatere
polei.
(3) 
Consiliul Local al Sectorului 1 va aproba anual Programul de desză
pezire și
combatere polei astfel întocmit și îl va comunica, pânăla data de 1 octombrie, Primă
riei
Municipiului București – Direcția Utilită
ți Publice.
(4) Operatorul de salubrizare va întocmi, odatăcu Programul de desză
pezire și
combatere polei, și un Program suplimentar de acțiune întocmit în cazul situațiilor
extreme 
(precum, dar fă
răa se limita la acestea, că
deri masive de ză
padăetc)
, care să
menținăîn stare de practicabilitate principalele artere din sector.
(5) 
În cazul fenomenelor meteorologice extreme și ori de câte ori este necesar, se vor
constitui comandamente la sediul Primă
riei Municipiului București la care vor participa
reprezentanții cu atribuții de decizie din cadrul Primă
riilor de sector și din parte
operatorilor serviciului de salubrizare. Intervenția în cazul apariției fenomenelor extreme
se va face în mod coordonat de la nivelul Primă
riei Municipiului București.
(6) Operatorul de salubrizare trebuie săaibăforța umanăși echipamentele specifice
intervenției în cazuri de urgență, în cel mai scurt timp de la declanșarea fenomenului
meteorologic.
(7) Operatorul de salubrizare care executăProgramul de desză
pezire și combatere
polei va comunica Primă
riei Municipiului București – Direcția Utilită
ți Publice, data și ora
declansării precum și data și ora finaliză
rii intervențiilor sau a reluă
rii acțiunilor în cazul
precipitațiilor abundente sau de durată
.
Art. 72. – (1) 
Operatorul de salubrizare are obligația de ași organiza sistemul de
informare şi control asupra stă
rii drumurilor, precum ş
i modul de pregă
tire ş
i acţ
ionare
pe timp de iarnă.
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(2) Operatorul va încheia o convenţ
ie cu Administraţ
ia Naţ
ionalăde Meteorologie
pentru a cunoaşte zilnic prognoza pentru urmă
toarele 3 zile privind evoluţ
ia
temperaturii nocturne şi diurne şi a cantită
ţ
ilor de precipitaţ
ii sub formăde ză
padă
.
Art. 73. – (1) În funcţ
ie de prognoza meteorologicăprimită
, operatorul va acţ
iona
preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de ză
padăş
i formă
rii poleiului.
(2) Tratamentele preventive destinate combaterii poleiului se aplicăîn maxim 2 ore de
la avertizarea meteorologică, precum ş
i în perioada în care se înregistreazăvariaţ
ii de
temperaturăcare conduc la topirea ză
pezii/gheţ
ii urmatăîn perioada imediat urmă
toare
de îngheţ, începând cu pantele, rampele, podurile ş
i pasajele rutiere, apoi celelalte artere
cu trafic auto, inclusiv căile de acces la obiectivele de interes public ş
i social.
(3) În cazul avertiză
rilor meteo privind apariţ
ia fenomenelor specifice: ninsori/polei,
operatorul de salubrizare va poziţiona utilajele specifice în locaţ
ii uş
or accesibile pe raza
zonei de acţiune, iar în cazul rampelor ş
i pantelor, podurilor ş
i pasajelor auto în
vecinătatea acestora, astfel încât săse permităintervenţ
ia rapidăpe programele de
deszăpezire ş
i combatere polei.
(
4) Programul de desză
pezire și combatere polei se va aplica de operatorul de
salubrizare pe toate arterele de circulație ale sectorului 1 al Municipiului București,
inclusiv în pasajele subterane și supraterane, imediat de la declanșarea fenomenelor
meteorologice specifice, finalizânduse în maxim 4 ore de la încetarea acestor fenomene.
Art. 74.  (1) Imediat după declanş
area fenomenelor meteorologice specifice,
operatorul va lua măsurile necesare pentru a asigura accesul în siguranţ
ăla obiectivele
ce deservesc servicii vitale pentru populaţ
ie (să
nă
tate, alimentaţ
ie publică
, învă
ţ
ă
mânt,
asigurare energie electrică, termică
, transport în comun etc.).
(2) De asemenea, operatorul de salubrizare va desză
pezi cu prioritate arterele de
circulaţie și stațiile mijloacelor de transport în comun, spaţ
iile destinate traversă
rii
pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul staţ
iilor mijloacelor de transport în comun,
respectiv refugiile de pietoni ale staţiilor de tramvai, că
ile de acces la instituţ
iile publice,
staţiile de metrou şi unită
ţile de alimentaţ
ie publică
, gurile de canalizare ş
i va asigura
menţ
inerea în stare de practicabilitate a acestora.
(3)
Calea de rulare a tramvaielor va fi desză
pezităde R.A.T.B.
(
4) 
Operaţ
iunile de încă
rcare, transport, descă
rcare ş
i depozitare a ză
pezii ş
i a gheţ
ii
de pe arterele cu trafic RATB, obiective sociale, instituţ
ii publice, zonele care asigură
accesul în siguranţ
ăla/de la obiectivele ce deservesc servicii vitale pentru populaţ
ie
(sănă
tate, alimentaţ
ie publică, învă
ţ
ă
mânt, asigurare energie electrică
, termică
,
transport în comun, etc.) se realizeazăconcomitent cu operaţ
iile de desză
pezire ş
i
combatere polei ş
i se finalizează în maxim 8 ore de la încetarea fenomenelor
meteorologice.
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(5) În cazul unor ninsori abundente sau care au o duratăde timp mai mare de 12 ore se
va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a stră
zilor pe care
circulămijloacele de transport în comun.
(6) Acţiunea de desză
pezire trebuie săcontinue pânăla degajarea tuturor stră
zilor ş
i
aleilor din cadrul sectorului 1.
(7) Odatăcu îndepă
rtarea ză
pezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât ş
i
gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii ză
pezii apa rezultatăsăse scurgăîn
sistemul de canalizare.
(8) Autoritățile Sectorului 1 al Municipiului București sau operatorul de salubrizare va
comunica prin posturile de radio locale starea stră
zilor, locurile în care traficul este
îngreunat ca urmare a lucră
rilor de cură
ţ
are ş
i transport al ză
pezii, stră
zile pe care sa
format poleiul, precum şi orice alte informaţ
ii legate de activitatea de desză
pezire sau de
combatere a poleiului, necesare asigură
rii unei circulaţ
ii în siguranţ
ăa pietonilor, a
mijloacelor de transport în comun, a autovehiculelor care asigurăaprovizionarea ş
ia
celorlalte autovehicule.
Art. 75. – (1) 
Curăţ
area şi transportul ză
pezii de pe carosabil se vor realiza de că
tre
operatorul de salubrizare.
(2) 
Transportul, depozitarea ş
i descă
rcarea ză
pezii ş
i a gheţ
ii formate pe carosabil se
realizeazăconcomitent cu operaţ
ia de desză
pezire. Încă
rcarea, transportul, descă
rcarea
şi depozitarea ză
pezii ş
i a gheţii acesteia trebuie săse realizeze în maximum 12 ore de la
terminarea activităţ
ii de deszăpezire, cu excepția situației prevă
zute de art. 74 alin. (4)
din prezentul Regulament.
(3) Îndepă
rtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât ş
i mecanizat, în funcţ
ie de
condiţiile specifice din teren. Îndepă
rtarea ză
pezii manual se efectueazăatât ziua, cât ş
i
noaptea, în funcţie de necesităţ
i, cu respectarea instrucţ
iunilor de securitate ş
i să
nă
tate
a muncii.
(4) Operaţ
iunile de cură
ţare şi transport al ză
pezii ş
i de acţ
ionare cu materiale
antiderapante se realizeazăobligatoriu pe stră
zile sau tronsoanele de stră
zi în pantă
,
poduri, pe străzile sau tronsoanele de stră
zi situate dea lungul lacurilor ş
i al cursurilor
de apă.
Art. 76. –
Sectorul 1 al Municipiului București va putea stabili și alte intervale de timp în
care operatorul trebuie săasigure desză
pezirea, în funcție de importanța stră
zilor,
abudența cantității de ză
padă, dotarea cu mijloace tehnice și umane etc., dar nu mai mult
de 24 de ore.
Art. 77.  (1) Municipiul București, în calitatea sa de titular al dreptului de proprietate a
domeniului public și privat, va transmite în administrarea Sectorului 1, la solicitarea
acestuia din urmă
, terenurile care vor fi utilizate ca platforme pentru depozitarea ză
pezii.
(2) 
La nivelul sectorului 1 se va asigura de că
tre Municipiul București cel puţ
in o
locaţ
ie pentru depozitarea ză
pezii și a gheții evacuate.
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(3) Prin grija Sectorului 1 și a operatorului de salubrizare, platformele de depozitare a
zăpezii vor fi betonate, asigurândulise acces la instalaţ
ia de canalizare pentru a se
preîntâmpina poluarea solului cu substanţ
e chimice sau să
ruri utilizate la combaterea
poleiului. Aceste platforme vor fi supuse cură
ţ
ate ş
i spă
late imediat dupătopirea ză
pezii
de către operatorul de salubrizare.
(4)

Locațiile vor fi amenajate astfel încât:
a) sănu permităinfiltrarea apei rezultate din topire în sol;
b) suprafaţa depozitului săfie suficient de mare pentru a permite depozitarea
întregii cantităţ
i de zăpadăprovenite din aria de deservire aferentă
;
c) dimensionarea săse realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianualăde
zăpadă comunicată de Administraţ
ia Naţ
ionalăde Meteorologie, că
zutăpe
suprafaţa pentru care se realizeazăoperaţ
ia de desză
pezire, corelatăcu unghiul
taluzului natural pentru ză
pada depozitată
;
(5) Zăpada rezultatădin activitatea de desză
pezire poate fi descă
rcatăîn că
minele de
canalizare avizate în prealabil de operatorul serviciului de alimentare cu apăş
i de
canalizare.
(
6) Se interzice depozitarea ză
pezii pe trotuare, în intersecţ
ii, pe spaţ
ii verzi sau
virane.
(7) Operatorul va avea în mod obligatoriu 2 baze de desză
pezire, una principalăși una
auxiliară, care vor fi în mod automat pregă
tite pânăcel târziu 01 noiembrie al fiecă
rui an.
rt. 78.  (1) 
A
Toate utilajele care efectueazăoperațiunile de desză
pezire și combatere
a poleiului trebuie săfie dotate cu sistem GPS. Accesul la acest sistem trebuie săfie
permis atât Sectorului1 cât și Primă
riei Municipiului București.
(2) 
Operatorul de salubrizare care desfă
ş
oarăProgramul de desză
pezire și combatere
polei are obligația de a asigura un numă
r minim de 10 utilaje specifice (inscripţ
ionate în
mod distinct) pentru intervenții punctuale solicitate de echipajele de urgenţ
ă(poliţ
ie,
salvare, SMURD, pompieri, descarcerare, servicii de utilitate publică
). Aceste utilaje nu
vor fi incluse în execuţia programelor.
(3) 
Utilajele de deszăpezire ş
i combaterea poleiului aparţ
inând operatorului care
efectueazăprestaţii pentru agenţ
ii economici vor fi inscripţ
ionate în mod corespunză
tor
şi nu vor fi incluse în Programul pentru desză
pezirea ş
i combaterea poleiului pe arterele
publice.
Art. 79.  (1) Evidenţ
a activităţ
ii privind combaterea poleiului ş
i desză
pezirii stră
zilor
din localitate pe timp de iarnăse va ţ
ine de că
tre operator întrun registru special
întocmit pentru aceastăactivitate ş
i denumit "Jurnal de activitate pe timp de iarnă
".
(2) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă
, semnat de reprezentantul împuternicit al
Sectorului 1 constituie documentul primar de bazăpentru verificarea activită
ţ
ii ş
i
decontarea lucrărilor efectuate.
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(3)

În cadrul jurnalului se vor trece cel puţ
in urmă
toarele:
a) numele ş
i prenumele dispecerului;
b) data ş
i ora de începere a acţiunii pe fiecare utilaj/echipăîn parte;
c) data ş
i ora de terminare a acţiunii pe fiecare utilaj/echipăîn parte;
d) străzile pe care sa acţionat;
e) activitatea prestată
;
f) forţa de muncăutilizată
;
g) utilajele/echipele care au acţ
ionat;
h) materialele utilizate şi cantitatea acestora;
i) temperatura exterioară;
j) condiţ
iile hidrometeorologice;
k) grosimea stratului de zăpadăconform datelor primite de la Administraţ
ia Naţ
ională
de Meteorologie;
l) semnătura dispecerului;
m) semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului.
(4) Evidenţ
a se va ţ
ine pe schimburi, separat pentru acţ
iunea cu utilaje ş
i separat
pentru acţ
iunea cu forţe umane.
rt. 80.  (1) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât
A
şi fondanţ
i chimici în amestecuri omogene, iar împră
ş
tierea acestora se realizeazăcât
mai uniform pe suprafaţa pă
rţ
ii carosabile.
(2) Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează
în cazul în care temperatura nu scade sub 10°C. Pentru temperaturi mai scă
zute se va
utiliza clorura de calciu sau alte substanţ
e chimice care au un grad de coroziune redusă
.
(3) Utilizarea clorurii de sodiu fă
răca aceasta săfie amestecatăcu inhibitori de
coroziune sau împreunăcu nisip sau alte materiale care prin acţ
iunea de împră
ş
tiere pot
produce deterioră
ri prin acţiunea abrazivăori prin lovire ş
i/sau înfundare a canaliză
rii
stradale este interzisă.
(4) Substanţ
ele utilizate pentru prevenirea depunerii ză
pezii, împotriva îngheţ
ului ş
i
pentru combaterea formă
rii poleiului vor fi aprobate de autorită
țile administrației
publice locale.
(5) Substanţele folosite pentru combaterea poleiului ş
i a gheţ
ii vor fi stabilite astfel
încât sărespecte prevederile legale în vigoare ş
i săîndeplineascăcerinţ
ele privind
protecţia mediului înconjură
tor.
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rt. 81. – (1) 
A
Programul de prestație pentru efectuarea serviciului de salubrizare de
iarnăaprobat de Sectorul 1 va fi comunicat Primă
riei Municipiului București – Direcția
Utilități Publice, înainte de punerea în aplicare a acestuia.
(2) Modificările intervenite în programul de prestație pentru efectuarea serviciului de
salubrizare de iarnăvor fi aduse la cunoștința Primă
riei Municipiului Buucrești – Direcția
Utilități Publice, înainte de punerea lor în aplicare.
(3) Rapoartele privind volumele de lucră
ri executate lunar de că
tre operatorul de
salubrizare vor fi comunicate lunar Primă
riei Municipiului București  Direcția de Utilită
ți
Publice.
rt. 82. – (1) Persoanele fizice ş
A
i juridice, au obligaţ
ia ca pe timp de iarnăsă
îndepărteze ţ
urţ
urii de gheaţ
ăformaţ
i la nivelul acoperiş
ului imobilului/construcției, să
cureţe, în maximum 24 de ore dupăîncetarea ninsorii, ză
pada depusăş
i gheaţ
a formată
de pe trotuarele aferente imobilelor unde domiciliazăsau îş
i desfă
ş
oarăactivitatea, a
sediilor de firme, curţilor și terenurilor deţ
inute, astfel încât traficul pietonal săse
desfăşoare în condiţ
ii normale. La imobilele în care la parter funcţ
ioneazăsocietă
ţ
i
comerciale, magazine sau prestatori de servicii, obligaţ
iile menţ
ionate revin acestor
unităţi pe timpul funcţionă
rii acestora.
(
2) Administraţiile pieţelor, târgurilor, oboarelor ş
i bazarelor au obligaţ
ia să
îndepărteze ză
pada ş
i gheaţa imediat dupădepunere (nu mai târziu de 24 de ore de la
încetarea fenomenelor meteorologice specifice) în perimetrul în care îş
i desfă
ş
oară
activitatea şi pe căile de acces, astfel încât traficul pietonal săse desfă
ş
oare în condiţ
ii
normale.
(
3) Pentru piețele, târgurile de pe raza sectorului 1 se vor elabora programe de
deszăpezire și combatere polei care vor fi incluse în Programul întocmit la nivelul
Sectorului 1 și care vor fi transmise Primă
riei Municipiului Buucrești – Direcția Utilită
ți
Publice pânăla data de 15 octombrie a fiecă
rui an.
rt. 83. – 
A
(1) La sfârșitul perioadei de desză
pezire, operatorul de salubrizare va
întocmi împreunăcu Sectorul 1 al Municipiului București un program de mă
suri și acțiuni
detaliat pentru efectuarea cură
țeniei de primă
vară
, denumit Luna Cură
țeniei. Programul
se va desfășura anual în perioada martie – aprilie.
(
2) Programul va fi transmis spre avizare Primă
riei Municipiului București – Direcția
Utilități Publice, pânăla data de 1 martie a fiecă
rui an.

Secţiunea 8. Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public ş
i predarea
acestora că
tre unităţ
ile de ecarisaj sau că
tre instalaţ
ii de neutralizare
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Art. 84. 
– (1) 
Operatorul serviciului de salubrizare are obligaţ
ia de a colecta cadavrele
de animale de pe domeniul public ş
i săle predea unită
ţ
ii de ecarisaj abilitate pentru
neutralizarea deş
eurilor de origine animală
, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.
(2) 
Se interzic abandonarea, îngroparea sau depozitarea deş
eurilor de origine animală
în alte condiţii decât cele stabilite de legislaţ
ia în vigoare.
Art. 85. 
 Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de
maximum două ore de la semnalizarea existenţ
ei acestora de că
tre populaţ
ie,
reprezentanţ
i ai operatorilor economici sau instituţ
iilor publice, inclusiv în cazul
autosesizării ca urmare a activităţ
ii curente de salubrizare.
rt. 86. 
A
–
(1) Cadavrele de animale de pe domeniul public se transportăde că
tre
operator în mijloace auto special destinate ş
i amenajate în acest scop care îndeplinesc
condiţiile impuse de legislaţia în vigoare.
(2) Autovehiculele ş
i containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe
domeniul public trebuie dezinfectate dupăfiecare transport în parte în locurile special
amenajate pentru aceastăoperaţ
ie.
(3) Dupăevacuarea/îndepărtarea cadavrelor de animale se va efectua spă
larea și
igienizarea zonei.
rt. 87.  Personalul trebuie săutilizeze echipament de protecţ
A
ie ş
i săfie dotat cu
mijloace corespunză
toare astfel încât sănu vinăîn contact direct cu animalele colectate.
Personalul trebuie săaibăaviz medical prin care săse confirme căsunt îndeplinite
condiţiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru prestarea acestei
activităţi.
Art. 88.  
(1) Operatorul de salubrizare are obligaţ
ia săţ
inăo evidenţ
ăreferitoare la
deşeurile de origine animalăcolectate, modul de transport, precum ş
i documente
doveditoare cu privire la predarea acestor deş
euri la unitatea de ecarisaj, dacănu
realizeazăoperaţ
ia de neutralizare.
(
2) În cazul în care operatorul de servicii de salubrizare realizeazăneutralizarea
deşeurilor de origine animalăprovenite din gospodă
riile populaţ
iei, acesta trebuie să
păstreze evidenţele cu privire la tipul deş
eurilor, cantitatea, documentele însoţ
itoare,
modul de neutralizare, data şi, dupăcaz, ş
arja/lotul, precum ş
i, pentru materiile sau
produsele rezultate, destinaţ
ia, transportatorul ş
i documentele însoţ
itoare ş
i trebuie să
întocmeascăşi săcompleteze registre în conformitate cu legislaţ
ia în vigoare, inclusiv
pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline.
(3) Toate documentele se arhiveazăş
i se pă
streazăconform dispoziţ
iilor legale în
vigoare.
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Secțiunea 9. Administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de
eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare

Art. 89. 
– (1) Conform Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung
a serviciului public de salubrizare în Municipiul București, aprobatăprin Hotă
rârea
Consiliului General al Municipiului București nr. 82/2015, 
eliminarea finalăa deșeurilor
se realizează în prezent prin cele două depozite ecologice, IRIDEX GROUP
IMPORTEXPORT S.R.L. BUCUREȘTI și ECO SUD S.A. BUCUREȘTI.
(
2) La aceste depozite ajung numai acele deșeuri care nu mai pot fi supuse sortă
rii și
valorificării.
Art. 90. 
 (1) Toți operatorii de salubrizare că
rora lea fost delegat serviciul de
salubrizare de pe raza Municipiului București au obligația de a asigura transportul unei
cantități medii totale de 225.000 t/an de deșeuri menajere și deșeuri stradale la
depozitele menționate la art. 90 alin. (1).
(
2) În cazul în care dupăasigurarea cantită
ții de 225.000 t, respectiv 450.000 t pentru
cele douădepozite, rămâne o cantitate suplimentarăde deșeuri, ea poate fi depozitatăși
la un alt depozit ecologic, numai în condițiile în care acesta:
a) deține Autorizația integratăde mediu;
b) deține licențăANRSC și menținerea condițiilor stipulate în licență
, pe tot parcursul
derulării activită
ții;
c) deplasarea că
tre acest depozit nu conduce la îngreunarea traficului rutier .
rt. 91.  
A
(1) Pentru a putea fi depozitate, deş
eurile trebuie săîndeplineascăcondiţ
iile
necesare acceptării acestora în depozitele autorizate. Condiţ
iile de acceptare se stabilesc
de operatorul care administreazădepozitul, în conformitate cu dispoziţ
iile actelor
normative în vigoare.
(
2) În vederea depozitării deş
eurilor la depozitele autorizate, operatorul care
presteazăactivitatea de transport a deş
eurilor trebuie săaibădocumentele necesare din
care săreiasăcădeş
eurile respective pot fi acceptate pentru depozitare în conformitate
cu condiţiile stabilite de operatorul care administreazădepozitul de deş
euri ş
i că
deşeurile respective îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în Regulamentulcadru al
serviciului de salubrizare a localită
ților, aprobat prin Ordinul ANRSC nr. 82/2015, ş
i în
actele cu caracter normativ în vigoare.
(
3) Se interzice amestecarea deş
eurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la
o anumităclasăde depozitare.

Secțiunea 10. Dezinsecția, dezinfecția și deratizarea
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Art. 92. – 
(1) Autoritățile administrației publice de la nivelul Municipiului București,
instituţiile publice, operatorii economici, cetă
ţ
enii cu gospodă
rii individuale ş
i
asociaţiile de proprietari/locatari au obligaţ
ia de a asigura executarea tratamentelor
pentru combaterea artropodelor ş
i roză
toarelor purtă
toare de maladii transmisibile
şi/sau generatoare de disconfort din spaţ
iile pe care le deţ
in cu orice titlu.
(2) Persoanele fizice sau juridice deţ
ină
toare de spaţii construite, indiferent de
destinaţie, curţ
i şi/sau terenuri virane sau amenajate, unită
ţ
ile de administrare a
domeniului public, ocoalele silvice, instituţ
iile publice, precum ş
i unită
ţ
ile care au în
exploatare reţele tehnicoedilitare sunt obligate săasigure efectuarea operaţ
iunilor
periodice de dezinsecţie şi deratizare ori pentru stingerea unui focar, în spaţ
iile deţ
inute
de acestea.
(3) Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale operaţ
iilor de deratizare, dezinsecţ
ie
şi/sau dezinfecţie au obligaţ
ia săpermităaccesul operatorului în locurile unde urmează
săse realizeze operaţ
ia şi sămenţinăspaţ
iile pe care le au în proprietate salubre, luând
măsuri de evacuare a tuturor reziduurilor solide, de spă
lare a încă
perilor în care se
efectueazăcolectarea deş
eurilor, de eliminare a apei stagnate, de cură
ţ
are a subsolurilor,
de punere în ordine a depozitelor de materiale ş
i de remediere a defecţ
iunilor tehnice la
instalaţiile sanitare care provoacăinundarea sau stagnarea apei în subsoluri ş
i/sau pe
terenurile deţinute.

CAPITOLUL III
DREPTURI Ş
I OBLIGAŢ
II
Secţiunea 1. Drepturile ş
i obligaţ
iile operatorului serviciului de salubrizare

rt. 93. 
A
 (1) Operatorul serviciului de salubrizare va acţ
iona pentru implicarea
deţinătorilor de deşeuri în gestionarea eficientăa acestora ş
i transformarea treptatăa
producătorilor de deşeuri în "operatori activi de mediu", cel puţ
in la nivelul habitatului
propriu.
(2) Operatorul serviciului de salubrizare va asigura condiţ
iile materiale pentru
realizarea colectă
rii separate, în paralel cu informarea ş
i conş
tientizarea utilizatorilor cu
privire la tipurile de deşeuri care se depun în recipientele de colectare.
rt. 94.  Drepturile ş
A
i obligaţiile operatorului serviciului de salubrizare se constituie
ca un capitol distinct în cadrul:
a) regulamentului serviciului de salubrizare;
b) contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare;
c) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori.
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Art. 95.

 Operatorul serviciului de salubrizare are urmă
toarele drepturi:
a) să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat,
corespunzător tarifelor aprobate de Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului
București, determinate în conformitate cu normele metodologice elaborate ş
i
aprobate de A.N.R.S.C.;
b) săasigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;
c) săsolicite ajustarea tarifului în raport cu reglementă
rile legale în vigoare;
d) săpropunămodificarea tarifului aprobat în situaţ
iile de schimbare semnificativăa
echilibrului contractual;
e) săaibăexclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toţ
i utilizatorii
din raza sectorului 1 al Municipiului București pentru care are contract de
delegare a gestiunii;
f) săaplice la facturare tarifele aprobate de Consiliul Local al Sectorului 1 al
Municipiului București;
g) săsuspende sau sălimiteze prestarea serviciului, cu excepția serviciului colectare
a deșeurilor municipale, fă
răplata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile
lucră
toare, dacăsumele datorate nu au fost achitate după45 de zile de la primirea
facturii;
h) săsolicite recuperarea debitelor în instanţ
ă
.
Art. 96.

 Operatorul serviciului de salubrizare are urmă
toarele obligaţ
ii:
a) săţinăgestiunea separatăpentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea
stabili volumul de lucrări și tarife juste în concordanţ
ăcu cheltuielile efectuate;
b) săasigure prestarea serviciului de salubrizare, conform prevederilor contractuale
şi cu respectarea prezentului Regulament, a prescripţ
iilor, a normelor ş
i a
normativelor tehnice în vigoare;
c)

săplă
teascădespă
gubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile
provocate din culpă
, inclusiv pentru restricţ
iile impuse deţ
ină
torilor de terenuri
aflate în perimetrul zonelor de protecţ
ie instituite, conform prevederilor legale;

d) săplăteascădespăgubiri pentru întreruperea nejustificatăa prestă
rii serviciului
şi săacorde bonificaţii procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul
prestării serviciului sub parametrii de calitate ş
i cantitate prevă
zuţ
i în contractele
de prestare;
e) săfurnizeze autorită
ţilor administraţ
iei publice locale și A.N.R.S.C. informaţ
iile
solicitate ş
i săasigure accesul la documentele ş
i documentaţ
iile pe baza că
rora
presteazăserviciul de salubrizare, în condiţ
iile legii;
f)

să încheie contracte de asigurare pentru pagube aduse la infrastructura
exploatatăîn desfăş
urarea activită
ţ
ilor;
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g) sădeţinătoate avizele, acordurile, autorizaţ
iile ş
i licenţ
ele necesare prestă
rii
activităţilor specifice serviciului de salubrizare, prevă
zute de legislaţ
ia în vigoare;
h) sărespecte angajamentele faţ
ăde utilizatori luate prin contractul de delegare și,
dupăcaz, prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;
i)

săpresteze serviciul de salubrizare tuturor utilizatorilor din sectorul 1 al
Municipiului București pentru care are contract de delegare a gestiunii, să
colecteze întreaga cantitate de deş
euri municipale ş
i sălase în stare de cură
ţ
enie
spaţiul destinat depozită
rii recipientelor de colectare ş
i domeniul public;

j)

sădoteze punctele de colectare cu recipiente ş
i/sau containere în cantită
ţ
i
suficiente, cu respectarea normelor în vigoare;

k)

săţ
inăla zi, împreunăcu Sectorul 1, evidenţ
a tuturor utilizatorilor cu ş
i fă
ră
contracte de prestări servicii în vederea decontă
rii prestaţ
iei direct din bugetul
local pe baza taxelor locale instituite în acest sens;

l)

sărespecte indicatorii de performanţ
ăstabiliţ
i prin prezentul Regulament,
princontractul de delegare a gestiunii ş
i precizaţi în caietul de sarcini al
serviciului de salubrizare și să îmbună
tă
ţ
ească în mod continuu calitatea
serviciilor prestate;

m) săaplice metode performante de management, care săconducăla reducerea
costurilor specifice de operare;
n)

sădoteze utilizatorii cu mijloacele necesare colectă
rii separate, în condiţiile
stabilite de prezentul Regulament;

o)

săverifice starea tehnicăa recipientelor de colectare ş
i săle înlocuiascăpe cele
care prezintădefecţiuni sau neetanş
eită
ţ
i în maximum 24 de ore de la sesizare;

p)

săasigure curăţenia şi igiena că
ilor publice, a staţ
iilor mijloacelor de transport
în comun;

q)

săasigure curăţ
area şi transportul ză
pezii de pe că
ile publice, din staţ
iile
mijloacelor de transport în comun, de la trecerile de pietoni semnalizate ş
i săle
menţinăîn funcţiune pe timp de polei sau de îngheţ
;

r)

săfactureze serviciile prestate, la tarife legal aprobate;

s)

săînfiinţeze activitatea de dispecerat ş
i de înregistrare a reclamaţ
iilor, având un
program de funcţionare permanent;

t)

săînregistreze toate reclamaţ
iile ş
i sesiză
rile utilizatorilor întrun registru şi să
ia mă
surile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele ş
i
prenumele persoanei care a reclamat ş
i ale celei care a primit reclamaţ
ia, adresa
reclamantului, data şi ora reclamaţ
iei, data ş
i ora rezolvă
rii, numă
rul de ordine al
reclamaţ
iei care va fi comunicat petentului. La sesiză
rile scrise, operatorul are
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obligaţia sără
spundăîn termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea
acestora;
u) săţ
inăevidenţ
a gestiunii deş
eurilor ş
i săraporteze periodic situaţ
ia către
autorită
ţile competente conform reglementă
rilor în vigoare.

Secţiunea 2. Drepturile ş
i obligaţ
iile utilizatorilor
rt. 97.  (1) Au calitatea de utilizatori beneficiarii individuali sau colectivi, direcţ
A
i ori
indirecţi ai serviciului de salubrizare.
(
2) Dreptul, fă
rădiscriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a
acestuia, precum ş
i la informaţiile publice este garantat tuturor utilizatorilor.
Art. 98.



Utilizatorii au următoarele drepturi:
a) săutilizeze, liber ş
i nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în condiţiile
prezentului Regulament și/sau a contractului de prestare de servicii de
salubrizare;
b) săsolicite ş
i săprimească
, în condiţ
iile legii ş
i ale contractelor de prestare,
despă
gubiri sau compensaţii pentru daunele provocate lor de că
tre operator prin
nerespectarea obligaţ
iilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii
inferioare, calitativ şi cantitativ, parametrilor tehnici stabiliţ
i prin contract sau
prin normele tehnice în vigoare;
c) săsesizeze autorităţ
ilor administraţ
iei publice de la nivelul Sectorului 1 al
Municipiului București și altor autorită
ți competente orice deficienţ
e constatate în
sfera serviciului de salubrizare ş
i săfacăpropuneri vizând înlă
turarea acestora,
îmbunătăţ
irea activită
ţii şi creş
terea calită
ţ
ii serviciului;
d) săse asocieze în organizaţ
ii neguvernamentale pentru apă
rarea, promovarea ş
i
susţinerea intereselor proprii;
e) săprimeascăş
i săutilizeze informaţ
ii privind serviciul de salubrizare, despre
deciziile luate în legă
turăcu acest serviciu de că
tre autorită
ţ
ile administraţiei
publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, dupăcaz;
f) săfie consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţ
ii neguvernamentale
reprezentative, în procesul de elaborare ş
i adoptare a deciziilor, strategiilor ş
i
reglementărilor privind activită
ţ
ile din sectorul serviciului de salubrizare;
g) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociaţ
ii
reprezentative, autorităţ
ilor administraţ
iei publice locale sau centrale ori
instanţ
elor judecătoreş
ti, în vederea prevenirii sau repară
rii unui prejudiciu
direct ori indirect;
h) săli se presteze serviciul de salubrizare în condiţ
iile prezentului Regulament, al
celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract;
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i) săconteste facturile când constatăîncă
lcarea prevederilor contractuale;
j) săprimeascărăspuns în maximum 30 de zile la sesiză
rile adresate operatorului
sau autorităţ
ilor administraţ
iei publice locale ş
i centrale cu privire la
neîndeplinirea unor condiţ
ii contractuale;
k) săfie dotaţi de operator, în condiţ
iile prezentului Regulament, cu recipiente de
colectare adecvate mijloacelor de încă
rcare ş
i de transport ale acestora;
l) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare ş
i de
utilizare a acestora.
Art. 99.



Utilizatorii au următoarele obligaţ
ii:
a) să respecte prevederile prezentului Regulament ş
i clauzele contractului de
prestare a serviciului de salubrizare;
b) săachite taxele de salubrizare aprobate de Consiliul Local al Sectorului 1 și să
achite obligaţ
iile de platăp
entru activită
țile specifice serviciului de salubrizare de
care beneficiazăindividual, pe bazăde contract
;
c) săasigure accesul utilajelor de colectare a deş
eurilor la punctele de colectare și al
utilajelor de intervenție pentru desză
pezire și combatere a poleiului;
d) s
ăexecute operaţiunea de colectare separatăa deșeurilor generate, în recipientele
cu care sunt dotate punctele de colectare, în conformitate cu sistemul de colectare
stabilit de Sectorul 1 al Municipiului București. Fracţ
iunea umedăa deş
eurilor va
fi depusăîn saci de plastic şi apoi în recipientul de colectare;
e) săcolecteze separat, pe tipuri de materiale, deş
eurile reciclabile rezultate din
activităţile pe care le desfă
ş
oară
, în recipiente diferite inscripţ
ionate
corespunzător şi amplasate de operatorul serviciului de salubrizare în spaţ
iile
special amenajate;
f) săaplice mă
suri privind deratizarea ş
i dezinsecţ
ia, stabilite de autoritatea locală
şi de direcţia de sănătate publicăteritorială
;
g) săaccepte limitarea temporarăa prestă
rii serviciului ca urmare a execuţ
iei unor
lucră
ri prevăzute în programele de reabilitare, extindere ş
i modernizare a
infrastructurii tehnico edilitare;
h) sărespecte normele de igienăş
i să
nă
tate publicăstabilite prin actele normative în
vigoare;
i) săîncheie contracte de prestare pentru activită
țile de salubrizare de care
beneficiazăindividual numai cu operatorul că
ruia Sectorului 1 al Municipiului
București ia atribuit, în gestiune delegată
, activitatea respectivă
;
j) sămenţinăîn stare de cură
ţ
enie spaţ
iile în care se face colectarea, precum ş
i
recipientele în care se depoziteazădeş
eurile municipale și similare în vederea
colectă
rii;
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k) săexecute operaţiunea de deversare/abandonare a deş
eurilor în recipientele de
colectare în condiţii de maximăsiguranţ
ădin punctul de vedere al să
nă
tă
ţ
ii
populaţiei ş
i al protecţ
iei mediului, astfel încât sănu producăpoluare fonică
,
miros neplăcut ş
i răspândirea de deş
euri;
l) sănu introducăîn recipientele de colectare deş
euri din categoria celor cu regim
special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcţ
ii, din
toaletarea pomilor sau curăţ
area ş
i întreţ
inerea spaţ
iilor verzi ori provenite din
diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate
de direcţiile sanitare veterinare sau de autorită
ţ
ile de mediu;
m) săasigure curăţenia incintelor proprii, precum ş
i a zonelor cuprinse între imobil
şi domeniul public (pânăla limita de proprietate); autorită
ţ
ile administraţ
iei
publice locale se vor îngriji de salubrizarea spaţ
iilor aflate în proprietatea publică
sau privatăa lor;
n) săasigure curăţenia locurilor de parcare pe care le au în folosinţ
ădin domeniul
public, dacăeste cazul, şi sănu efectueze reparaţ
ii care pot produce scurgerea
uleiurilor, carburanţilor ş
i lubrifianţ
ilor, precum nici activită
ți care săcauzeze
scurgerea de lichide rezultate din spă
larea autovehiculelor;
o) sănu arunce deş
euri şi obiecte de uz casnic pe stră
zi, în parcuri, pe terenuri
virane sau în locuri publice;
p) sădepunăhârtiile ş
i resturile mă
runte de ambalaje care se produc cu ocazia
utiliză
rii mijloacelor de transport ş
i a activită
ţ
ii desfă
ş
urate pe stră
zile sectorului
1 al Municipiului București în coş
urile amplasate dea lungul stră
zilor ş
i în alte
asemenea locuri;
q) sămenţinăcurăţenia pe trotuare, pe partea carosabilăa stră
zii sau a drumului, pe
porţ
iunea din dreptul condominiului, gospodă
riei ş
i a locurilor de parcare pe care
le folosesc;
r) săîndepă
rteze ză
pada şi gheaţ
a de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care
locuiesc;
s) săpăstreze cură
ţenia pe arterele de circulaţ
ie, în pieţ
e, târguri ş
i oboare, în
parcuri, locuri de joacăpentru copii ş
i în alte locuri publice.

CAPITOLUL IV
DETERMINAREA CANTITĂ
ȚILOR ȘI A VOLUMULUI DE LUCRĂ
RI PRESTATE

Art. 100.  
(1) Pentru activitatea de salubrizare menajeră
, prestatăatât populației cât și
agenților economici, pentru care producă
torul deșeurilor menajere și similare va achita o
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taxăspecială, modalitatea de determinare a cantită
ții deșeurilor municipale colectate va fi
stabilităprin Hotarâre a Consiliului Local al Sectorului 1, cu respectarea prevederilor
legale.
(2) 
Până la stabilirea taxei pentru activitatea de salubrizare menajeră
, agenții
economici vor încheia contracte de salubrizare cu operatorul licențiat pentru prestațiile
de salubrizare menajeră de care beneficiază individual, menţ
ionând în contract
cantităţile și tipurile de deş
euri ce urmeazăa fi colectate.
(3) În cadrul contractelor se vor stipula standardele, normativele ş
i tarifele legale,
valabile la data încheierii acestora.
Art. 101.  
(1) În vederea dotării punctelor de colectare cu recipiente sau containere
pentru colectarea separatăa deş
eurilor menajere ş
i similare provenite de la producă
torii
de deşeuri, operatorii împreunăcu autorită
ţ
ile administraţ
iei publice vor stabili, pe bază
de măsurători, compoziţ
ia şi indicii de generare a acestor deş
euri, pe categorii de
deşeuri şi tipuri de materiale.
(2) Pentru deşeurile provenite de la agenții economici, cantită
ţ
ile de deş
euri produse,
tipul acestora, compoziţ
ia, modul de tratare, condiţ
iile de transport, modul de depozitare
vor fi cel puțin cele menţionate în autorizaţ
ia de mediu eliberatăde autorită
ţile
competente.
(3) Determinarea cantită
ţilor de deş
euri primite la instalaţ
iile de tratare, respectiv
eliminare se face numai prin cântărire.
Art. 102.  
(1) Pentru activităţ
ile de mă
turat, spă
lat, stropit ş
i întreţ
inere a că
ilor
publice, cantitatea prestaţiilor se stabileş
te pe baza suprafeţ
elor, a frecvențelor de
prestare a fiecărei operațiuni s.a., aşa cum acestea sunt trecute în contractul de delegare a
gestiunii serviciului de salubrizare.
(2) Pentru cură
ţarea şi transportul ză
pezii ş
i al gheţ
ii de pe că
ile publice ş
i
menţ
inerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ
, calculul se realizează
pe baza criteriilor cuprinse în contractul de delegare a gestiunii serviciului de
salubrizare..
(3) Pentru deşeurile din construcţ
ii provenite de la populaţ
ie, determinarea volumului
acestora se va face estimativ, respectiv în funcție de proiectul arhitectului privind
lucrările de construire/demolare și/sau de volumul recipientelor de precolectare
necesare.
(4) Reprezentantul Sectorului 1 al Municipiului București va controla prin sondaj
şi/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populaţ
iei activitatea depusăde
operator, iar în cazul în care rezultăneconformită
ţ
i se încheie un procesverbal de
constatare privind neefectuarea lucră
rii sau calitatea necorespunză
toare a acesteia.
(5) Pe baza procesuluiverbal de constatare, Sectorul 1, dupăcaz, aplicăpenalită
ţ
ile
menţ
ionate în contractul de delegare a gestiunii încheiat cu operatorul.
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CAPITOLUL V
INDICATORI DE PERFORMANȚĂȘI EVALUARE AI SERVCIULUI DE SALUBRIZARE

Art. 103.  
(1) Indicatorii de performanţ
ăstabilesc condiţ
iile ce trebuie respectate de
operator pentru asigurarea serviciului de salubrizare a sectorului 1 al Municipiului
București, cu privire la:
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ ş
i calitativ;
b) atingerea obiectivelor ş
iţ
intelor stabilite;
c) prestarea serviciului pentru toţ
i utilizatorii din aria sa de responsabilitate;
d) adaptarea permanentăla cerinţ
ele utilizatorilor;
e) excluderea orică
rei discrimină
ri privind accesul la serviciile de salubrizare;
f) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecţ
iei mediului şi al
sănă
tăţii populaţiei;
g) implementarea unor sisteme de management al calită
ţ
ii, al mediului ş
i al
sănă
tăţii şi securităţ
ii muncii.
Art. 104.  Indicatorii de performanţ
ă trebuie să asigure evaluarea continuă a
operatorului cu privire la următoarele activită
ţ
i:
a) contractarea serviciului de salubrizare cu utilizatorii, dupăcaz;
b) măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate;
c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;
d) menţinerea unor relaţ
ii echitabile între operator ş
i utilizator prin rezolvarea
rapidăşi obiectivăa problemelor, cu respectarea drepturilor ş
i obligaţ
iilor care
revin fiecărei părţi;
e) soluţ
ionarea în timp util a reclamaţ
iilor utilizatorilor referitoare la serviciile de
salubrizare;
f) prestarea serviciului de salubrizare pentru toţ
i utilizatorii din raza sectorului 1;
g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare  informare, consultanţ
ă;
h) atingerea ţintelor privind gestionarea deş
eurilor.
Art. 105.  În vederea urmăririi respectă
rii indicatorilor de performanţ
ă
, operatorul de
salubrizare trebuie săasigure:
a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale;
b) gradul asigurării colectării separate a deş
eurilor menajere ş
i similare;
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c) gradul asigurării cu recipiente de colectare a producă
torilor de deş
euri;
d) evidenţa clarăş
i corectăa utilizatorilor;
e) înregistrarea activităţilor privind mă
surarea prestaţ
iilor, facturarea ş
i încasarea
contravalorii serviciilor efectuate;
f) înregistrarea reclamaţiilor ş
i sesiză
rilor utilizatorilor ş
i modul de soluţ
ionare a
acestora.
Art. 106.  În conformitate cu competenţ
ele ş
i atribuţ
iile legale ce le revin, autorită
ţ
ile
administraţ
iei publice centrale şi locale, precum ş
i A.N.R.S.C. au acces neîngră
dit la
informaţii necesare stabilirii:
a) modului de aplicare a legislaţ
iei ş
i a normelor emise de A.N.R.S.C.;
b) modului de respectare ş
i îndeplinire a obligaţ
iilor contractuale asumate;
c) calită
ţii şi eficienţ
ei serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanţ
ă
stabiliţ
i în contractul de delegare a gestiunii;
d) modului de administrare, exploatare, conservare şi menţ
inere în funcţ
iune,
dezvoltare ş
i/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura
edilitarurbanăîncredinţatăprin contractul de delegare a gestiunii;
e) modului de formare ş
i stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare;
f) respectă
rii parametrilor ceruţ
i prin prescripţ
iile tehnice ş
i prin norme
metodologice.
Art. 107. – 
(1) Operatorul serviciului de salubrizare trebuie săîndeplinească
indicatorii de performanţ
ădin caietul de sarcini al serviciului, din contractul de delegare
a gestiunii serviciului și din prezentul Regulament, precum și indicatorii de performanță
stabiliți de Consiliul General al Municipiului București în conformitate cu dispozițiile art.
IV alin. (1) din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de
salubrizare a localită
ților nr. 101/2006.

CAPITOLUL VI
DISPOZIŢ
II FINALE
Art. 108.  
(1) Nerespectarea dispoziţ
iilor prezentului Regulament atrage ră
spunderea
disciplinară, civilă, contravenţionalăsau penală
, dupăcaz, a persoanelor vinovate.
(2) Sunt astfel aplicabile prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de
utilităţi publice şi ale Legii 101/2006 privind serviciile de salubrizare, cu completă
rile ş
i
modificările ulterioare, referitoare la ră
spunderi ş
i sancţ
iuni. Acestea se completeazăcu
prevederile Ordonanţ
ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţ
iilor,
cu completă
rile şi modificările ulterioare.
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(3) 
Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București va putea stabili și sancționa
și alte contravenţ
ii în domeniul serviciului de salubrizare.
Art. 109.  Prezentul Regulament, precum și Hotă
rârea Consiliului Local al Sectorului 1
București de aprobare a acestuia vor fi comunicate Primă
riei Municipiului București.
Art. 110. – Autorită
țile administrației publice locale și Autoritatea Naţ
ionalăde
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilită
ţ
i Publice vor putea controla
aplicarea prevederilor prezentului Regulament.
Art. 111.  
Prevederile prezentului Regulament vor fi actualizate în funcţ
ie de
modificările de natura tehnică
, tehnologicăş
i legislativă
.

ANEXA. INDICATORI DE PERFORMANŢ
Ă

1.

INDICATORI DE PERFORMANŢ
ĂGENERALI

1.1. CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE
a) numărul de contracte încheiate raportat la numă
rul de solicită
ri, pe categorii de
utilizatori;
b) procentul de contracte de la lit. a) încheiate în mai puţ
in de 10 zile calendaristice;
c) numă
rul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la
numă
rul total de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, rezolvate în 10
zile;
d) numărul de solicită
ri de îmbună
tă
ţ
ire a parametrilor de calitate ai activită
ţ
ii
prestate, rezolvate, raportat la numă
rul total de cereri de îmbună
tă
ţ
ire a activităţii,
pe categorii de activităţ
i.
1.2. MĂSURAREA ŞI GESTIUNEA CANTITĂ
Ţ
II SERVICIILOR PRESTATE
a) numărul de recipiente de precolectare asigurate, pe tip și dimensiuni, ca urmare a
solicită
rilor, raportat la numă
rul total de solicită
ri;
b) numărul de reclamaţii rezolvate privind cantită
ţ
ile de servicii prestate, raportat
la numă
rul total de reclamaţii privind cantită
ţ
ile de servicii prestate pe tipuri de
activităţ
iş
i categorii de utilizatori;
c) ponderea din numărul de reclamaţ
ii de la lit. b) care sau dovedit justificate;
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d) procentul de solicită
ri de la lit. c) care au fost rezolvate în mai puţ
in de 5 zile
lucrătoare;
e) numărul de sesizări din partea agenţ
ilor de protecţ
ia mediului raportat la
numă
rul total de sesiză
ri din partea autorită
ţ
ilor centrale ş
i locale;
f) numărul anual de sesizări din partea agenţ
ilor de să
nă
tate publicăraportat la
numă
rul total de sesiză
ri din partea autorită
ţ
ilor centrale ş
i locale;
g) cantitatea de deş
euri colectate selectiv raportatăla cantitatea totalăde deş
euri
colectate;
h) cantitatea totalăde deş
euri sortate ş
i valorificate, raportatăla cantitatea totală
de deş
euri colectate;
i) penalităţile contractuale totale aplicate de autorită
ţ
ile administraţ
iei publice
locale, raportate la valoarea prestaţ
iei, pe activită
ţ
i;
j) cantitatea totalăde deş
euri colectate pe bazăde contract raportatăla cantitatea
totalăde deşeuri colectată
;
k) cantitatea totalăde deş
euri colectate din locurile neamenajate, raportatăla
cantitatea totalăde deşeuri colectate;
l) numă
rul de reclamaţii rezolvate privind calitatea activită
ţ
ii prestate, raportat la
numă
rul total de reclamaţii privind calitatea activită
ţ
ii prestate, pe tipuri de
activităţ
iş
i categorii de utilizatori;
m) ponderea din numă
rul de reclamaţ
ii de la lit. l) care sau dovedit justificate;
n) procentul de solicită
ri de la lit. m) care au fost rezolvate în mai puţ
in de douăzile
calendaristice;
o) valoarea totalăfacturatăaferentăactivită
ţ
ii de colectare a deş
eurilor, raportată
la valoarea totalărezultatădin valorificarea deş
eurilor reciclabile.
1.3. FACTURAREA ŞI ÎNCASAREA CONTRAVALORII PRESTAŢ
IILOR
a) numărul de reclamaţ
ii privind facturarea raportat la numă
rul total de utilizatori
pe categorii de utilizatori;
b) procentul de reclamaţii de la lit. a) rezolvate în mai puţ
in de 10 zile;
c) procentul din reclamaţ
iile de la lit. a) care sau dovedit a fi justificate;
d) valoarea totalăa facturilor încasate raportatăla valoarea totalăa facturilor emise,
pe categorii de activităţ
i și utilizatori;
e) valoarea totalăa facturilor emise raportatăla cantităţ
ile de servicii prestate, pe
activităţ
iş
i pe categorii de utilizatori.
1.4. RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR
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a) numărul de sesizări scrise, raportate la numă
rul total de utilizatori, pe activită
ţ
i
şi categorii de utilizatori;
b) procentul din totalul de la lit. a) la care sa ră
spuns întrun termen mai mic de 30
de zilecalendaristice;
c) procentul din totalul de la lit. a) care sa dovedit a fi întemeiat.

2. INDICATORI DE PERFORMANŢĂGARANTAŢ

I
2.1. INDICATORI DE PERFORMANŢ
ĂGARANTAŢ
I PRIN LICENŢ
A DE PRESTARE A
SERVICIULUI
a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de că
tre operator a obligaţ
iilor
din licenţă
;
b) numărul de încălcă
ri ale obligaţ
iilor operatorului rezultate din analizele ş
i
controalele organismelor abilitate;
2.2. INDICATORI DE PERFORMANŢ
ĂA CĂ
ROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂ
Ţ
I
CONFORM CONTRACTELOR ÎNCHEIATE
a) numărul de utilizatori care au primit despă
gubiri datorate culpei operatorului
sau dacăsau îmbolnăvit din cauza nerespectă
rii condiţ
iilor corespunză
toare de
prestare a activită
ţii;
b) valoarea despă
gubirilor acordate de operator pentru situaţ
iile de la lit. a)
raportatăla valoare totalăfacturatăaferentăactivită
ţ
ii;
c) numă
rul de neconformităţ
i constatate de autoritatea administraţ
iei publice
locale, pe activităţ
i.
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