CONTRACT
nr....…../………………………
privind acoperirea costurilor suportate/datorate de Sectorul 1 pentru
gestionarea deșeurilor de ambalaje din categoria deșeurilor municipale
generate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 București, precum și
finanțarea campaniilor de informare și educare a publicului prevăzute de
Legea nr.249/2015
CAPITOLUL I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:
SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, prin PRIMARUL
SECTORULUI 1, DANIEL TUDORACHE, conform Hotărârii Consiliului Local al
Sectorului 1 nr.218 din 09.07.2019, și DIRECȚIA DE UTILITĂȚI PUBLICE,
SALUBRIZARE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI SECTOR 1, potrivit Hotărârii
Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259 din 28.08.2019, reprezentată de directorul
general Pavel Virgiliu-Bogdan, cu sediul în București, Str.Mureș nr.18-24, Sectorul
1, cod fiscal 41640678, cont bancar RO87TREZ24A740501200108X, deschis la
Trezoreria Sectorului 1 al Municipiului București, telefon....................................,
fax...................................., e-mail: secretariat@mediusectorul1.ro, în calitate de
Subdiviziune administrativ-teritorială a Municipiului București, denumit în
continuare „Sectorul 1”, și
......................................................................, cu sediul în ..................................,
Str.......................................................................nr.........,
etaj......,
ap/cam.......,
Sectorul/județul............................................., înregistrată la Oficiul Registrului
Comerțului................................................................., sub nr....................................,
CIF/CUI........................................., cont bancar................................................,
deschis la................................................................., telefon......................................,
email...................................................., reprezentată de.......................................... ,
......................................................, în calitate de organizație care implementează
obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, conform Legii
nr.249/2015, denumită în continuare „Organizația”,
Denumite în mod individual „Partea” și în mod colectiv „Părțile”,
CAPITOLUL II. OBIECTUL CONTRACTULUI:
1. Acoperirea de către Organizație a costurilor suportate/datorate de Sectorul 1
pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje din componența deșurilor municipale
generate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1, respectiv acoperirea cu
prioritate a costurilor nete pentru colectarea și transportul, stocarea temporară,
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sortarea și, după caz, valorificarea deșeurilor de ambalaje generate în Sectorul 1 și
gestionate prin servicii/operatorii de salubrizare, în limita cantităților și tipurilor de
materiale de ambalaje agreată de părțile contractului la pct.7, care nu poate depăși
limita cantităților și tipurilor de materiale de ambalaje primare pentru care
Organizația implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului,
preluate de aceasta prin contract de la operatorii economici responsabili prevăzuți
de art.16 alin.(1) din Legea nr.249/2015, cu modificările și completările ulterioare,
numiți în continuare Producători;
2. Asigurarea de către Organizație a preluării și valorificării de către operatori
economici autorizați a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale colectate
separat/sortate, precum și obligația Organizației de a raporta Sectorului 1 cantitățile
de deșeuri de ambalaje ce au fost valorificate după preluare;
3. Acoperirea de către Organizație a costurilor pentru derularea campaniilor de
informare și educare a publicului prevăzute de art.21 din Legea nr.249/2015,
promovate de Sectorul 1 împreună cu Organizația, în funcție de cantitățile de deșeuri
de ambalaje colectate de la persoanele fizice de către operatorii/colectorii autorizați
sau operatorii de salubritate, în temeiul art.20 alin.(8) și (9) din Legea nr.249/2015,
care au fost raportate Sectorului 1 de către acești operatori/colectori autorizați,
respectiv de către stațiile de sortare și alocate ulterior Organizației de către Sectorul
1, conform prezentului contract, precum și în funcție de limita valorică bănească
stabilită de actele normative, respectiv de pct.21 lit.e) din Ordinul ministrului
mediului nr.1362/28.12.2018;
4. Colaborarea părților pentru derularea campaniilor de informare și educare a
publicului.
CAPITOLUL III. DURATA CONTRACTULUI:
5. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți și va fi valabil
până la 31.01.2021.
6. Părțile pot conveni, cu respectarea actelor normative/administrative ce
reglementează obiectul, forma și conținutul prezentului contract, prelungirea
succesivă a termenului de valabilitate al Contractului cu câte 1(un) an calendaristic,
prin semnarea unui act adițional până la data de 31 decembrie a fiecărui an.
CAPITOLUL IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
CONTRACTANTE
7. Drepturile și obligațiile Sectorului 1:
7.1. Sectorul 1 are dreptul de a solicita Organizației acoperirea costurilor pe care lea suportat sau le datorează pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje din
componența deșeurilor municipale, din hârtie/carton, metal (aluminiu, oțel), plastic
(PET și alte plastice), sticlă și lemn, generate pe raza administrativ-teritorială a
Sectorului 1 și gestionate prin servicii/operatorii de salubrizare, în limita cantităților
de deșeuri de ambalaje, pe tip de material, convenită de părțile contractului, care nu
poate depăși limita cantităților de ambalaje primare, pe tip de material, preluate de
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către Organizație prin contract de la operatorii economici responsabili (producători),
respectiv în limita cantităților de deșeuri de ambalaje agreată de părți, de …..tone
hârtie/carton, …..tone metal (…..tone aluminiu, …..tone oțel), …..tone plastic
(…..tone PET, …..tone alte plastice), …..tone sticlă și ….tone lemn.
7.2. Limita cantităților de ambalaje primare preluate de către Organizație prin
contract de la operatorii economici responsabili (producători), se comunică în
prealabil Sectorului 1 de către Organizație, pentru fiecare tip de material de ambalaj,
în vederea încheierii prezentului contract și se actualizează semestrial după
încheierea contractului, în baza unor raportări (declarații) scrise ale Organizației,
formulate conform Anexei nr.1 a contractului și înregistrate la sediul Sectorului 1
din contract, până la data de 25 a lunii următoare semestrului (25 ianuarie / 25 iulie),
Organizația purtând întreaga responsabilitate pentru datele comunicate sau
omisiunea comunicării lor.
7.3. Pentru a se evita o eventuală plată nejustificată, respectiv o plată pentru
acoperirea costurilor de gestionare a unor cantități de deșeuri ce exced limitei
cantităților de ambalaje primare, pe tipuri de materiale, pentru care Organizația
implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, Sectorul 1
are dreptul să obțină de la Organizație, înainte de încheirea acestui contract și lunar
după încheierea contractului, raportări (declarații) formulate conform Anexei nr.2 a
acestui contract. Aceste raportări trebuie să evidențieze limita cantităților de
ambalaje, pe fiecare tip de material, preluate de către Organizație prin contract de la
operatorii economici responsabili (producători), pentru care aceasta nu a acoperit
încă costurile de gestiune a deșeurilor rezultate din aceste ambalaje și nici nu a primit
facturi sau alte solicitări de plată în vederea acoperirii unor asemenea costuri,
respectiv Organizația nu a asigurat încă preluarea unor asemene deșeuri în vedere
valorificării.
7.4. Sectorul 1 are dreptul să obțină de la Organizație asigurea preluării și
valorificării de către operatorii economici autorizați a deșeurilor de ambalaje din
deșeurile municipale colectate separat/sortate, în limita cantităților de ambalaje, pe
fiecare tip de material, convenită conform pct.7.1, fără a se putea depăși limita
cantităților de ambalaje, pe fiecare tip de material, raportată conform pct.7.3.
7.5. În cazul în care Organizația va asigura preluarea și valorificarea deșeurilor de
ambalaje conform pct.7.4, Sectorul 1 are dreptul să primească raportări de la
Organizație cu privire la cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate în urma
preluării, precum și modul de valorificare a acestora pe cantități aferente fiecărui tip
de material, conform Anexei nr.3 a acestui contract.
7.6. După caz, Sectorul 1 își poate exercita dreptul legal de a asigura valorificarea
deșeurile de ambalaje (reciclarea și/sau alte forme de valorificare), inclusiv
comercializarea acestor deșeuri care au valoare de piață. Dacă Sectorul 1 decide să
își exercite dreptul de a asigura valorificarea deșeurilor de ambalaje, acesta poate
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desfășura operațiuni de comercializare a acestor deșeuri și poate conferi Organizației
posibilitatea, ca în cadrul unei proceduri de vânzare deschisă participării
Organizației și altor persoane interesate conform legii, să cumpere materiile prime
secundare reprezentate de deșeurile de ambalaje, în limita cantităților de deșeuri
defalcate potrivit pct.16.1, pentru care Organizația poartă răspunderea acoperirii
costurilor de la pct.7.1, dacă aceasta îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute de
art.339 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare.
7.7. Sectorul 1 are obligația de a se asigura și de a garanta Organizației că:
a) activitățile serviciului de salubrizare privind gestionarea deșeurilor de ambalaje
de la pct.7.1, pentru care Sectorul 1 solicită acoperirea costurilor suportate/datorate,
sunt prestate în baza unor contracte încheiate/executate în numele și/sau pe seama
Sectorului 1 cu operatori economici autorizați să preseteze asemenea activități;
b) facturarea serviciilor de valorificare (reciclare și/sau alte forme de valorificare) a
deșeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și cu regelementările
contabile, în baza documentelor care dovedesc încredințarea spre valorificare a
respectivelor deșeuri;
c) pe facturile fiscale privind serviciile de valorificare (reciclare și/sau alte forme de
valorificare) și pe documentele de însoțire a transporturilor de deșeuri de ambalaje
către prestatorii serviciilor de valorificare se va menționa că încredințarea se
realizează în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în
instalații de incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor de ambalaje, respectiv
de reciclare, de către Organizație, precum și datele de identificare ale Organizației;
d) în cazul tranzacțiilor intraunionale sau extraunionale, se deține documentul care
atestă calitatea de reciclator a destinatarului final pentru cantitățile de deșeuri de
ambalaje încredințate;
e) în cazul deșeurilor de ambalaje livrate în interiorul Uniunii Europene, cantitățile
de deșeuri de ambalaje sunt confirmate de primire de către valorificatorul din țara
de destinație potrivit Regulamentului U.E. nr. 1.013/2006 privind transferurile de
deșeuri;
f) în cazul deșeurilor de ambalaje exportate în afara Uniunii Europene, se deține
dovada că operațiunile de valorificare (reciclare și/sau alte forme de valorificare) sau desfășurat în condiții prevăzute prin legislația comunitară în domeniu, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015, cu modificările și completările
ulterioare;
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g) operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului respectă
cerințele din Anexa nr.2 a Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate
la Fondul pentru mediu.
7.8. Sectorul 1 va derula campaniile de educare și informare a publicului de pe raza
administrativ-teritorială a Sectorului 1, prevăzute de art.21 din Legea nr.249/2015,
cu modificările și completările ulterioare, împreună cu Organizația, și are dreptul de
a primi de la Organizație sumele de plată pentru desfășurarea acestor campanii, în
limita valorică bănească prevăzută de actele normative, respectiv de pct.21 lit.e) din
Ordinul ministrului mediului nr.1362/28.12.2018, determinată în funcție de
cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate de la persoanele fizice de către
operatorii/colectorii autorizați sau operatorii de salubritate, în temeiul art.20 alin.(8)
și (9) din Legea nr.249/2015, care au fost raportate Sectorului 1 de către acești
operatori/colectori autorizați, respectiv de către stațiile de sortare și alocate ulterior
Organizației de către Sectorul 1 conform pct.16.1 teza a II-a.
7.9. Campaniile de educare și informare a publicului se vor referi la:
a) sistemele de returnare, colectare și valorificare a ambalajelor și a deșeurilor de
ambalaje care sunt disponibile publicului;
b) contribuția publicului la reutilizarea, valorificarea și reciclarea ambalajelor și a
deșeurilor de ambalaje;
c) sensul și semnificația marcajelor de pe ambalajele existente pe piață;
d) elementele corespunzătoare ale planurilor de gestionare a ambalajelor și a
deșeurilor de ambalaje întocmite la nivel national și al Municipiului București
potrivit prevederilor Legii nr.211/2011;
e) impactul dăunător asupra mediului al consumului excesiv de ambalaje, inclusiv
de pungi de transport din plastic subțire;
f) măsuri de prevenire a generării deșeurilor de ambalaje.
7.10. Sectorul 1 va raporta/declara trimestrial Organizației, conform Anexei nr.4 a
acestui contract, cantitatea toatală de deșeuri de ambalaje colectate de la persoanele
fizice, pe fiecare tip de material, ce a fost determinată de cantitățile de deșeuri de
ambalaje preluate prin achiziție de la populație de către operatori economici
autorizați din punct de vedere al protecției mediului, precum și de cantitățile de
deșeuri de ambalaje preluate de la operatorii de salubritate de către stațiile de sortare,
potrivit raportărilor primite de Sectorul 1 de la operatorii/colectorii autorizați și
stațiile de sortare, conform art.20 alin.(8) și (9) din Legea nr.249/2015, cu
modificările și completările ulterioare.
7.11. Sectorul 1 are dreptul să primească trimestrial de la Organizație, în mod
corespunzător Anexei nr.4, informațiile privind cantitatea totală de deșeuri de
ambalaje, pe fiecare tip de material, ce a fost preluată în trimestrul respectiv de către
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operatorii economici autorizați de la operatorii economici generatori a deșeurilor de
ambalaje din comerț și industrie de pe raza Sectorului 1, în baza contractelor
încheiate de Organizație conform pct.17 lit.q (iii) din Anexa Ordinului MMGA
nr.1362/2018, precum și orice informație solicitată de Sectorul 1 privind modul de
îndeplinirea a obiectivelor Organizației referitoare la gestionarea deșeurilor de
ambalaje preluate de Organizație prin contract de la operatorii economici reponsabili
conform legii (producători), în temeiul art. 12 alin.(7) lit.f) din Legea nr.211/2011.
7.12. Executarea acestui contract pentru Sectorul 1 va fi asigurată de către Direcția
de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1, denumită în
continuare Direcția, iar compartimentul/ele din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Sectorului 1, stabilit/e de acesta, vor comunica Direcției copiile facturilor
și ale documentelor justicative prevăzute la pct.13.3 teza a II-a și a raportărilor
operatorilor economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului
(operatorii/colectorii autorizați) prevăzuți la pct.7.10, de îndată ce sunt primite de la
operatorii serviciului de salubrizare și de la operatorii/colectorii autorizați. Direcția
va comunica Primarului Sectorului 1 o copie a facturilor emise și, după caz, a
documentelor financiar contabile și justificative care au stat la baza emiterii acestora,
cu excepția celor de la pct.13.3 teza a II-a, dovada achitării facturilor de către
Organizație, precum și toate raportările/declarațiile/notificările pe care Direcția le-a
făcut Organizației sau le-a primit de la aceasta.
7.13. Sectorul 1 trebuie să păstreze confidențialitatea prezentului contract, cu
excepția informațiilor de interes public, definite de Legea nr.544/2001 și Normele
sale metodologice de aplicare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.123/2002, cu
modificările și completările ulterioare.
8. Drepturile și obligațiile Organizației:
8.1. Organizația trebuie să fie autorizată/licențiată și avizată anual conform
procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare
aprobată prin ordin al ministrului mediului (Ordinul nr.1362/2018). În acest sens,
Organizația va dovedi înainte de semnarea acestui contract și ulterior încheirii sale,
că este autorizată și, după caz, avizată, prin comunicarea către Sectorul 1 a
înscrisurilor doveditoare.
8.2. Organizația are obligația să acopere, cu prioritate, costurile pe care Sectorul 1
le-a suportat sau le datorează pentru colectarea și transportul, stocarea temporară,
sortarea și, după caz, pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje din componența
deșeurilor municipale generate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 și
gestionate prin servicii/operatorii de salubrizare, în limita cantităților de deșeuri de
ambalaje, pe tip de material, convenită de părțile contractului conform pct.7.1, care
nu poate depăși limita cantităților de ambalaje primare, pe tip de material, preluate
de către Organizație prin contract de la operatorii economici responsabili
(producătorii). Cantitățile pentru care au fost acoperite aceste costuri se iau în calcul
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în mod corespunzător la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în anexa nr. 5 a Legii
nr.249/2015.
8.3. Organizația are obligația de a comunica Sectorului 1, în scris la sediul acestuia
din contract, limitele cantităților de ambalaje primare preluate de către Organizație
prin contract de la operatorii economici responsabili (producători), pe fiecare tip de
material de ambalaj, prin raportări/declarații formulate conform Anexei nr.1 a
contractului, atât înainte de încheierea prezentului contract, cât și semestrial până la
data de 25 a lunii următoare semestrului (25 ianuarie / 25 iulie), fiind răspunzătoare
pentru datele comunicate sau omisiunea de a comunica aceste date.
8.4. Organizația va raporta/declara Sectorului 1, în scris la sediul acestuia din
contract, conform Anexei nr.2, înainte de încheirea contractului și lunar după
încheierea acestuia, datele/informațiile privind cantitățile de ambalaje primare
pentru fiecare tip de material, preluate de către Organizație prin contract de la
operatorii economici responsabili (producători), pentru care aceasta nu a acoperit
încă costurile de gestiune a deșeurilor rezultate din aceste ambalaje și nici nu a primit
facturi sau alte solicitări de plată în vederea acoperirii unor asemenea costuri,
respectiv Organizația nu a asigurat încă preluarea unor asemene deșeuri în vedere
valorificării.
8.5. Organizația este obligată să asigure preluarea și valorificarea de către operatorii
economici autorizați a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale colectate
separat/sortate, în limita cantităților de ambalaje convenită de părți la pct.7.1, care
nu poate depăși limita cantităților de ambalaje raportată/declarată conform pct.8.3
și 8.4.
8.6. În cazul în care Sectorul 1 decide să își exercite dreptul de a asigura valorificarea
deșeurilor de ambalaje (reciclarea și/sau alte forme de valorificare) conform pct.7.6,
Organizația are dreptul ca în cadrul proceduri de vânzare a deșeurilor de ambalaje,
deschisă participării Organizației și a persoanelor interesate, să achiziționeze
materiile prime secundare reprezentate de deșeuri, în limita cantităților de deșeuri
defalcate conform pct.16.1 pentru care Organizația poartă răspunderea acoperirii
costurilor de la pct.8.2.
8.7. Organizația are dreptul să desfășoare activități de comerț cu deșeurile de
ambalaje din deșeurile municipale, ce au fost preluate conform pct.8.5 sau
achiziționate potrivit pct.8.6, doar dacă a acoperit în prealabil costurile de gestionare
prevăzute la pct.8.2.
8.8. Organizația este obligată să raporteze/declare de îndată Sectorului 1 cantitățile
de deșeuri de ambalaje valorificate, a căror preluare a asigurat-o potrivit pct.8.5,
precum și modul de valorificare a acestora (ex. reciclare, alte forme de valorificare)
pe cantități aferente fiecărui tip material de ambalaj, conform Anexei nr.3 a acestui
contract.
8.9. Organizația va acoperi costurile de la pct. 8.2 doar dacă:
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a) activitățile serviciului de salubrizare privind gestionarea deșeurilor de ambalaje
de la pct.7.1, pentru care Sectorul 1 solicită acoperirea costurilor suportate/datorate,
sunt prestate în baza unor contracte încheiate/executate în numele și/sau pe seama
Sectorului 1 cu operatori economici autorizați să preseteze asemenea activități;
b) facturarea serviciilor de valorificare (reciclare și/sau alte forme de valorificare) a
deșeurilor de ambalaje se realizează în conformitate cu prevederile Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și cu
regelementările contabile, în baza documentelor care dovedesc încredințarea spre
valorificare a respectivelor deșeuri;
c) pe facturile fiscale privind serviciile de valorificare (reciclare și/sau alte forme de
valorificare) și pe documentele de însoțire a transporturilor de deșeuri de ambalaje
către prestatorii serviciilor de valorificare se va menționa că încredințarea se
realizează în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în
instalații de incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor de ambalaje, respectiv
de reciclare, de către Organizație, precum și datele de identificare ale Organizației;
d) în cazul tranzacțiilor intraunionale sau extraunionale, se deține documentul care
atestă calitatea de reciclator a destinatarului final pentru cantitățile de deșeuri de
ambalaje încredințate;
e) în cazul deșeurilor de ambalaje livrate în interiorul Uniunii Europene, cantitățile
de deșeuri de ambalaje sunt confirmate de primire de către valorificatorul din țara
de destinație potrivit Regulamentului U.E. nr. 1.013/2006 privind transferurile de
deșeuri;
f) în cazul deșeurilor de ambalaje exportate în afara Uniunii Europene, se deține
dovada că operațiunile de valorificare/reciclare s-au desfășurat în condiții prevăzute
prin legislația comunitară în domeniu, în conformitate cu prevederile Legii nr.
249/2015, cu modificările și completările ulterioare;
g) operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului respectă
cerințele din Anexa nr.2 a Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate
la Fondul pentru mediu.
8.10. Organizația va derula anual, împreună cu Sectorul 1, campanii de informare și
educare a publicului prevăzute la pct.7.8 și 7.9, având obligația să acopere costurile
(sumele de plată) necesare pentru desfășurarea unor asemenea campanii, în limita
valorică bănească prevăzută de actele normative, respectiv de pct.21 lit.e) din
Ordinul ministrului mediului nr.1362/28.12.2018, determinată în funcție de
cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate de la persoanele fizice de către
operatorii/colectorii autorizați sau operatorii de salubritate, în temeiul art.20 alin.(8)
și (9) din Legea nr.249/2015, care au fost raportate Sectorului 1 de către acești
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operatori/colectori autorizați, respectiv de către stațiile de sortare și alocate ulterior
Organizației de către Sectorul 1 conform pct.16.1 teza a II-a.
8.11. Organizația are dreptul să primescă de la Sectorul 1 raportări/declarații
trimestriale, formulate conform Anexei nr.4 a acestui contract, privind cantitatea
toatală de deșeuri de ambalaje colectate de la persoanele fizice, pe fiecare tip de
material, ce a fost determinată de cantitățile de deșeuri de ambalaje preluate prin
achiziție de la populație de către operatori economici autorizați din punct de vedere
al protecției mediului, precum și de cantitățile de deșeuri de ambalaje preluate de la
operatorii de salubritate de către stațiile de sortare, potrivit raportărilor primite de
Sectorul 1 de la operatorii/colectorii autorizați și stațiile de sortare, conform art.20
alin.(8) și (9) din Legea nr.249/2015, cu modificările și completările ulterioare.
8.12. Organizația are obligația să trimită trimestrial Sectorului 1, în mod
corespunzător Anexei nr.4, informațiile privind cantitatea totală de deșeuri de
ambalaje, pe fiecare tip de material, ce a fost preluată în trimestrul respectiv de către
operatorii economici autorizați de la operatorii economici generatori a deșeurilor de
ambalaje din comerț și industrie de pe raza Sectorului 1, în baza contractelor
încheiate de Organizație conform pct.17 lit.q (iii) din Anexa Ordinului MMGA
nr.1362/2018, precum și orice informație pe care Sectorul 1 i-o solicită privind
modul de îndeplinirea a obiectivelor Organizației referitoare la gestionarea
deșeurilor de ambalaje preluate de aceasta prin contract de la operatorii economici
reponsabili conform legii (producători), în temeiul art. 12 alin.(7) lit.f) din Legea
nr.211/2011.
8.13. Organizația trebuie să păstreze confidențialitatea prezentului contract, cu
excepția informațiilor de interes public, definite de Legea nr.544/2001 și Normele
sale metodologice de aplicare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.123/2002, cu
modificările și completările ulterioare.
CAPITOLUL V. PREȚUL CONTRACTULUI
9.1. Prețul pe care Organizația trebuie să-l plătească pentru a duce la îndeplinire
obiectul contractului de la pct.1, este costul net, anume tariful activităților
desfășurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor municipale
diminuat cu veniturile obținute din vânzarea materialelor ca materii prime
secundare, raportate la cantitatea totală colectată de deșeuri municipale.
9.2. Tarifele aferente activităților serviciului de salubrizare pentru gestionarea
deșeurilor municipale generate pe raza Sectorului 1 al Municipiului București, care
vor fi luate în calcul pentru stabilirea costului net, sunt evidențiate în Anexa nr.6 a
contractului.
9.3. În cazul în care, în perioada de valabilitate a contractului, se vor stabili, modifica
sau ajusta potrivit legii tarifele pentru activitățile de colectare și transport, stocare
temporară, sortare sau valorificare, Sectorul 1 va comunica Organizației într-un
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termen rezonabil această împrejurare, împreună cu actele juridice doveditoare, în
copie certificată pentru conformitate. În această situație, noua valoare a tarifelor va
fi folosită pentru determinarea obligațiilor de plată ale Organizației începând cu
momentul practicării sale după data intrării în vigoare.
9.4. Sumele pe care Organizația le va acoperi pentru a duce la îndeplinire obiectul
contractului de la pct.1 se calculează potrivit formulei:
(Tr * Q - Vt)*Pamb ,
unde:
Tr - tariful activităților desfășurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea
deșeurilor municipale din hârtie-carton, metal, plastic și sticlă, exprimat în lei/tonă.
Acesta va reprezenta suma tuturor tarifelor activităților prestate de operatorii de
salubrizare pentru gestionarea unei cantități determinate de deșeuri municipale din
hârtie-carton, metal, plastic, sticlă și lemn, conform formulei:
Tr = Tc + Tt + Tst + Ts + Tv ,
Tc – tariful de colectare a deșeurilor municipale din hârtie-carton, metal, plastic și
sticlă, exprimat în lei/tonă;
Tt – tariful de transport a deșeurilor municipale din hârtie-carton, metal, plastic și
sticlă, exprimat în lei/tonă;
Tst – tariful de stocare temporară a deșeurilor municipale din hârtie-carton, metal,
plastic și sticlă, exprimat în lei/tonă;
Ts – tariful de sortare (inclusiv cel de tratare mecano-biologică a deșeurilor
municipale, prin care se realizează și sortarea) a deșeurilor municipale din hârtiecarton, metal, plastic și sticlă, exprimat în lei/tonă;
Tv – tariful de valorificare a deșeurilor municipale din hârtie-carton, metal, plastic
și sticlă, exprimat în lei/tonă, care va fi luat în calcul doar în cazul prevăzut de pct.7.6
și pct.8.6.
Q - cantitatea de deșeuri municipale din hârtie-carton, metal, plastic, sticlă și lemn,
exprimată în tone, comercializată către operatorii economici autorizați în vederea
valorificării, inclusiv cea comercializată/predată cu titlu gratuit către Organizație, în
componența căreia sunt deșeurile de ambalaje pentru care Organizația trebuie să
acopere costurile de la pct.1, care va fi determinată prin defalcarea ei din cantitatea
totală colectată de deșeuri municipale de hârtie-carton, metal, plastic, sticlă și lemn,
pentru care organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă
a producătorului, cu care Sectorul 1 colaborează, trebuie să acopere costurile de la
pct.1. Așadar:
Q = Qtot * Porg
Qtot - cantitatea totală colectată de deșeuri municipale de hârtie-carton, metal, plastic,
sticlă și lemn, care au în compoziție deșeurile de ambalaje pentru care organizațiile
care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, cu care
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Sectorul 1 colaborează, trebuie să acopere costurile de gestionare suportate/datorate
de Sectorul 1;
Porg – ponderea în Qtot, exprimată în procente, a deșeurilor municipale de hârtiecarton, metal, plastic, sticlă și lemn, care au în compoziție deșeurile de ambalaje
pentru care Organizația trebuie să acopere costurile de la pct.1. Această pondere va
avea aceeași valoare ca ponderea ce va rezultă din aplicarea pct.16.1.
Qtot = Qnam + Qam
Qnam – cantitatea colectată de deșeuri nonambalaj din hârtie-carton, metal, plastic,
sticlă și lemn din componența deșeurilor municipale;
Qam – cantitatea colectată de deșeuri de ambalaje din hârtie-carton, metal, plastic,
sticlă și lemn din componența deșeurilor municipale;
Vt - veniturile totale realizate din vânzarea deșeurilor municipale din hârtie-carton,
metal, plastic, sticlă și lemn declarate de Sectorul 1 ca fiind comercializate către
operatorii economici autorizați în vederea valorificării, inclusiv cele comercializate
către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a
producătorului, cu care Sectorul 1 colaborează. Aceste venituri se referă doar la cele
realizate din vânzarea deșeurilor municipale din componența Q și se calculează
conform formulei:
Vt = Vtt + Vtnt ,
Vtt – Vt realizat din vânzarea în condiții transparente a deșeurilor municipale din
hârtie-carton, metal, plastic, sticlă și lemn;
Vtnt – Vt realizat din vânzarea în condiții netransparente a deșeurilor municipale din
hârtie-carton, metal, plastic, sticlă și lemn, în cazul în care raportul Vtnt/Qnt are o
valoare cel puțin egală cu valorea de referință stabilită și comunicate până la data de
10 ianuarie a fiecărui an pe pagina proprie de internet de către autoritatea publică
centrală pentru protecția mediului; Qnt – cantitatea totală de deșeuri municipale din
hârtie-carton, metal, plastic, sticlă și lemn din componența Q, care a fost vândută în
condiții netransparente conform Anexei nr.6 a Legii nr.249/2015;
Pamb - ponderea deșeurilor de ambalaje în deșeurile municipale din hârtie-carton,
metal, plastic, sticlă și lemn, convenită de părțile contractului la un nivel procentual
de minimum 50%. În cazul în care operatorul de salubrizare determină o pondere a
cantităților de deșeuri de ambalaje în deșeurile municipale din hârtie-carton, metal,
plastic, sticlă și lemn, aferentă fiecărui tip de material, mai mare de 50%, părțile
contractului agreează să aplice ponderea mai mare. Această pondere se referă doar
la Q, respectv la cantitățile de deșeuri municipale în componența cărora sunt
deșeurile de ambalaje pentru care Organizația trebuie să acopere costurile de la
pct.1.
În cazul în care, anumite cantități din deșeurile colectate sunt supuse unor
activități/operațiuni de salubrizare diferite față de cele prestate la restul deșeurilor
sau sunt gestionate prin operatori diferiți, ce determină aplicarea unor tarife diferite
pentru anumite activități similare prestate de operatori diferiți (ex. activitatea de
sortare este prestată de mai mulți operatori) sau pentru unele activități/operațiuni
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distincte față de cele prestate restului de deșeuri (ex. tratare mecano-biologică în loc
de sortare în stații de sortare), se va proceda la calcularea Tr potrivit următoarelor
formule:
Tr = C : Q ,
C – costul total (brut) suportat/datorat de Sectorul 1 pentru gestionarea deșeurilor
municipale din componența Q, calculat după formula:
C = C1 + C2 + Cn
C1, C2 sau Cn – costul suportat/datorat de Sectorul 1 pentru activitățile desfășurate
de operatorii de salubrizare în vederea gestionării unei cote părți din Q, anume pentru
activitățile similare/comune și la același tarif ce au fost practicate unei anumite părți
din Q, care se obține după următoarea formulă:
C1 = Tr1* Q1
C2 = Tr2* Q2
Cn = Trn* Qn
Q1, Q2, Qn – cantitatea (cota parte) de deșeuri din Q care a fost gestionată prin
activități/operațiuni de salubrizare similare/comune și la același tarif.
Tr1, Tr2 sau Trn – tariful obținut prin însumarea tuturor tarifelor activităților
desfășurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea unei cote părți din Q,
anume prin suma tarifelor aferente fiecărei activități/operațiuni de salubrizare
similară/comună prestată asupra unei părți din Q, care au aceeași valoare pentru
activitatea/operațiunea respectivă. Acest tarif se determină conform formulei:
Tr1 = Tc1 + Tt1 + Tst1 + Ts1 + Tv1
Tr2 = Tc2 + Tt2 + Tst2 + Ts2 + Tv2
Trn = Tcn + Ttn + Tstn + Tsn + Tvn ,
Tarifele activităților/operațiunile de salubrizare a localităților, la care fac referire
Legea nr.101/2006 și Legea nr.51/2006, care au fost stabilite înainte de intrarea în
vigoare a Anexei nr.6 a Legii nr.249/2015, cu modificările și completările ulterioare,
nu intră sub incidența acestei anexe, conform principiului constituțional al
neretroactivității legii, în ceea ce privește îndeplinirea condiției ca la stabilirea
metodologiei de fundamentare a tarifelor să fi fost implicați operatorii economici
responsabili (producători) sau organizații ale acestora și, pe cale de consecință,
aceste tarife sunt considerate a fi stabilite în condiții transparente, doar dacă valoarea
lor a fost stabilită de procedurile de atribuire prevăzute de art. 28, respectiv art. 29
din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, în baza unei
metodologii de fundamentare stabilită conform regelementărilor ANRSC. Totodată,
conform Legii nr.101/2006 și a Legii nr.51/2006, precum și actelor normative emise
în vederea organizării executării și a executării în concret a acestor legi,
sintagma/noțiunea de stabilire a tarifului este distinctă de cea de modificare/ajustare
a tarifului și, ca atare, modificările și ajustările efectuate la tarifele care au fost
stabilite înainte de intrarea în vigoare a condițiilor de transparență din Anexa nr.6 a
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Legii nr.249/2015, conform art.28 sau art.29 din Legea nr.51/2006 și în baza unei
metodologii de fundamentare stabilită potrivit reglementărilor ANRSC, sunt
considerate ca fiind realizate în condiții transparente dacă au fost efectuate potrivit
Ordinului ANRSC nr.109/2007 și aprobate de Consiliul Local al Sectorului 1.
9.5. În cazul în care tarifele pentru activitățile prestate de operatorii de salubrizare
pentru gestionarea deșeurilor municipale de hârtie-carton, metal, plastic și sticlă nu
sunt stabilite în condiții transparente conform Legii nr.249/2015, cu modificările și
completările ulterioare, sau vânzarea deșeurilor municipale din hârtie-carton, metal,
plastic sau sticlă nu este realizată în condiții transparente potrivit aceleiași legi, Tr,
respectiv Tc, Tt, Tst, Ts sau Tv nu va fi mai mare, respectiv raportul Vtnt/Qnt
reprezentând prețul mediu obținut pe tona de deșeuri municipale din hârtie-carton,
metal, plastic și sticlă comercializate în condiții netransparente nu va fi mai mic
decât valorile de referință stabilite și comunicate până la data de 10 ianuarie a
fiecărui an pe pagina proprie de internet de către autoritatea publică centrală pentru
protecția mediului.
9.6. Dacă Tr, respectiv Tc, Tt, Tst, Ts sau Tv, după caz, nu este stabilit în condiții
transparente conform Anexa nr.6 a Legii nr.249/2015 și/sau vânzarea deșeurilor
municipale din hârtie-carton, metal, plastic sau sticlă nu este realizată în condiții
transparente, iar autoritatea publică centrală pentru protecția mediului nu a publicat
valorile de referință privind Tr, respectiv Tc, Tt, Tst, Ts sau Tv și/sau prețul
deșeurilor municipale din hârtie-carton, metal, plastic sau sticlă, până la 10 ianuarie
a anului curent, se vor lua în calcul doar tarifele/prețurile practicate de
serviciile/operatorii de salubrizare în anul curent.
10. Prețurile pe care Organizația trebuie să le plătească pentru a duce la îndeplinire
obiectul contractului de la pct.3, vor fi determinate ulterior, în condițiile legii, în
temeiul contractelor/actelor juridice ce se vor încheia/executa pentru punerea în
aplicare a prevederilor pct.18-20.2 din contract.
11. Părțile au obligația să păstreze, în condițiile legii, confidențialitatea tuturor
datelor și informațiilor obținute în baza acestui contract, cu excepția celor de interes
public conform legii.
CAPITOLUL VI. MODUL DE PLATĂ ȘI PENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE
LA PLATĂ
12. În toate cazurile, modalitatea de plată va fi viramentul bancar prin intermediul
următoarelor conturi:
a) Contul bancar al Sectorului 1:.............................................................., deschis
la...............................................................;
b) Contul bancar al Organizației:............................................................., deschis
la................................................................
13.1. Facturile în baza cărora se vor face plățile de către Organizație pentru
îndeplinirea obiectului contractului de la pct.1, vor fi emise de Sectorul 1 în temeiul
cantităților de deșeuri de ambalaje, pe fiecare tip de material, care au fost ori urmează
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să fie preluate și valorificate potrivit pct.8.5 sau, după caz, au fost încredințate pentru
valorificare (reciclare și/sau alte forme de valorificare) operatorului autorizat să
desfășoare această activitate, potrivit pct.13.4, și care au fost comunicate Sectorului
1 de către operatorii serviciului de salubrizare prin documentele financiar-contabile
și justificative.
13.2. Facturile se vor realiza în conformitate cu Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal și cu reglementările contabile, în baza documentelor care dovedesc colectarea,
transportul, stocarea temporară, sortarea și, după caz, valorificarea (reciclarea și/sau
alte forme de valorificare) respectivelor deșeuri.
13.3. Facturile vor cuprinde elementele de identificare ale părților, cantitățile
facturate, prețul/tariful aplicat, baza legală, precum și celelalte elemente obligatorii
prevăzute de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Acestea vor fi însoțite de
copiile facturilor emise de către operatorii serviciului de salobrizare în vederea
achitării acestora de către Sectorul 1, de copiile avizelor de însoțire și a formularelor
de încărcare-descărcare a deșeurilor nepericuloase reglemetate de Anexa nr.3 la
Hotărârea Guvernului nr.1061/2008, în baza cărora au fost emise facturile de către
operatorii serviciului de salubrizare, precum și de un centralizator întocmit conform
Anexei nr.5 a acestui contract.
13.4. În cazul în care Sectorul 1 își exercită dreptul de a asigura valorificarea
deșeurilor de ambalaje (reciclarea și/sau alte forme de valorificare), pe facturile
fiscale privind serviciile de valorificare și pe documentele de însoțire a
transporturilor de deșeuri de ambalaje către prestatorii serviciilor de valorificare
(avizele de însoțire și formularele de încărcare-descărcare a deșeurilor de ambalaje),
în baza cărora Sectorul 1 va emite factura către Organizație, trebuie să se menționeze
în mod corespunzător art.72 alin.(1) lit.c) din Ordinul ministrului mediului
nr.578/2006, că încredințarea deșeurilor de ambalaje se realizează în scopul
îndeplinirii de către Organizație a obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare
în instalații de incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor de ambalaje, respectiv
de reciclare, și să se precizeze datele de identificare ale Organizației. În acest sens,
Sectorul 1 trebuie să facă demersurile necesare ca pe facturile și documentele de
însoțirea a transporturilor de deșeuri de ambalaje, anterior menționate, să se stipuleze
următorul text: „Deșeuri de amblaje din........, cod........., din deșeurile municipale, în
cantitate de...........t, încredințate în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale de
valorificare materială și energetică de către SC...........SA, CUI............., conform
Contract nr....../......., Legii nr.211/2011, Legii nr.249/2015 și OUG nr.196/2006.”
13.5. Facturile de la pct.13.1-13.3 vor conține la descrierea serviciilor următorul
text: „Acoperirea costurilor de gestionare a deșeurilor de ambalaje din......, cod......,
din componența deșeurilor municipale, în cantitate de........., conform Contract
nr..../.........., Legii nr.211/2011, Legii nr.249/2015 și Ordinului MM nr.1362/2018,
în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare materială și energetică de
către SC...........SA, CUI.............”.
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13.6. În cadrul facturilor de la pct.13.1-13.3 se va prezenta modalitatea de stabilire
a costului net, conform pct.9.4 – 9.5, menționându-se inclusiv:
a) calculul Tr. Tarifele aplicate, cele transparente, netransparente și, după caz,
valorile de referință stabilite și comunicate de autoritatea publică centrală pentru
protecția mediului, vor fi evidențiate ca atare și introduse în calculul Tr, în
conformitate cu pct.9.1 – 9.5 din contract;
b) cantitatea de deșeuri municipale din hârtie-carton, metal, plastic, sticlă și lemn,
din componența cărora fac parte deșeurile de ambalaje pentru care Organizația
trebuie să acopere costurile de la pct.1, care a fost comercializată către operatorii
economici autorizați în vederea valorificării, inclusiv cea comercializată/predată cu
titlu gratuit către Organizație, ce va fi determinată conform pct.9.4;
c) calculul valoarii veniturilor totale realizate din vânzarea deșeurilor municipale din
hârtie-carton, metal, plastic, sticlă și lemn comercializate către operatorii economici
autorizați în vederea valorificării, inclusiv cele comercializate către organizațiile
care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, cu care
Sectorul 1 colaborează, fără a fi luată în calcul valoarea veniturilor care a stat la baza
stabilirii altor costuri nete. Veniturile transparente, cele netransparente și, după caz,
valorile de referință stabilite și comunicate de autoritatea publică centrală pentru
protecția mediului, vor fi evidențiate în mod distinct și introduse în cadrul valorii
totale a veniturilor, conform pct.9.4 – 9.5 din contract;
d) ponderea deșeurilor de ambalaje în deșeurile municipale din hârtie-carton, metal,
plastic, sticlă și lemn, stabilită conform pct.9.4 și exprimată în tone.
13.7. Dacă în cadrul ponderii deșeurilor de ambalaje din plastic sau metal nu poate
fi determinată greutatea cantităților de deșeuri de ambalaje din pet și din alte plastice,
respectiv din oțel și din aluminiu, greutatea acestor cantități va fi determinată prin
divizarea/defalcarea proporțională a ponderii de plastic sau metal în ponderi de pet
și alte plastice sau, după caz, de oțel și aluminiu, în funcție de cantitățile de ambalaje
din pet și din alte plastice, respectiv din oțel și din aluminiu, preluate de către
Organizație prin contract de la operatorii economici responsabili (producători).
13.8. Baza legală a facturilor este Legea nr.211/2011, Legea nr.249/2015, Legea
nr.101/2006, Legea nr.51/2006, OUG nr.196/2005, Legea nr.227/2015, Legea
nr.82/1991, Ordinul MM nr.1362/2018, Ordinul ANRSC nr.112/2007, Ordinul
MMGA nr.578/2006 și Ordinul MFP nr.2634/2015.
13.9. Sectorul 1 v-a comunica Organizației facturile emise și documentele financiarcontabile și justificative aferente acestor facturi la adresa sediului Organizației
indicat în contract, Organizația având posibilitatea începând cu primirea acestora să
solicite îndreptarea, lămurirea și/sau completarea conținutului facturilor într-un
termen de 10 zile. În cazul în care Organizația nu solicită îndreptarea, lămurirea
și/sau completarea conținutului facturilor în termenul anterior menționat sau
solicitarea este neîntemeiată sau inadmisibilă, iar acest neajuns/diferend nu se va
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rezolva pe cale amiabilă într-un termen de 10 zile, Organizația are posibilitatea să
conteste factura conform legii și contractului.
13.10. Facturile emise conform pct.13.1.-13.8. constituie titluri executorii, întrucât
obiectul acestora constă în acoperirea costurilor privind prestarea unui serviciu de
utilitate publică reglementat de Legea nr.51/2006 (art.42 alin. (61) din Legea
nr.51/2006).
14.1. Costurile de la pct.3 pot fi achitate de către Organizație direct persoanelor
prestatoare din cadrul campaniei, în baza documentelor financiar-contabile și
justificative emise de acestea, sau, după caz, de către Sectorul 1, urmând a i se
decontată acestuia plata de către Organizație.
14.2. În cazul în care Sectorul 1 va achita costurile de la pct.3, acesta va emite către
Organizație facturile pentru decontarea/acoperirea acestor costuri, fără a se depăși
limita fondurilor de la pct.20.2 și fără a se depăși cuantumul valoric aferent
produsului dintre limita valorică bănească prevăzută de actele normative, respectiv
de pct.21 lit.e) din Ordinul ministrului mediului nr.1362/28.12.2018, și numărul de
tone de deșeuri de ambalaje colectate de la persoanele fizice pe raza administrativteritorială a Sectorului 1, potrivit art.20 alin.(8) și (9) din Legea nr.249/2015, cu
modificările și completările ulterioare, de către operatorii/colectorii autorizați și
operatorii de salubritate. După caz, aceste facturi vor fi însoțite de documentele
financiar-contabile și justificative în baza cărora au fost emise, în original și/sau în
copie. La calcularea sumelor vor fi excluse cantitățile de deșeuri de ambalaje care
au stat la baza emiterii unor altor facturi similare către Organizație sau către alte
organizații de acest fel, ce au fost sau urmează să fie achitate/plătite de aceasta/estea.
14.3. Facturile de la pct.14.2 vor conține la descrierea serviciilor următorul text:
„Acoperirea costurilor privind desfășurarea campaniilor de informare și educare a
publicului, alocate SC...........SA, CUI............., aferentă unei cantități de ........t de
deșeuri de ambalaje din......, cod......, din componența deșeurilor municipale,
conform Contract nr..../.........., Legii nr.211/2011, Legii nr.249/2015 și Ordinului
MM nr.1362/2018.”. Aceste facturi se pot emite și pentru acoperirea parțială a
costurilor privind derularea campaniilor de informare și educare a publicului, în
cazul în care fondurile ce pot fi diponibilizate conform pct.20.2 sunt insuficiente
pentru acoperirea integrală a acestor costuri, urmând ca Sectorul 1 să emită ulterior
factura/ile pentru acoperirea costurilor ce nu au putut fi decontate din această pricină,
în funcție de creșterea limitei fondurilor ce pot fi disponiblilizate potrivit pct.20.2,
ce are loc în cadrul perioadei contractuale.
15.1. Facturile vor fi emise, de regulă, însă nu în mod exclusiv, în fiecare lună până
la data de 25 a lunii, pentru costurile aferente pct.1 și pct.3 generate în luna
anterioară emiterii facturii. Sunt admisibile și excepțiile de la această regulă, precum
facturile emise la o dată ulterioară și, după caz, pentru perioade altfel determinate.
Organizația va plăti Sectorului 1 sumele datorate în termen de 30 de zile de la
primirea facturii.
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15.2. În cazul în care Organizația asigură preluarea și valorificarea de către operatori
economici autorizați a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale colectate
separat/sortate și, după preluare, Organizația decide să comercializeze deșeurile
respective înainte de termenul de plată menționat la pct.15.1, aceasta trebuie să
achite Sectorului 1 înainte de acest termen, respectiv înainte de data comercializării,
sumele de plată datorate pentru aceste deșeuri.
15.3. Facturile privind acoperirea costurilor de la pct.1 pentru deșeurile de ambalaje
din deșeurile municipale, ce urmează a fi preluate potrivit pct.2, se vor plăti sub
condiția puneri la dispoziția Organizației a cantităților de deșeuri ce fac obiectul
facturării. În acest sens, Sectorul 1 va indica Organizației, în cadrul facturii,
ponderea cantității de deșeuri de ambalaje ce urmează a fi preluată, pe fiecare tip de
material, precum și datele de identificare a locului și operatorului de la care trebuie
preluate deșeurile.
16.1. Cantitățile de deșeuri de la pct.13.1 vor fi defalcate și incluse în facturi în mod
proporțional pentru toate organizațiile care implementează obligațiile privind
răspunderea extinsă a producătorilor cu care Sectorul 1 colaborează, în funcție de
cantitățile de ambalaje primare, pe tip de material, preluate de aceste organizații prin
contract de la clienții lor (operatori economici responsabili - producători). Cantitățile
de deșeuri de ambalaje colectate de la persoanele fizice de către operatorii/colectorii
autorizați sau operatorii de salubritate, în temeiul art.20 alin.(8) și (9) din Legea
nr.249/2015, care au fost raportate Sectorului 1 de către acești operatori/colectori
autorizați, respectiv de către stațiile de sortare, vor fi luate în calcul pentru
determinarea și alocarea către Organizație a costurilor pentru derularea campaniile
de informare și educare a publicului, doar în funcție de cota parte cantitativă ce va
rezulta din partajarea/defalcarea acestor cantități conform criteriului de mai sus,
anume proporțional cu cantitatea de ambalaje preluată de Organizație prin contrat
de la producătorii responabili.
16.2. Sectorul 1 garantează și răspunde pentru cazul în care acesta solicită
Organizației acoperirea costurilor de la pct.1 și pct.3 care au fost anterior achitate
de Organizație sau de către o altă organizație similară, revocând factura aferentă
emisă Organizației și returnând, după caz, suma încasată necuvenit.
17.1. În cazul în care Organizația nu respectă termenul de plată, aceasta va fi obligată
la plata penalităților de întârziere în coantum de 0,03% din valoarea sumei
neachitate, pentru fiecare zi de întârziere.
17.2. Penalitățile cumulate nu pot depăși valoarea sumei datorate pentru care au fost
percepute.
CAPITOLUL VII. MODUL DE COLABORARE PENTRU ORGANIZAREA
ȘI DESFĂȘURAREA CAMPANIILOR DE INFORMARE ȘI
CONȘTIENTIZARE A POPULAȚIEI
18. Campaniile de informare și educare a publicului din raza administrativ-teritorială
a Sectorului 1 se vor derula anual (pe parcursul întregului an calendaristic), iar
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Sectorul 1 va putea contracta potrivit legii serviciile unor persoane abilitate să
furnizeze informațiile necesare privind referințele de la pct.7.9.
19. Sectorul 1 împreună cu persoana/ele împuternicită/e de Organizație conform
legii și a actelor sale constitutive și statutare să o reprezinte în acest caz vor efectua
demersurile necesare potrivit legii pentru a organiza, gestiona, coordona, controla și
conduce derularea activităților campaniei de informare și educare a publicului.
20.1. Persoanele de la pct.19 vor asigura obținerea folosinței spațiilor necesare
desfășurării campaniilor și a tuturor mijloacelor și bunurilor necesare derulării
campaniilor, convocarea persoanelor cărora li se adresează campania, personalul
care va efectua informarea și educarea publicului, precum și alte demersuri necesare,
în limita fondurilor ce pot fi disponibilizate pentru aceste campanii.
20.2. Limita fondurilor ce pot fi disponibilizate de Organizație pentru derularea
campaniilor de informare și educare a publicului, va fi determinată prin identificarea
cantităților totale de deșeuri de ambalaje raportate potrivit pct.7.10, ce vor fi
partajate/defalcate conform pct.16.1 teza a II-a, la care se va aplica prin înmulțire
limita valorică bănească prevăzută de actele normative, respectiv de pct.21 lit.e) din
Ordinul ministrului mediului nr.1362/28.12.2018. Ca atare, Sectorul 1 va comunica
Organizației, înainte de începerea campaniei și, după caz, pe parcursul acesteia sau
ulterior finalizării ei, notificări privind cantitățile de deșeuri de ambalaje (cota parte),
pe tip de material, ce au fost stabilite prin partajarea/defalcarea prevăzută la pct.16.1
teza a II-a și care trebuiesc luate în calcul la determinarea limitei fondurilor de mai
sus și la alocarea către Organizație a costurilor de la pct.3.
CAPITOLUL VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
21. Părțile contractante se obligă reciproc să-și îndeplinească obligațiile asumate în
condițiile și termenele prevăzute prin prezentul contract.
22. Părțile vor acționa cu prioritate și în mod diligent pentru a rezolva pe cale
amiabilă orice neînțelegere sau dispută ivită între acestea în legătură cu îndeplinirea
contractului.
23. În cazul în care diferendele nu se pot soluționa pe cale amiabilă, părțile se vor
adresa instanțelor de judecată competente, iar demersurile de la pct.22. sunt
asimilabile procedurii prealabile prevăzută de lege.
CAPITOLUL IX. FORȚA MAJORĂ
24. Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și
inevitabil, precum războiul, catastrofele sau pericolele de catastrofe: incendii,
inundații, cutremure, epidemii sau epizootii violente, invazii de animale sau insecte
și, în general, în toate circumstanțele care pun în pericol viața sau condițiile normale
de existență ale ansamblului populației ori ale unei părți a acesteia.
25. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de
către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.
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26. Dacă legea nu prevede altfel, răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul
este cauzat de forță majoră sau de caz fortuit.
27. În caz de forță majoră sau de caz fortuit, Părțile își vor îndeplini obligațiile
restante din cauza acesteia/uia, de îndată ce evenimentul de forță majoră sau de caz
fortuit încetează.
CAPITOLUL X. CONDIȚII DE REVIZUIRE A CLAUZELOR
CONTRACTUALE
28. Clauzele contractuale se pot negocia și revizui cu acordul scris al părților, în
condițiile legii, fără a se diminua, completa și/sau modifica drepturile, interesele și
obligațiile Părților reglementate de Legile nr.249/2015, nr.211/2011, nr.101/2006 și
nr.51/2006, cu modificările și completările ulterioare, și fără a se crea condiții
procedurale care să lezeze drepturile, interesele și obligațiile respective.
29. Clauzele contractuale se revizuiesc de drept, fără a mai fi necesar acordul
părților, în cazul în care se modifică și/sau completează dispozițiile legale care
guvernează colaborările dintre Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale și
organizațiile care implementează obligațiile privind răspunederea extinsă a
producătorului, în baza cărora a fost edictat prezentul contract. Totodată, părțile vor
fi obligate să încheie acte adiționale la prezentul contract, care să includă
respectivele modificări/completări legale, sau să emită notificări prin care să
comunice cleilalte părți modificările și/sau completările normative respective. În
cazul în care dispozițiile legale de modificare/completare au un caracter
facultativ/opțional, părtea vizată de textul legal trebuie să-și manifeste
opțiunea/alegerea.
CAPITOLUL XI. CAZURILE DE ÎNCETARE ȘI CONDIȚIILE DE
REZILIERE A CONTRACTULUI DE COLABORARE
30. Contractul încetează, în condițiile legii, prin acordul de voință al părților,
denunțare unilaterală a părții cu respectarea unui preaviz de 30 de zile, expirarea
termenului contractual, falimentul și dizolvarea oricărei părți, retragerea licenței
(dreptului de operare) Organizației, scoaterea teritoriului Sectorului 1 din aria
geografică de activitate a Organizației, neobținerea avizării anuale de către
Organizație, precum și în alte cazuri prevăzute de lege.
31. Dacă nu cere executarea silită a obligațiilor contractuale, Partea are dreptul la
rezilierea contractului, precum și la daune-interese, dacă i se cuvin.
32. Rezilierea poate fi declarată unilateral de către partea îndreptățită sau poate fi
dispusă de instanță, la cerere.
33. Ca excepție de la pct.32, în cazul în care Organizația nu își execută vreo obligație
de plată aferentă pct.1 sau pct.3 conform facturii ce i-a fost emisă, în cadrul
termenului de scadență de 30 de zile de la primirea facturii, contractul este considerat
reziliat de drept după împlinirea acestui termen fără a mai fi necesară punere în
întârziere, declararea rezilierii și vreo altă formalitate prealabilă.
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34. Partea are dreptul la reziliere, chiar dacă neexecutarea este de mică
însemnătate, însă are un caracter repetat.
35. Rezilierea contractului, în afara cazului de la pct.33, poate avea loc prin
notificarea scrisă a debitorului când debitorul se află de drept în întârziere ori când
acesta nu a executat obligația în termenul fixat prin punerea în întârziere.
36. Declarația de reziliere trebuie făcută în termenul de prescripție prevăzut de lege
pentru acțiunea corespunzătoare acestora.
SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIMARUL SECTORULUI 1
DANIEL TUDORACHE

Direcția de Utilități Publice, Salubrizare
și Protecția Mediului Sector 1
Director General
Pavel Virgiliu-Bogdan

Direcția Programe și Investiții
Director general adjunct
MUNTEANU RĂZVAN
Serviciul Juridic, Avizare Acte și Arhivă
Șef serviciu
GUȘU NICOLAE
...............................................................
...............................................................
................................................................
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Anexa nr.1 a Contractului nr……./…………………..
încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București și
..................................................
Centralizator privind cantitățile totale de ambalaje primare pentru care Organizația
implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, preluate de
aceasta prin contract de la operatorii economici responsabili (producători)
Semestrul și anul pentru care se face raportarea.........................................................

Material

Cantitățile de ambalajele cu
conținut periculos din totalul
Cantitățile totale de ambalaje
primare pentru care s-au preluat cantităților de ambalaje primare
pentru care s-au preluat obligațiile
obligațiile (tone/kg.)
(tone/kg.)

Sticlă
Pet
Alte plastice
Total plastic
Hârtie/carton
Aluminiu
Oțel
Total metal
Lemn
Altele
TOTAL:
Datele de identificare ale Organizației, data întocmirii raportării, numele
reprezentantului Organizației și semnătura sa:..........................................................
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Anexa nr.2 a Contractului nr……./…………………..
încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București și
............................................................
Centralizator privind cantitățile de ambalaje primare pentru care Organizația
implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, preluate de
aceasta prin contract de la operatorii economici responsabili (producători), pentru care
Organizația nu a acoperit încă costuri de gestiune a deșeurilor rezultate din aceste
ambalaje și nici nu a primit vreo factura/solicitare de plată a unor asemenea costuri,
respectiv nu a asigurat încă preluarea unor asemenea deșeuri în vederea valorificării
Luna și anul pentru care se face raportarea............................................................................

Material

Cantitățile de ambalaje primare
pentru care s-au preluat
obligațiile producătorului și
pentru care nu există încă
obligații certe de plată ale
Organizației pentru costurilor de
gestiune a deșeurilor rezultate
(tone/kg.)

Cantitățile de ambalajele cu conținut
periculos din cuprinsul cantităților de
ambalaje primare din coloana alăturată
(tone/kg.)

Sticlă
Pet
Alte plastice
Total plastic
Hârtie/carton
Aluminiu
Oțel
Total metal
Lemn
Altele
TOTAL:
Datele de identificare ale Organizației, data întocmirii raportării, numele reprezentantului
Organizației și semnătura sa:.................................................................................................
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Anexa nr.3 a Contractului nr……./…………………..
încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București și
..................................................
Centralizator privind cantitățile de deșeuri de ambalaje pentru care Organizația a
asigurat preluarea deșeurilor de ambalaje de la Sectorul 1 și valorificarea acestora
Perioada și anul pentru care se face raportarea...........................................................

Cantitățile de
Cantitățile de
deșeuri de
deșeuri de
ambalaje
Material ambalaje
preluate care au
preluate care au
fost valorificate
fost reciclate
energetic

Cantitățile de
deșeuri de
ambalaje
preluate care au
fost valorificate
prin alte forme

Totalul
cantităților de
deșeuri preluate
care au fost
valorificate
material și
energetic

Sticlă
Pet
Alte plastice
Total plastic
Hârtie/carton
Aluminiu
Oțel
Total metal
Lemn
Altele
TOTAL:
Datele de identificare ale Organizației, data întocmirii raportării, numele reprezentantului
Organizației și semnătura sa:.................................................................................................
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Anexa nr.4 a Contractului nr……./…………………..
încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București și ..................................................
Centralizator privind cantitățile de deșeuri de ambalaje preluate prin achiziție de la populație de către
operatorii autorizați prevăzuți de art.20 alin.(8) și (9) din Legea nr.249/2015
Trimestrul și anul pentru care se realizează raportarea: .......................................
Deșeuri de ambalaje
comercializate1)
Denumire deșeu de ambalaj și material

Cantitatea preluată de
operatorii autorizați
(tone/kg)

Cantitatea Operatorul
comercializată economic2) (CUI,
denumirea, adresa
punct de lucru)

Hârtie/Carton
..........
Plastic
..........
Sticlă
..........
Oțel
..........
Aluminiu
..........
Total metal
Lemn
..........
Altele
..........
TOTAL
1) Se completează câte o rubrică distinctă pentru fiecare dintre operatorii care au preluat deșeurile de
ambalaje din materialul respectiv.
2) Se înscriu CUI, denumirea și adresa punctului de lucru al cumpărătorului deșeurilor. În cazul în care
operația de reciclare se face prin export sau transfer intracomunitar, se va specifica, alături de adresa
punctului de lucru, și țara de destinație.
Datele de identificare ale Sectorului 1, data întocmirii raportării, numele reprezentantului și semnătura
sa:.....................................................................................................................................................................
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Anexa nr.5 a Contractului nr……./…………………..
încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București și
..................................................
Centralizator privind cantitățile de deșeuri de ambalaje gestionate prin serviciile de
salubrizare1
Factura, perioada și anul pentru care se realizează raportarea: ..................................
Modul de gestionare a
deșeurilor de ambalaje2)

Denumirea
operatorului
economic

CUI

Cod deșeu3)

Cantitatea

Colectate (inclusiv
transportate)
.............................................
TOTAL colectat (inclusiv transportat)
Sortate
............................................
TOTAL sortat
Încredințate pentru
reciclare
.............................................
TOTAL reciclare
Încredințate pentru
valorificare energetică
.............................................
Încredințate pentru
valorificare prin alte forme
.............................................
TOTAL valorificare
1) Se raportează distinct, în tabele separate, deșeurile de ambalaje periculoase și cele
nepericuloase.
2) În cazul în care colectarea, respectiv reciclarea sau valorificarea se realizează de către mai mulți
operatori economici, se va insera câte un rând pentru fiecare dintre aceștia.
3) Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru
aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.
Datele de identificare ale Sectorului 1, data întocmirii raportării, numele reprezentantului și
semnătura sa:......................................................................................................................
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Anexa nr.6 a Contractului nr……./…………………..
încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București și
..................................................
Tarifele practicate de operatorii serviciului de salubrizare, pentru gestionarea
deșeurilor municipale generate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1, în
baza unor contracte încheiate/executate în numele și/sau pe seama Sectorului 1
1. Tariful privind precolectarea, colectarea deșeurilor municipale, conform
Contractului de delegare a gestiunii prestării serviciului de salubrizare pe raza
administrativă a Sectorului 1 București, nr.J077/S/30.06.2008, încheiat de Consiliul
Local al Sectorului 1 București și Compania Romprest Service SA, respectiv a
Actului adițional nr.11 al acestui contract, din 16.09.2019 – 159, 09 lei/tonă, fără
TVA.
Acest tarif este stabilit în condiții transparente, întrucât a fost stabilit prin
procedura de atribuire prevăzută de art.29 din Legea nr.51/2006, iar condiția de
stabilire a metodologiei de fundamentare a tarifelor prin implicarea operatorilor
economici responsabili (producători) sau a organizațiilor acestora prevăzută de
Legea nr.249/2015, nu exista la acel moment și nu poate fi luată în considerare
pentru acest tarif conform principiului neretroactivității legii.
2. Tariful privind transportul deșeurilor municipale, conform Contractului de
delegare a gestiunii prestării serviciului de salubrizare pe raza administrativă a
Sectorului 1 București, nr.J077/S/30.06.2008, încheiat de Consiliul Local al
Sectorului 1 București și Compania Romprest Service SA, respectiv a Actului
adițional nr.11 al acestui contract, din 16.09.2019 – 64,32 lei/mc, fără TVA,
respectiv 183.77 lei/tonă, conform greutății specifice a deșeurilor menajere pe metru
cub de 350 kg/mc, stabilită prin Ordinul ANRSC nr.111/2007 și caietul de sarcini
care a stat la baza încheierii contractului anterior menționat.
Acest tarif este transparent, întrucât a fost stabilit prin procedura de atribuire
prevăzută de art.29 din Legea nr.51/2006, iar condiția de stabilire a metodologiei de
fundamentare a tarifelor prin implicarea operatorilor economici responsabili
(producători) sau a organizațiilor acestora prevăzută de Legea nr.249/2015, nu exista
la acel moment și nu poate fi luată în considerare pentru acest tarif conform
principiului neretroactivității legii. Totodată, conversia valorii sale pe mc în cea pe
tonă este impusă de Anexa nr.6 a Legii nr.249/2015, iar valoarea rezultată în urma
conversiei se va aplica până la stabilirea conform legii a unei noi greutăți specifice
a deșeurilor menajere pe metru cub sau a unui nou tarif pe tonă.
3. Tariful privind tratarea deșeurilor municipale colectate în amestec, prin
tratare mecanică, sortare și tratare biologică, conform Contractului de prestări
servicii nr.307/15.12.2006, încheiat de Iridex Group Import-Export SRL și
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Compania Romprest Service SA, respectiv a Actului adițional nr.6 al acestui
contract, din 30.12.2019 - 200 lei/tonă, fără TVA;
Acest tarif nu a fost stabilit în condiții transparente conform Anexei nr.6 a
Legii nr.249/2015, respectiv valoarea sa nu a fost stabilită prin procedura de atribuire
prevăzută de art.28 sau art.29 din Legea nr.51/2006, urmând a fi practicat până la
atribuirea în gestiune directă sau delegată a acestei activități, conform Legii
nr.101/2006, a Legii nr.51/2006, a Legii nr.211/2011 și a Legii nr.249/2015, cu
respectarea clauzei de la pct.9.3, după caz.
4. Tariful de sortare a deșeurilor municipale amestecate (fracție umedă),
conform Contractului de prestări servicii nr.6444/19.09.2014, încheiat de Rom
Waste Solutions SRL și Compania Romprest Service SA, respectiv a Actului
adițional nr.8 al acestui contract, din 30.12.2019 - 243 lei/tonă, fără TVA.
Acest tarif nu a fost stabilit în condiții transparente conform Anexei nr.6 a
Legii nr.249/2015, respectiv valoarea sa nu a fost stabilită prin procedura de atribuire
prevăzută de art.28 sau art.29 din Legea nr.51/2006, urmând a fi practicat până când
stația de sortare a Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului
Sector 1 va fi construită/achiziționată și funcțională, precum și până la stabilirea
tarifului pentru prestarea activității de sortare în cadrul acestei stații, cu respectarea
clauzei de la pct.9.3, după caz.
5. Tariful de sortare a deșeurilor reciclabile colectate selectiv, conform
Contractului de prestări servicii nr.6444/19.09.2014, încheiat de Rom Waste
Solutions SRL și Compania Romprest Service SA, respectiv a Actului adițional nr.8
al acestui contract, din 30.12.2019 - 397 lei/tonă, fără TVA.
Acest tarif nu a fost stabilit în condiții transparente conform Anexei nr.6 a
Legii nr.249/2015, respectiv valoarea sa nu a fost stabilită prin procedura de atribuire
prevăzută de art.28 sau art.29 din Legea nr.51/2006, urmând a fi practicat până când
stația de sortare a Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului
Sector 1 va fi construită/achiziționată și funcțională, precum și până la stabilirea
tarifului pentru prestarea activității de sortare în cadrul acestei stații, cu respectarea
clauzei de la pct.9.3, după caz.
6. Tariful de sortare a deșeurilor municipale amestecate (fracție uscată),
conform Contractului de prestări servicii nr.6444/19.09.2014, încheiat de Rom
Waste Solutions SRL și Compania Romprest Service SA, respectiv a Actului
adițional nr.8 al acestui contract, din 30.12.2019 - 251 lei/tonă, fără TVA.
Acest tarif nu a fost stabilit în condiții transparente conform Anexei nr.6 a
Legii nr.249/2015, respectiv valoarea sa nu a fost stabilită prin procedura de atribuire
prevăzută de art.28 sau art.29 din Legea nr.51/2006, urmând a fi practicat până când
stația de sortare a Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului
Sector 1 va fi construită/achiziționată și funcțională, precum și până la stabilirea
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tarifului pentru prestarea activității de sortare în cadrul acestei stații, cu respectarea
clauzei de la pct.9.3, după caz.
7. Tariful de preluare în vederea sortării a deșeurilor municipale amestecate și
a deșeurilor stradale, conform Contractului de prestări servicii nr.1601/28.02.2018,
încheiat de 3R Green SRL și Compania Romprest Service SA, respectiv a Actului
adițional nr.5 al acestui contract, din 31.12.2019 - 260 lei/tonă, fără TVA.
Acest tarif nu a fost stabilit în condiții transparente conform Anexei nr.6 a
Legii nr.249/2015, respectiv valoarea sa nu a fost stabilită prin procedura de atribuire
prevăzută de art.28 sau art.29 din Legea nr.51/2006, urmând a fi practicat până când
stația de sortare a Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului
Sector 1 va fi construită/achiziționată și funcțională, precum și până la stabilirea
tarifului pentru prestarea activității de sortare în cadrul acestei stații, cu respectarea
clauzei de la pct.9.3, după caz.
8. Tariful de sortare a deșeurilor municipale amestecate din colectări efectuate
separat (fracție uscată), conform Contractului de prestări servicii
nr.1601/28.02.2018, încheiat de 3R Green SRL și Compania Romprest Service SA,
respectiv a Actului adițional nr.5 al acestui contract, din 31.12.2019 - 269 lei/tonă,
fără TVA.
Acest tarif nu a fost stabilit în condiții transparente conform Anexei nr.6 a
Legii nr.249/2015, respectiv valoarea sa nu au fost stabilită prin procedura de
atribuire prevăzută de art.28 sau art.29 din Legea nr.51/2006, urmând a fi practicat
până când stația de sortare a Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția
Mediului Sector 1 va fi construită/achiziționată și funcțională, precum și până la
stabilirea tarifului pentru prestarea activității de sortare în cadrul acestei stații, cu
respectarea clauzei de la pct.9.3, după caz.
9. Tariful de sortare a deșeurilor municipale amestecate din colectări efectuate
separat (fracție reciclabilă), conform Contractului de prestări servicii
nr.1601/28.02.2018, încheiat de 3R Green SRL și Compania Romprest Service SA,
respectiv a Actului adițional nr.5 al acestui contract, din 31.12.2019 - 399 lei/tonă,
fără TVA.
Acest tarif nu au fost stabilit în condiții transparente conform Anexei nr.6 a
Legii nr.249/2015, respectiv valoarea sa nu a fost stabilită prin procedura de atribuire
prevăzută de art.28 sau art.29 din Legea nr.51/2006, urmând a fi practicat până când
stația de sortare a Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului
Sector 1 va fi construită/achiziționată și funcțională, precum și până la stabilirea
tarifului pentru prestarea activității de sortare în cadrul acestei stații, cu respectarea
clauzei de la pct.9.3, după caz.
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