
 

 

CAIET DE SARCINI  

 

Pentru delegarea gestiunii serviciului public având ca obiect: 

” Colectarea și transportul separat al deșeurilor municipale precum si a celor provenite din locuinte 

generate din activitati de reamenajare si reabilitare interioara/exterioara a acestora, măturatul, 

spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice si curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice 

și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț” 

 
   

 

  CAP. I 

  Obiectul caietului de sarcini 

   

        ART. 1 

  Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de, 

colectareși transportul separat al deșeurilor municipale, salubrizare stradală și întreținerea căilor publice si 

curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei 

sau de îngheț precum si a colectarea cadavrelor animale de pe domeniul public din cadrul serviciului public 

de salubrizare al Comuna Mogosoaia, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare 

funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă. 

 

  ART. 2 

  Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă în 

vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a activităților de:  

a) colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind 

din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce 

atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; 

b) colectare şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi 

reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; 

c) măturare, spălare, stropire şi întreţinere a căilor publice; 

d) curăţare şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de 

polei sau de îngheţ; 

e) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de 

ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare; 

 

  ART. 3 

  Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţii specifice 

serviciului de precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor municipale, salubrizare stradală și 

întreținerea căilor publice si curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a 

acestora pe timp de polei sau de îngheț ce pot fi gestionate prin atribuire directă şi constituie ansamblul 

cerinţelor tehnice de bază, conform legislației în vigoare. 

   

        ART. 4 

  (1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la 

nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, 

terminologia, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea. 

  (2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităţilor, la verificarea, 

inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce derivă din actele normative şi 

reglementările în legătură cu desfăşurarea serviciului de salubrizare. 



  (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea 

şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării 

serviciului/activităţii de salubrizare menajeră, salubrizare stradală și deszăpezire. 

 
  ART. 5 

  Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul Serviciului de Salubrizare a 

Comunei Mogosoaia adoptat prin Hotărârea nr. .......................... a Consiliului Local al Comunei 

Mogosoaia. 

 
  CAP. II 

  Cerinţe organizatorice minimale 

 

  ART. 6 

 

  Operatorul serviciului de salubrizare va asigura: 

a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia 

muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor, 

prevenirea şi combaterea incendiilor; 

b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de 

complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă; 

c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii 

sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizaţi în regulamentul serviciului de 

salubrizare; 

d) furnizarea către Primăria Comunei Mogosoaia, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi 

accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, 

în condiţiile legii; 

e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare; 

f) prestarea serviciului de salubrizare la toţi utilizatorii din raza Primariei Mogosoaia, pentru care are 

hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii, colectarea întregii cantităţi de 

deşeuri municipale şi lăsarea în stare de curăţenie a spaţiului destinat depozitării recipientelor de 

precolectare; 

g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de 

operare; 

h) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a colectării selective în cantităţi suficiente, etanşe şi 

adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare; 

i) înlocuirea mijloacelor de colectare care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi; 

j) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi; 

k) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora; 

l) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor; 

m) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a situaţiei autorităţilor 

competente, conform reglementărilor în vigoare; 

n) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în 

administrare; 

o) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de 

intervenţie; 

p) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor în 

condiţiile stabilite prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare; 

q) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale. 

 

 



  ART. 7 

  Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în art. 12 și urm. din 

Regulamentul Serviciului de Salubrizare a Primariei Mogosoaia adoptat prin Hotărârea nr. 

......................................... a Consiliului Local al Comunei Mogosoaia, anexă la prezentul caiet de sarcini si 

in alte acte normative incidente in materie in vigoare pe parcursul derularii contractului de delegare a 

gestiunii.. 

 

  ART. 8 

  Reparaţiile, investiţiile, precum şi alte cheltuieli intră în sarcina exclusivă a societății comerciale 

Colectare Deșeuri Mogoșoaia SRL, operator exclusiv al serviciilor de utilitate publică, cu capital social 

integral public, având ca acționari Consiliul Local al Comunei Mogosoaia, înființată prin Hotărârea nr. 

139/2010 a Consiliului Local al Comunei Mogosoaia. 

 

  CAP. III 

  Serviciul de salubrizare 

 

  SECŢIUNEA  

   Colectarea şi transportul separat al deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice 

periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special. 

 
  ART. 9 

  Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de precolectare, colectare şi transport a 

deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu 

regim special, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a Comunei Mogosoaia. 

 

  ART. 10 

  Numărul mediu anual de estimat de locuitori din aria de operare este de 11500 locuitori înregistraţi si 

Agenti Economici. 

        

        ART. 11 

  Punctele de colectare şi dotarea acestora sunt cele din anexele la caietul de sarcini, anexă redactată și 

actualizată anual, până la data de 1 octombrie de operatorul de salubrizare selectat, cu sprijinul 

compartimentului de specialitate din cadrul Primariei Comunei Mogosoaia. 

 

  ART. 12 

  Lista agenţilor economici şi a instituţiilor publice din aria de operare şi cantităţile de deşeuri defalcate 

pe componente, conform datelor transmise de aceştia, sunt prezentate în anexele la caietul de sarcini, anexă 

redactată și actualizată anual, până la data de 1 octombrie de operatorul de salubrizare selectat, cu sprijinul 

compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Mogosoaia. 

 

  ART. 13 

  Graficul de colectare a deşeurilor municipale nesortate sau a celor biodegradabile de la toţi utilizatorii, 

inclusiv agenţii economici şi instituţiile publice este prezentat în anexele la caietul de sarcini, anexă 

redactată și actualizată anual, până la data de 1 octombrie de operatorul de salubrizare selectat, cu sprijinul 

compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Mogosoaia. 

 
  ART. 14 

  Graficul de colectare a deşeurilor municipale preselectate de la toţi utilizatorii, inclusiv agenţii 

economici şi instituţiile publice, este prezentat în anexele la prezentul caiet de sarcini anexă redactată și 



actualizată anual, până la data de 1 octombrie de operatorul de salubrizare selectat, cu sprijinul 

compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Mogosoaia. 

 
  ART. 15 

  Numărul de recipiente necesare pentru colectarea deşeurilor municipale nesortate este prezentat în 

anexele la prezentul caiet de sarcini (determinate în funcţie de tipul şi capacitatea recipientelor şi de numărul 

de persoane arondate unui punct de precolectare. Calculul se realizează conform Breviarului de calcul nr. 

3, anexă la caietul de sarcini-cadru), anexă redactată și actualizată anual, până la data de 1 octombrie de 

operatorul de salubrizare selectat, cu sprijinul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei 

Comunei Mogosoaia. 

 
  ART. 16 

  Cantitatea medie zilnică de deşeuri municipale ce urmează a fi colectate și transportate este de 16.4 

tone/zi, conform Studiul de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a 

Serviciului de salubrizare în Comuna Mogosoaia. 

 
  ART. 17 

  Traseele de transport al deşeurilor municipale sunt cele prezentate în anexa (care va cuprinde harta 

zonei de deservire, cu indicarea traseului de transport al deşeurilor municipale la staţia de sortare, transfer 

sau depozit, după caz), anexă redactată și actualizată anual, până la data de 1 octombrie de operatorul de 

salubrizare, selectat cu sprijinul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Mogosoaia. 

 
  ART. 18 

  (1) Deşeurile municipale, după colectare, se depozitează temporar la staţia de transfer prezentată în 

anexa (se va specifica locaţia acesteia, în cazul că există staţie de transfer, capacitatea de prelucrare şi 

ritmicitatea de transfer, operatorii arondaţi staţiei de transfer, sediul acestora şi cantităţile medii zilnice 

depozitate temporar), anexă redactată și actualizată anual, până la data de 1 octombrie de operatorul de 

salubrizare, selectat cu sprijinul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Mogosoaia. 

 

  ART. 19 

  (1) Deşeurile municipale se sortează la staţia de sortare prezentată în anexa (se trec operatorii arondaţi 

staţiei de sortare, sediul acestora şi cantităţile medii zilnice aduse în vederea sortării), anexă redactată și 

actualizată anual, până la data de 1 octombrie de operatorul de salubrizare, selectat cu sprijinul 

compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Mogosoaia. 

 
  ART. 20 

  Depozitul/depozitele de deşeuri în care se va depozita fracţia inutilizabilă prezentată în anexa (se va 

specifică depozitul/depozitele la care este arondată localitatea în care operatorul prestează serviciul, acesta 

fiind prevăzut în autorizaţia de mediu eliberată de autoritatea de mediu competentă), anexă redactată și 

actualizată anual, până la data de 1 octombrie de operatorul de salubrizare, selectat cu sprijinul 

compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Mogosoaia. 

 

  ART. 21 - Colectarea separată și gestionarea deșeurilor menajere  

 

Prin deșeuri menajere se înțelege deșeurile generate de populație (utilizatorii casnici) în urma 

activităților desfășurate în gospodăriile proprii.  

 

Cantitatea medie anuală estimată de deșeuri menajere care urmează a fi colectată de pe teritoriul 

Comunei Mogosoaia este de circa 4920 tone/an . 

 



Modalitatea de colectarea a deşeurilor menajere trebuie sa fie următoarea:  

 

(1) Colectarea şi transportul deşeurilor menajere reziduale se va realiza din „usa în usa” atat 

în cazul locuintelor individuale cat si in cazul asociatiilor de proprietari, astfel: 

 

a) pentru zona de case: colectarea deseurilor reziduale este propusa a se realiza individual de la 

fiecare casa, în europubele de 120 l. Numarul estimat de case este de 4000, colectarea făcându-

se cu europubele de 120 l.Europubelele vor fi dotate cu CIP-uri si sisteme de identificare, care 

vor furniza informatii privind locatia, detinatorul, volumul sau cantitatea deseurilor ridicate. 

 

b) pentru zona de blocuri de 4 etaje sau mai putin de 4 etaje: colectarea deseurilor se va realiza 

din „usa în usa” in eurocontainere de 1100 l amplasate in spatii special realizate. Containerele 

vor fi dotate cu CIP-uri si sisteme de identificare, care vor furniza informatii privind locatia, 

detinatorul, volumul sau cantitatea deseurilor ridicate. 

 

 (2) Colectarea şi transportul deşeurilor reciclabile, inclusiv deșeurile de ambalaje 

 

a) Zona case: deşeurile de plastic, metal, hârtie/carton vor fi colectate din poarta în poarta  în 

europubele de 240 l. Toate cele 3 tipuri de deşeuri reciclabile vor fi colectate în aceeasi pubela. 

Tinand cont ca fiecare casa va fi dotata cu o pubela individuala, riscul contaminarii 

hârtiei/cartonului este scazut. Operatorul va furniza aproximativ 3000 de europubele de 240 l. 

Colectarea prin puncte de colectare stradale în eurocontainere de 1,1 mc pentru deşeurile de 

sticlă.  

b) Zona blocurilor: Pentru populatia care locuieste la bloc colectarea se va realiza în sistemul 

numit “din usa în usa”. Deşeurile reciclabile vor fi colectate în europubele de 240 l special 

furnizate de catre operatorul de salubrizare, pe o singura fractie – în acelasi sac vor fi puse 

deşeuri de hârtie/carton, platsic  şi  metal separat. Deşeurile de sticlă vor fi duse la punctele de 

colectare stradale. Corelat cu programul stabilit  şi  comunicat de catre operator, administratia 

blocurilor respective va asigura preluarea de catre operator a europubelelor cu deseuri. 

Specificatii tehnice inclusiv detalii privind pozitia  şi  coordonatele amplasamentelor punctelor de 

colectare ingropate vor fi alese de catre Primaria Comunei Mogosoaia. 

Toate europubelele vor fi dotate cu CIP-uri si sisteme de identificare, care vor furniza informatii 

privind locatia, detinatorul, volumul sau cantitatea deseurilor ridicate. 

 

(3) Colectarea şi transportul deşeurilor periculoase  

 

Alternativa propusa pentru colectarea separată a deseurilor periculoase este sistemul de colectare 

cu o masina specializata şi  transportul acestora la baza de lucru a operatorului în vederea stocarii temporare. 

De la baza de lucru deşeurile periculoase menajere vor fi transportate în vederea valorificarii sau eliminarii.  

 

(4) Colectarea şi transportul deşeurilor voluminoase  

 

Deşeurile voluminoase (mobila, saltele, canapele, covoare, în general obiecte mari de folosința 

indelungata altele decat deşeurile de echipamente electrice  şi  electronice) generate de populatie vor fi 

colectate  şi  transportate la baza de lucru a operatorului unde vor fi stocate temporar  şi  tratate 

(dezmembrare  şi  sortare) în vederea valorificarii. Lunar, la o data anuntata în prealabil de operator, 

populatia va depune deşeurile voluminoase în punctele de pre colectare existente pentru deşeurile menajere 

reziduale (in cazul populatiei care locuieste la bloc) sau în fata portii (in cazul populatiei care locuieste la 

casa), astfel incat sa nu fie impiedicata circulatia auto  şi  pietonala. Primaria Comunei Mogosoaia are in 



vedere crearea unui centru de colectare prin aport voluntar pentru deseurilor voluminoase de la populatie, 

unde populatia Comunei Mogosoaia poate aduce in orice zi deseuri voluminoase cu costuri de primire zero. 

 

(5) Colectarea deseurilor de echipamente electrice şi electronice de la populatie 

 

Pe langa campaniile organizate trimestrial si de catre Ministerul Mediului prin AFM, primaria 

Comunei Mogosoaia are in vedere crearea unui centru de colectare prin aport voluntar pentru deseurile de 

echipamente electrice  şi  electronice, unde populatia comunei Mogosoaia poate aduce in orice zi deseuri 

de echipamente electrice  şi  electronice cu costuri de primire zero. 

 

(6) Colectarea deşeuri provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare  şi  

reabilitare interioară  şi /sau exterioară a acestora 

 

Primaria Comunei Mogosoaia are in vedere crearea unui centru de colectare prin aport voluntar 

pentru deseurile din constructii si desfiintari din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare  şi  reabilitare 

interioară  şi /sau exterioară a acestora, unde populatia Comunei Mogosoaia poate aduce in orice zi deseuri 

de constructii si desfiintari cu costuri de primire zero pentru 0,5 mc/locuitor/an. 

 

(7) Colectare deseurilor din piete 

 

Administratia pietelor va asigura precolectarea deseurilor pe 5 fractii dupa cum urmeaza: 

• Deşeuri din plastic şi metal  

• Deşeuri din hârtie şi carton; 

• Deşeuri din sticlă;  

• Deşeuri biodegradabile; 

• Deşeuri reziduale ( în amestec). 

Se vor folosi, de regula, recipientele pe care Operatorul le va pune la dispozitie conform 

prevederilor legale. 

 

(8) Colectarea deseurilor similare 

 

Institutiile  şi  agentii economici vor colecta deşeurile similare celor menajere pe 4 fractii dupa cum 

urmeaza: 

• Deşeuri din plastic şi metal, deşeuri din hârtie şi carton; 

• Deşeuri din sticlă;  

• Deşeuri reziduale (în amestec); 

• Deşeuri biodegradabile (in cazul HORECA). 

Agentii economici, cu sediul/punctul de lucru în blocuri de locatari vor adera la sistemul de 

colectarea separată  implementat pentru populatie.  

Institutiile şi agentii economici vor folosi, de regula, recipientele pe care Operatorul le va pune la 

dispozitie conform prevederilor legale în vigoare. 

 

ART. 22 

  Prestarea activităţilor de colectare şi transport al deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice 

periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special, se va executa astfel încât să se 

realizeze: 

  a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor 

contractuale; 
  b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele utilizatorului; 

  c) controlul calităţii serviciului prestat; 



  d) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii; 

  e) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; 

  f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice 

locale în condiţiile legii; 

  g) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea 

costurilor de prestare a serviciului; 

  h) asigurarea capacităţii de transport al deşeurilor, pentru prestarea serviciului la toţi utilizatorii din 

aria administrativ-teritorială încredinţată; 

  i) reînnoirea parcului auto, în vederea creşterii eficienţei în exploatarea acestuia, încadrării în normele 

naţionale privind emisiile poluante şi asigurării unui serviciu de calitate; 

  j) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificăţi în regulamentul serviciului de 

salubrizare; 
  k) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient. 

 

  SECŢIUNEA a 2-a 

 Sortarea deşeurilor municipale 

 

  ART. 23 

  Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de sortare a deşeurilor municipale, în condiţiile 

legii, în aria administrativ-teritorială a Primăriei Comunei Mogosoaia. 

 
  ART. 24 

  Operatorul care desfăşoară activitatea de colectare şi transport al deşeurilor municipale, inclusiv a 

deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special, va desfăşura şi 

activitatea de sortare a deşeurilor municipale şi va fi sprijinit de Comuna Mogosoaia pentru a introduce 

colectarea selectivă a deşeurilor, prin dezvoltarea metodelor şi sistemelor pentru sortarea la sursă şi/sau 

înainte de depozitare. 

 

  ART. 25 

In municipiul București si judetul Ilfov există mai multe stații de sortare a deșeurilor municipale, 

cu o capacitate totală autorizată de aproximativ 360.000 tone/an. De asemenea, sunt luate în considerare și 

stațiile de sortare amplasate în județul Ilfov, care colectează și deșeuri municipale din București, însumând 

o capacitate de cca 606.000 tone/an. 

In prezent, spaţiile amenajate pentru colectarea selectivă a deşeurilor menajere şi dotările de care 

dispun acestea pentru Municipiului București și județul Ilfov sunt: 

• Stația de sortare S.C. URBAN S.A., situată pe platforma industrială Militari (Bulevardul 

Preciziei nr.40A sector 6 București), are o capacitate declarată de 150.000 tone/an. Inputul 

instalației este reprezentat de deșeuri municipale colectate separat de către operatorul din aria 

sectorului 6. Autorizația de mediu în vigoare nr. 601/16.10.2013, revizuită la data de 

02.03.2017. Procesul de sortare se realizează atât mecanizat (ciur rotativ, separator magnetic), 

cât și manual (2 linii de sortare cu câte 16 posturi de lucru fiecare). Se lucrează într-un singur 

schimb. Deșeurile reciclabile sortate sunt valorificate material la unitățile de profil, refuzul de 

pe banda de sortare este trimis la co-incinerare la fabricile de ciment (Câmpulung), iar refuzul 

de ciur este eliminat pe depozitul conform de la Chiajna. 

• Stația de sortare S.C. SUPERCOM S.A., situată în municipiul București, strada Gherghiței 

nr. 29B, sector 2, are o capacitate declarată de 120.000 tone/an. Deșeurile municipale sunt 

colectate separat de către operatorul din aria sectorului 2. Autorizația de mediu în vigoare nr. 

190/28.04.2011. Procesul de sortare se realizează atât mecanizat (ciur rotativ, separator 

magnetic), cât și manual (2 linii de sortare cu câte 24 posturi de lucru fiecare). Se lucrează într-

un singur schimb. Deșeurile reciclabile sortate sunt valorificate material la unitățile de profil, 



refuzul de pe banda de sortare este trimis la co-incinerare la fabricile de ciment, iar refuzul de 

ciur este eliminat pe depozitul conform de la Glina. 

• Stația de sortare S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L., amplasată în 

municipiul București, sector 1, are o capacitate autorizată de 90.000 tone/an (autorizația de 

mediu în vigoare nr. 15 revizuită la data de 10.03.2017, care include și celelate instalații de pe 

amplasament). Inputul instalației este reprezentat de deșeuri municipale colectate în amestec, 

transportate la instalație de către operatorii de colectare. Procesul de sortare se realizează atât 

mecanizat (ciur rotativ, separator magnetic) cât și manual (2 linii de sortare cu câte 12 posturi 

de lucru fiecare). Se lucrează într-un singur schimb. Deșeurile reciclabile sortate sunt 

valorificate material la unitățile de profil, refuzul de pe banda de sortare este trimis la co-

incinerare la fabricile de ciment, iar refuzul de ciur este eliminat pe depozitul conform de pe 

amplasament. 

• Stația de sortare S.C. Compania Romprest Service S.A., la stadiul de proiect din anul 2014. 

• Stația de sortare S.C. ROSAL GRUP S.A., amplasată în județul Ilfov, comuna Pantelimon, 

Șoseaua de Centură nr. 32A., are o capacitate autorizată de 150.000 t/an. Deșeurile reciclabile 

sortate sunt valorificate material la unitățile de profil, refuzul de pe banda de sortare este trimis 

la co-incinerare la fabricile de ciment (Medgidia), iar refuzul de ciur este eliminat pe depozitele 

conforme de la Vidra și Glina.  

• Stația de sortare S.C. ROM WASTE SOLUTIONS S.A., amplasată în județul Ilfov, comuna 

Dragomirești Vale, are o capacitate declarată de 230.000 tone/an. Capacitatea prevăzută in 

autorizația de mediu în vigoare (nr. 149 revizuită la data de 18.06.2014 revizuită la data de 

10.03.2016) este de 600 t/zi. Deșeurile municipale sunt colectate în amestec, transportate la 

instalație de către operatorii de colectare. Procesul de sortare se realizează atât mecanizat (ciur 

rotativ, separator magnetic) cât și manual (2 linii de sortare cu câte 18 posturi de lucru fiecare). 

Se lucrează în trei schimburi. Deșeurile reciclabile sortate sunt valorificate material in 

instalațiile de pe amplasament sau la unitățile de profil. Refuzul de pe banda de sortare este 

trimis la co-incinerare la fabricile de ciment (Medgidia, Hoghiz, Câmpulung, Fieni), iar refuzul 

de ciur este eliminat la depozitul conform de la Chiajna și la incinerare (instalație situată în 

județul Argeș operată de SC ENVISAN NV BELGIA – SUCURSALA PITEȘTI SRL). 

• Stația de sortare S.C. ECOSUD S.A., amplasată în județul Ilfov, comuna Vidra, sat Sintești, 

are o capacitate autorizată de 100.000 tone/an (autorizația de mediu nr 25 din data de 

11.12.2018, include și depozitul conform aflat pe același amplasament). Procesul de sortare se 

realizează manual (cu excepția deșeurilor metalice care sunt sortate magnetic), existând 32 de 

posturi de lucru, 2 benzi de sortare.  

• Stația de sortare S.C. ECOREC S.A., amplasată în județul Ilfov, localitatea Popești Leordeni, 

are o capacitate autorizată de 36.000 tone/an (autorizația de mediu a expirat la 1 iunie 2017, 

instalațiile de pe amplasament fiind în proces de reautorizare). Inputul instalației este 

reprezentat de deșeuri municipale colectate în amestec, transportate la instalație de către 

operatorii de colectare. 

Procesul de sortare se realizează atât mecanizat (ciur rotativ, separator magnetic) cât și manual 

(2 linii de sortare cu câte 24 posturi de lucru fiecare). Se lucrează într-un singur schimb. 

Deșeurile reciclabile sortate sunt valorificate material la unitățile de profil, refuzul de pe banda 

de sortare este trimis la co-incinerare la fabricile de ciment iar refuzul de ciur este eliminat pe 

depozitul conform de pe amplasament. 

• Stația de sortare S.C. 3R GREEN S.R.L., situată în județul Ilfov, orașul Chitila, cartier 

Rudeni, are o capacitate declarată de 90.000 tone/an. Inputul instalației este reprezentat de 

deșeuri municipale colectate în amestec, transportate la instalație de către operatorii de 

colectare. Autorizația de mediu în vigoare nr. 251/18.07.2013 revizuită la data de 23.02.2016. 

Procesul de sortare se realizează atât mecanizat (ciur rotativ, separator magnetic) cât și manual 

(2 linii de sortare – una cu 10 posturi de lucru și una cu 6 posturi de lucru). Se lucrează într-un 



singur schimb. Deșeurile reciclabile sortate sunt valorificate material la unitățile de profil, 

refuzul de pe banda de sortare este trimis la co-incinerare la fabricile de ciment, iar refuzul de 

ciur este eliminat pe depozitul conform de la Chiajna. 

 

  ART. 26 

    Spaţiile în care se desfăşoară activitatea de sortare vor trebui să îndeplinească cel puţin următoarele 

condiţii: 

a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafaţă suficientă pentru primirea deşeurilor şi pentru 

stocarea temporară, separată, a fiecărui tip de deşeu reciclabil; 

b) să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire a autovehiculelor, cu transmisia şi înregistrarea 

datelor la dispecer şi cu verificarea metrologică în termenul de valabilitate; 

c) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială sau din procesul 

tehnologic de sortare şi spălare; 

d) să aibă instalaţie de spălare şi dezinfectare; 

e) să fie prevăzute cu instalaţii de tratare a apelor uzate, conform normativelor în vigoare, sau să existe 

posibilitatea de transportare a acestora la staţiile de epurare a apelor uzate aparţinând localităţii; 

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

g) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă de stocare, fără a exista posibilitatea de contaminare 

reciprocă a diferitelor tipuri de deşeuri; 

h) să existe grupuri sanitare şi vestiare conform normativelor în vigoare; 

i) să fie dotate cu instalaţie de iluminat corespunzătoare care să asigure o luminanţă necesară 

asigurării activităţii în orice perioadă a zilei; 

j) să fie prevăzute cu instalaţii de detecţie şi de stins incendiul; 

k) să fie prevăzute cu instalaţii de presare şi balotare pentru diferite tipuri de materiale reciclabile. 

 

  ART. 27 

  Prestarea activităţii de sortare a deşeurilor municipale se va executa astfel încât să se realizeze: 
  a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor 

contractuale; 
  b) controlul calităţii serviciului prestat; 

  c) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii; 

  d) ţinerea la zi a documentelor cu privire la cantităţile de deşeuri de ambalaje colectate şi predate 

agenţilor economici valorificatori; 

  e) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice 

locale, în condiţiile legii; 

  f) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea 

costurilor de prestare a serviciului; 

  g) asigurarea mijloacelor auto adecvate pentru încărcarea şi transportul deşeurilor de ambalaje de la 

toate punctele amenajate pentru colectarea selectivă a deşeurilor; 

  h) îndeplinirea obiectivelor anuale asumate privind reciclarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje 

prin preluarea responsabilităţii de la operatorii economici autorizaţi în acest scop de Ministerul Mediului şi 

Gospodăririi Apelor; 

  i) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient. 

 
  SECŢIUNEA a 3-a 

  Organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor 

 
  ART. 28 

  Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de prelucrare, neutralizare şi valorificare 

materială şi energetică a deşeurilor, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a Primăriei Comunei 



Mogosoaia. 
  ART. 29 

  Deşeurile municipale generate în aria administrativ-teritorială a Primăriei Comunei Mogosoaia se vor 

transporta la următoarele instalații de eliminare a deșeurilor în vederea prelucrării, neutralizării şi 

valorificării materiale şi energetice a acestora: 

1. Depozitul conform S.C. IRIDEX GRUP IMPORT EXPORT S.R.L. 

Depozitul de deșeuri nepericuloase de la Chiajna, construit în asociere cu Primăria Municipiului 

București, se află pe același amplasament cu stația de sortare și cu instalația de tratare biologică, 

situat în București, sector 1, strada Drumul Poiana Trestiei nr. 17-27.  

Depozitul, în funcțiune din anul 1999, a fost proiectat cu o capacitate totală de 4,5 milioane mc, 

având în componență 7 celule care ocupă o suprafață totală de cca. 24 ha. In prezent, 

comportamintele 1-5 sunt inchise definitiv, în operare fiind celulele 6 – 7, cu o capacitate de 

1.598.970 mc. (conform acordului de mediu nr.1/20.01.2010), pe care la data emiterii autorizației 

(nr. 15 din 14.02.2018) era depozitat un volum de cca. 678.680 mc.  

In incinta CMID Iridex se mai afla si urmatoarele instalatii: 

• Instalatia de epurare ape uzate - max. 14,58 mc/ora - 114 045 mc/an;  

• Instalatia de producere energie electrica din gazul de depozit - 3,6 Mwel si 1,6 MWtermic, 

cantitatea de energie electrica produsa este de 900-3600KWh; Extractie gaz in volom de 

cca 10 600 000 Nmc/an 

• Instalatia de producere energie termica -1 ,8 MW;  

• lnstalatia de procesare a deseurilor din constructii si desființări – 9000 t/lună. 

Depozitul, alături de celelalte instalații de pe amplasament, este operat în baza Autorizației de 

mediu nr. 15/2007 revizuită la 14.02.2018, valabilă 10 ani. 

2. Depozit conform S.C. ECOSUD S.A. 

Depozitul de deșeuri nepericuloase de la Vidra a fost construit in asociere cu Primăria Municipiului 

Bucureşti in comuna Vidra, satul Sintești, județul Ilfov, fiind dat in exploatare in anul 2001, pe o 

perioadă 20 de ani, cu posibilitate de prelungire. 

Intregul depozit este imparitit in: 

- Zona de depozitare, destinata stocarii deseurilor, are o suprafață aproximativă de 38,7 

hectare, compartimentată în celule de cca. 4,2 hectare fiecare 

- Zona  sortare – instalatie de sortare cu o capacitate de 100.000 tone/an/schimb 

- Zona de servicii – cabina cantar, birouri administrative, spatii servicii, drumuri acces, 

platforma transfer deseuri. In cadrul depozitului este amenajata o “platforma de transfer 

deseuri” proiectata sa sustina un flux mare de autovehicule, platforma care are o suprafata 

de 4500 mp si o capacitatea de stocare temporara a unei cantitati de 2000 de tone de deseuri.  

- Centrala pentru producerea energiei electrice din biogaz - capacitate de 3,408 MW 

(proiect in derulare). 

- Instalatie de tratare mecano-biologica a deseurilor – amplasata intr-o hala speciala cu o 

suprafata de 4500 mp si inaltime maxima de 26 m, capacitatea fiind de 1000t/zi (proiect in 

derulare). 

- Instalatie pentru tratarea prin uscare a namolurilor provenite de la statiile de epurare 

orasenesti – amplasata in imediata apropiere a statie de tratare mecano-biologica a 

deseurilor cu o capacitate de 150.000 tone/an (proiect in derulare) 

Caracteristici tehnice: 

Numar celule total depozit 8 

Capacitatea totala de depozitare 11.500.000 mc 

Inaltime maxima corp depozit 40 m 

Celule construite 5 

Cantitatea deseuri depozitata  4.200.000 mc 

 



  ART. 30 

  Cantitatea medie estimată de deşeuri municipale ce urmează a fi prelucrate, neutralizate şi valorificate 

material şi energetic este de 271.12 tone/zi. 

 
  ART. 31 

   Indiferent de natura deşeurilor, acestea vor fi supuse unui proces de prelucrare, neutralizare şi 

valorificare materială şi energetică. 

Operatorul de salubritate trebuie să îşi organizeze activitatea astfel încât să se asigure un grad cât 

mai mare de valorificare a deşeurilor. 

Metodele şi tehnologiile de valorificare a deşeurilor trebuie să respecte legislaţia în vigoare şi să 

fie în concordanţă cu planurile de gestionare a deşeurilor la nivel naţional,  regional,  judeţean, după caz. 

Operatorul de salubritate are obligaţia de a transport deşeurile municipale colectate de pe raza 

administrativ teritoriala a Comunei Mogosoaia la un depozit ecologic de eliminare a deșeurilor ce deţine 

toate autorizațiile prevăzute de lege. 

Deşeurile biodegradabile colectate separat, inclusiv cele preponderent vegetale provenite din 

parcuri, grădini, curţi şi alte spaţii verzi sunt transportate la staţia de compostare pentru obţinerea de 

compost, care trebuie să îndeplinească condiţiile de calitate pentru utilizarea sa în agricultură. 

  Gazele de fermentare şi apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se captează şi se 

dirijează spre instalaţii adecvate de tratare şi neutralizare. 

 

  SECŢIUNEA a 4-a 

  Depozitarea controlată a deşeurilor municipale 

 
  ART. 32 

  Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de depozitare controlată a deşeurilor municipale, 

în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a Primăriei Comunei Mogosoaia. 

  ART. 33 

   Operatorul de salubrizare va trebui sa asigure intreg echipamentul necesar pentru prestarea serviciilor 

de salubrizare. La nivelul Comunei Mogosoaia nu exista investiții realizate de catre autoritațile publice 

locale care sa poata fi utilizate pentru prestarea serviciului. Deşeurile municipale generate în aria 

administrativ-teritorială de operare care, în urma procesului de sortare, nu mai pot fi reciclate vor fi 

depozitate controlat în depozitele de deşeuri realizate şi operate de catre operatori economici cu capital 

privat. 

 

  ART. 34 

   In prezent, spaţiile amenajate pentru colectarea selectivă a deşeurilor menajere şi dotările de care 

dispun acestea pentru Municipiului București și județul Ilfov sunt: 

• Stația de sortare S.C. URBAN S.A., situată pe platforma industrială Militari (Bulevardul 

Preciziei nr.40A sector 6 București), are o capacitate declarată de 150.000 tone/an. Inputul 

instalației este reprezentat de deșeuri municipale colectate separat de către operatorul din aria 

sectorului 6. Autorizația de mediu în vigoare nr. 601/16.10.2013, revizuită la data de 

02.03.2017. Procesul de sortare se realizează atât mecanizat (ciur rotativ, separator magnetic), 

cât și manual (2 linii de sortare cu câte 16 posturi de lucru fiecare). Se lucrează într-un singur 

schimb. Deșeurile reciclabile sortate sunt valorificate material la unitățile de profil, refuzul de 

pe banda de sortare este trimis la co-incinerare la fabricile de ciment (Câmpulung), iar refuzul 

de ciur este eliminat pe depozitul conform de la Chiajna. 

• Stația de sortare S.C. SUPERCOM S.A., situată în municipiul București, strada Gherghiței 

nr. 29B, sector 2, are o capacitate declarată de 120.000 tone/an. Deșeurile municipale sunt 

colectate separat de către operatorul din aria sectorului 2. Autorizația de mediu în vigoare nr. 

190/28.04.2011. Procesul de sortare se realizează atât mecanizat (ciur rotativ, separator 



magnetic), cât și manual (2 linii de sortare cu câte 24 posturi de lucru fiecare). Se lucrează într-

un singur schimb. Deșeurile reciclabile sortate sunt valorificate material la unitățile de profil, 

refuzul de pe banda de sortare este trimis la co-incinerare la fabricile de ciment, iar refuzul de 

ciur este eliminat pe depozitul conform de la Glina. 

• Stația de sortare S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L., amplasată în 

municipiul București, sector 1, are o capacitate autorizată de 90.000 tone/an (autorizația de 

mediu în vigoare nr. 15 revizuită la data de 10.03.2017, care include și celelate instalații de pe 

amplasament). Inputul instalației este reprezentat de deșeuri municipale colectate în amestec, 

transportate la instalație de către operatorii de colectare. Procesul de sortare se realizează atât 

mecanizat (ciur rotativ, separator magnetic) cât și manual (2 linii de sortare cu câte 12 posturi 

de lucru fiecare). Se lucrează într-un singur schimb. Deșeurile reciclabile sortate sunt 

valorificate material la unitățile de profil, refuzul de pe banda de sortare este trimis la co-

incinerare la fabricile de ciment, iar refuzul de ciur este eliminat pe depozitul conform de pe 

amplasament. 

• Stația de sortare S.C. Compania Romprest Service S.A., la stadiul de proiect din anul 2014. 

• Stația de sortare S.C. ROSAL GRUP S.A., amplasată în județul Ilfov, comuna Pantelimon, 

Șoseaua de Centură nr. 32A., are o capacitate autorizată de 150.000 t/an. Deșeurile reciclabile 

sortate sunt valorificate material la unitățile de profil, refuzul de pe banda de sortare este trimis 

la co-incinerare la fabricile de ciment (Medgidia), iar refuzul de ciur este eliminat pe depozitele 

conforme de la Vidra și Glina.  

• Stația de sortare S.C. ROM WASTE SOLUTIONS S.A., amplasată în județul Ilfov, comuna 

Dragomirești Vale, are o capacitate declarată de 230.000 tone/an. Capacitatea prevăzută in 

autorizația de mediu în vigoare (nr. 149 revizuită la data de 18.06.2014 revizuită la data de 

10.03.2016) este de 600 t/zi. Deșeurile municipale sunt colectate în amestec, transportate la 

instalație de către operatorii de colectare. Procesul de sortare se realizează atât mecanizat (ciur 

rotativ, separator magnetic) cât și manual (2 linii de sortare cu câte 18 posturi de lucru fiecare). 

Se lucrează în trei schimburi. Deșeurile reciclabile sortate sunt valorificate material in 

instalațiile de pe amplasament sau la unitățile de profil. Refuzul de pe banda de sortare este 

trimis la co-incinerare la fabricile de ciment (Medgidia, Hoghiz, Câmpulung, Fieni), iar refuzul 

de ciur este eliminat la depozitul conform de la Chiajna și la incinerare (instalație situată în 

județul Argeș operată de SC ENVISAN NV BELGIA – SUCURSALA PITEȘTI SRL). 

• Stația de sortare S.C. ECOSUD S.A., amplasată în județul Ilfov, comuna Vidra, sat Sintești, 

are o capacitate autorizată de 100.000 tone/an (autorizația de mediu nr 25 din data de 

11.12.2018, include și depozitul conform aflat pe același amplasament). Procesul de sortare se 

realizează manual (cu excepția deșeurilor metalice care sunt sortate magnetic), existând 32 de 

posturi de lucru, 2 benzi de sortare.  

• Stația de sortare S.C. ECOREC S.A., amplasată în județul Ilfov, localitatea Popești Leordeni, 

are o capacitate autorizată de 36.000 tone/an (autorizația de mediu a expirat la 1 iunie 2017, 

instalațiile de pe amplasament fiind în proces de reautorizare). Inputul instalației este 

reprezentat de deșeuri municipale colectate în amestec, transportate la instalație de către 

operatorii de colectare. 

Procesul de sortare se realizează atât mecanizat (ciur rotativ, separator magnetic) cât și manual 

(2 linii de sortare cu câte 24 posturi de lucru fiecare). Se lucrează într-un singur schimb. 

Deșeurile reciclabile sortate sunt valorificate material la unitățile de profil, refuzul de pe banda 

de sortare este trimis la co-incinerare la fabricile de ciment iar refuzul de ciur este eliminat pe 

depozitul conform de pe amplasament. 

• Stația de sortare S.C. 3R GREEN S.R.L., situată în județul Ilfov, orașul Chitila, cartier 

Rudeni, are o capacitate declarată de 90.000 tone/an. Inputul instalației este reprezentat de 

deșeuri municipale colectate în amestec, transportate la instalație de către operatorii de 

colectare. Autorizația de mediu în vigoare nr. 251/18.07.2013 revizuită la data de 23.02.2016. 



Procesul de sortare se realizează atât mecanizat (ciur rotativ, separator magnetic) cât și manual 

(2 linii de sortare – una cu 10 posturi de lucru și una cu 6 posturi de lucru). Se lucrează într-un 

singur schimb. Deșeurile reciclabile sortate sunt valorificate material la unitățile de profil, 

refuzul de pe banda de sortare este trimis la co-incinerare la fabricile de ciment, iar refuzul de 

ciur este eliminat pe depozitul conform de la Chiajna. 

 
  ART. 35 

  Prestarea activităţii de depozitare controlată a deşeurilor municipale se va executa astfel încât să se  

realizeze: 
  a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor 

contractuale; 
  b) controlul calităţii serviciului prestat; 

  c) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii; 

  d) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice 

locale, în condiţiile legii; 

  e) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea 

costurilor de prestare a serviciului; 

  f) asigurarea mijloacelor auto adecvate pentru încărcarea şi transportul deşeurilor de la locul de 

producere la staţiile de transfer, staţiile de sortare sau depozitul de deşeuri; 

  g) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient; 

  h) amenajarea staţiilor de transfer sau a staţiilor de sortare, cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare. 

 
  SECŢIUNEA a 5-a 

  Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice 

 

  ART. 36 

  Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de măturat, spălat, stropit şi întreţinere a căilor 

publice, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a Primăriei Comunei Mogosoaia. 

 
  ART. 37 

  Căile de circulaţie pe care se execută operaţia de măturare  manuală și mecanizată sunt prevăzute în 

anexele Studiului de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a 

Serviciului de salubrizare în Comuna Mogosoaia. 

 
  ART. 38 

        Condiţie de eligibilitate: Se impune drept condiţie de eligibilitate existenţa a minim 2 mijloace de 

colectare şi transport, număr ce a rezultat din aplicarea formulei de calcul cuprinse în Breviarul de calcul 

prevăzut în anexa Studiului de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune 

a Serviciului de salubrizare în Comuna Mogosoaia. 

 

  ART. 39 

  În cazul gestiunii directe se impune ca o condiţie de eligibilitate existenţa a minim 1 automăturătoare 

mari și 1 automăturătoare medii care vor lucra 2 schimburi/zi fiecare schimb de 12h, 7 zile pe săptămână, 

335 zile pe an, rezultat la care s-a ajuns în anexa la Studiului de Oportunitate pentru fundamentarea și 

stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Comuna Mogosoaia. 

 

 

 

 



  ART. 40 

  Căile de circulaţie pe care se execută operaţiile de spălare, stropire şi răzuire a rigolei sunt cuprinse în 

anexele Studiului de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a 

Serviciului de salubrizare în Comuna Mogosoaia. 

 

  ART. 41 

          Condiţie de eligibilitate: Se impune drept condiţie de eligibilitate existenţa a minim 1 autospeciale 

pentru stropit, pentru activitatea de stropit mecanic stradal, minim 1 autospeciale pentru spălat, pentru 

activitatea de spălat carosabil și minim 1 autospeciale pentru spălat, pentru activitatea de spălat trotuare 

mijloace mecanice de spălat/stropit, număr ce a rezultat din aplicarea formulei de calcul cuprinse în prevăzut 

în anexele Studiului de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a 

Serviciului de salubrizare în Comuna Mogosoaia. 

 

  ART. 42 

  Străzile pe care se realizează întreţinerea curăţeniei sunt prevăzute în anexele Studiului de Oportunitate 

pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Comuna 

Mogosoaia. 

  ART. 43 

Operaţiunile de măturat manual și mecanizat, curăţare  și răzuire  a rigolelor,  spălare,  stropire și 

întreţinere a cailor publice se realizează în scopul păstrării unui  aspect  salubru al domeniului public. 

În vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populaţiei ca urmare a acţiunii patogene a 

microorganismelor existente în praful stradal,  consiliul local vă aproba intervalul orar de efectuare a 

operaţiunilor de stropire, măturate și spălare a cailor publice.  Intervalul orar și ordinea de prioritate vor fi 

alese astfel încât să se evite intervalele orare în care se produc aglomeraţii umane în zonele în care se 

efectuează aceste activități. De regulă, intervalul orar recomandat pentru efectuarea operaţiunilor de 

stropire, maturare și spălare  va fi între  orele  22,00-6,00 pe arterele  care au sistem de iluminat public  

corespunzător. 

Prin excepţie de la prevederile alin. (2) operaţiile de stropire și spălare nu se realizează în acele zile 

în care ploua pe toată perioada zilei. 

Arterele de circulație, zilele din  cursul  săptămânii și numărul de treceri (minime) în ziua respectivă 

pe/în  care se execută activitatea de stropit, măturat și spălat sunt:  

 

Operaţia de măturat manual 

Tipul străzilor  Frecvenţa 

Bulevarde 1 trecere/zi  

Străzi principale 1 trecere/zi  

Străzi secundare 1 trecere/7 zile 

Zone aglomerate 1 treceri/zi 

 

* Se vor înlocui măturile/periile cu echipamente de aspiraţie 

 

Operaţia de măturat mecanizat** 

Tipul străzilor  Frecvenţa 

Bulevarde 1 trecere/zi  

Străzi principale 1 trecere/zi  

Străzi secundare 1 trecere/7 zile *  

Zone aglomerate 1 trecere/zi 

*   Pe străzile unde lăţimea carosabilului permite accesul utilajului 

** Se vor utiliza numai autospeciale cu sistem de absorţie 

 



Operaţia de întreţinere curăţenie străzi şi trotuare 

Tipul străzilor  Frecvenţa 

Bulevarde 1 trecere/zi 

Străzi principale               - 

Străzi secundare               - 

Zone aglomerate 2 treceri/zi 

 

Operaţia de răzuit rigole: 

Tipul străzilor  Frecvenţa 

Bulevarde 1 dată/luna 

Străzi principale 1 dată/3 luni 

Străzi secundare 1 dată/6 luni 

Zone aglomerate                  - 

 

Operaţia de stropit 

Tipul străzilor  Frecvenţa 

Bulevarde 2 treceri/24 ore 

Străzi principale 2 treceri/24 ore 

Străzi secundare 1 trecere/24 ore 

Zone aglomerate                  - 

 

Operaţia de spălat cu jet de apă 

Tipul străzilor  Frecvenţa 

Bulevarde 1 treceri/săptămână 

Străzi principale 1 trecere/săptămână 

Străzi secundare 1 trecere /2 săptămâni 

Zone aglomerate 1 trecere/săptămână 

  Frecvenţele minime pot fi suplimentate în funcţie de caracteristicile zonei. 

 

Măturatul se efectuează pe o lăţime de minimum 2 metri  de la bordura sau de la rigolă centrală, 

astfel încât cantitatea de praf care  se poate ridica în aer ca urmare  a deplasării autovehiculelor sau acţiunii  

vântului să nu depăşească concentraţia de pulberi admisa prin normele în vigoare. 

Pentru evitarea formării prafului și pentru crearea  unui  climat citadin igienic, operaţia de măturare 

va fi precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apa, dacă praful  nu este umectat ca urmare a 

condiţiilor naturale sau dacă temperatura exterioară, în zona  măturata, nu este mai mică decât cea de îngheţ. 

În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare, pe o stradă/un tronson de stradă pe 

care nu se întrerupe  total  circulaţia  auto, operatorul de salubrizare este obligat  să efectueze numai 

operaţiile de salubrizare manuală și întreţinere, pe perioada când  se efectuează aceste lucrări edilitare. 

În cazul  efectuării unor lucrări  edilitare în carosabil/pe trotuare pe o stradă/un tronson de stradă 

pe care se întrerupe  total  circulaţia  auto, operatorul  de salubrizare nu va efectua operaţiile  de salubrizare 

stradală pe perioada când  se efectuează aceste  lucrări edilitare. Menţinerea stării de salubritate a 

străzii/tronsonului de stradă cade în sarcina constructorului. 

Administratorii reţelelor stradale din localitate, au obligativitatea ca la predarea amplasamentului 

către constructor să invite și reprezentantul operatorului de salubrizare stradală care acţionează pe artera  ce 

va fi supusă lucrărilor edilitare în carosabil/trotuare. 

 
  ART. 44 

Măturatul manual se aplică  pe carosabil, pe trotuare, în pieţe  și în hale  de desfacere a produselor 

agroalimentare, în locuri  de parcare sau pe suprafeţe anexe  ale spaţiilor de circulație, de odihnă ori de 

agrement în toate  cazurile în care nu se poate  realiza măturatul mecanic. 



 Din punctul de vedere  al îmbrăcămintei spaţiilor de circulație, de odihnă sau de agrement, 

măturatul se realizează pe suprafeţe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi  bituminoase, 

pietre de râu, macadam. 

 Întreţinerea curăţeniei străzilor şi aleilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei și 

cuprinde operaţiunile de măturat stradal,  al spaţiilor verzi  stradale, al spaţiilor de agrement și odihnă, al 

parcărilor, precum și colectarea și îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos  sau  coșurile de gunoi și în 

scrumiere,  în scopul păstrării unui  aspect  salubru al domeniului public. 

 Operaţiunea de măturat mecanizat se efectuează pe toată perioada anului, cu excepţia perioadei în 

care se efectuează curăţatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheţ. 

 Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în recipiente 

acoperite,  amplasate în condiţii salubre, în spaţii special amenajate, și se vor transporta cu mijloace de 

transport adecvate. · 

 Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării și cel al 

transportului, direct  pe sol sau în saci depuşi pe trotuare,  scuaruri, spaţii verzi  ori altele  asemenea. 

 Deșeurile, reziduurile stradale rezultate din activitatea de măturat, dacă nu au fost amestecate cu 

deșeurile municipale,  pot  fi transportate direct  la depozitul de deșeuri, fără a fi necesară  efectuarea 

operaţiei de sortare. 

Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la 1 aprilie  până  la 1octombrie, perioada ce 

poate fi modificată de Consiliul Local  al Comunei Mogosoaia,  în funcție  de condiţiile meteorologice 

concrete. 

Este interzisă efectuarea operaţiilor de stropire și spălare  în perioada în care,  conform prognozei  

meteorologice, este posibilă formarea poleiului. 

La executarea operaţiei de stropire se va avea  în vedere să nu fie afectaţi pietonii, autovehiculele, 

vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare din zona în care acţionează utilajul ce realizează 

operaţiunea. 

 Operaţiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă,  cât și pe trotuare, după terminarea 

operaţiei de măturare și curăţare a rigolelor. 

 Spălatul se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată,  fiind  interzis  spălatul cu furtunul racordat 

la hidranţii stradali sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalaţiile necesare să realizeze presiunea 

prescrisă. 

 Operaţiunea de spălare  se execută în tot timpul anului,  în funcție  de condiţiile meteorologice 

concrete și la o temperatură exterioară de cel puţin 7°C. 

 Este  interzisă operaţia de spălare sau stropire  în anotimpul călduros,  în intervalul orar 13, 00-

17,00, dacă indicele de confort termic depăşeşte pragul valoric de 75 de unităţi. 

 Pentru  asigurarea condiţiilor prevăzute la alin.  (4) și pentru  planificarea operaţiilor de stropire și 

spălare, operatorii de salubrizare vor întreprinde toate măsurile necesare ca în de vara  să cunoască valoarea 

indicelui de confort la ora 12,00 și prognoza pentru perioada imediat  următoare de două zile de la 

Administraţia Naţională de Meteorologie. 

 Operatorul are obligaţia să anunţe Primăria Comunei Mogosoaia, după caz, despre  toate  situaţiile 

în care este împiedicată realizarea operaţiilor de spălare, stropire sau maturare.  

 Curăţatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operaţia de măturare. Răzuirea 

rigolelor de pământ se realizează o dată pe lună. 

 Lăţimea medie pe care  se aplica curăţarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre 

axul median al străzii. Materialele rezultate se precolectează în saci sau europubele. Evacuarea lor se face 

în aceeaşi zi în care se efectuează operaţiunea de răzuire, fiind interzisă depozitarea lor pe trotuare,  

carosabil sau spaţii  verzi.  Operaţiunea se execută ori de câte ori este nevoie  și este urmată de operaţiuni 

de măturat mecanic sau manual. 

 Pentru  realizarea operaţiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apa industrială luată din 

punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apa și de canalizare al localităţii sau din apele  

de suprafaţă sau de adâncime,  cu aprobarea autorităţii administraţiei publice locale, pe baza avizului sanitar. 



 În  cazul  în care  din considerente tehnico-economice nu se poate  utiliza apa industrială, se poate 

folosi și apa prelevată de la hidranţii stradali,  cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă și de 

canalizare.  

 În toate  situaţiile, alimentarea cu apă industrială sau potabilă se realizează pe baza unui contract 

încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. 

 Substanţele utilizate în procesul de spălare trebuie  să deţină toate avizele și autorizaţiile astfel 

încât  să nu aducă  atingere factorilor de mediu și a stării  de sănătate  a populaţiei  și să fie aprobate de 

Primăria Comunei Mogosoaia. 

 

Condiţii specifice de prestare a activității 

 În vederea diminuării cantităţilor de pulberi în suspensie din aer, la efectuarea operaţiei de măturat 

manual pe arterele  de circulație cu trafic de transport in comun sau pe arterele de penetraţie și legătura, se 

vor înlocui  măturile/periile cu echipamente de aspiraţie.  În primii 3 ani se vor înlocui în procent de 50%, 

urmând ca în următorii 3 ani să fie înlocuite în procent de 100%.  Se va accepta  folosirea maturilor/periilor 

numai  pentru acele trotuare unde folosirea echipamentelor de aspiraţie nu e posibilă. De asemenea se vor 

interzice utilizarea suflantelor de aer. 

Calea  de rulare  a tramvaielor, cât și suprafaţa cuprinsă între liniile  de tramvai aferente sensurilor 

de mers, pe aceste zone,  va fi măturata manual sau mecanizat după cum urmează: 

- Calea de rulare care este la nivelul carosabilului va fi măturata manual sau mecanizat de către 

operatorii serviciului de salubrizare; 

- Calea de rulare care nu este la nivelul carosabilului și este supraînălţata va fi măturata manual (se 

exclude zona  pasajelor și podurilor rutiere,  acolo  unde a fost desemnat un prestator de servicii  

pentru  curăţare și întreţinere); 

- În zona pasajelor și podurilor rutiere, acolo unde  a fost desemnat un prestator de servicii  pentru 

curăţarea și întreţinerea podurilor și pasajelor rutiere. 

- Întreţinerea curăţeniei străzilor se efectuează pe toată durata zilei chiar  și în zonele care au fost 

supuse anterior activității de măturat manual și mecanizat. Prestaţia de întreţinere consta în 

colectarea,  îndepărtarea și evacuarea prin procedee manuale a depunerilor grosiere normale sau 

accidentale aflate  pe arterele  de circulație și pe spaţiile verzi aferente aliniamentelor stradale, pe 

trotuare. De asemenea se evacuează coşurile de deșeuri stradale. 

Operatiunea de întreţinere se efectuează pe toată perioada anului  cu excepţia intervalelor când  sunt 

fenomene extreme (furtuni, vijelii, viscole,  etc). 

 Arterele de circulație principale sau  secundare pe care se execută lucrări  tehnico - edilitare  sunt 

supuse operaţiei de întreţinere a curăţeniei pe perioada când  se desfăşoară aceste  lucrări.  Deșeurile 

provenite din lucrările tehnico - edilitare intra strict  în sarcina firmelor care execută aceste lucrări  și care, 

în conformitate cu legislația în vigoare, au obligaţia de a menţine curăţenia pe zona  de lucru,  iar operaţia 

de întreţinere pe întregul aliniament stradal  va fi asigurată de operatorul de salubrizare, conform ariei  de 

responsabilitate. 

 

Cerinţe  minime privind dotarea cu utilaje și echipamente şi coşuri pentru salubrizarea stradală. 

Operatorul va deţine  următoarele tipuri de utilaje : 

• Autoperie (automăturătoare) cu sistem de aspiraţie; 

• Autoperie (automăturătoare) cu sistem de aspiraţie pentru salubrizarea trotuarelor,  a aleilor și a 

spaţiilor înguste; 

• Cisterna de apă cu pompă de presiune; 

• Autogunoiera cu echipament de compactare cu sarcină utilă medie cuprinsă între 10-14 mc în 

scopul  colectării deşeului rezultat în urma  măturatului manual și vidanjării coșurilor; 

• Încărcător frontal  și  autobasculante pentru colectarea,  transportul deșeurilor, Această operaţiune 

nu este permanenta, dar aceste  utilaje sunt  solicitate pentru eliberarea zonelor de deșeuri 

necontrolate,  în cel mai  scurt timp posibil; 

• Aspiratoare de deșeuri  stradale (frunze) de pe trotuare și alei; 



• Autospeciale de dimensiuni reduse, destinate colectării  cadavrelor de animale de pe domeniul 

public cât și de la populaţie; 

• Utilaje multifuncţionale specializate cu sistem de aspiraţie  pentru curăţatul mobilierului stradal; 

 

Toate  utilajele care deservesc serviciul de salubrizare stradală se vor încadra în clasa de poluare, minim 

EURO  6 și trebuie să fie dotate  cu sistem GPS. în cazul utilajelor care colectează deșeuri  GPS- ul va fi 

conectat în plus  la o reţea  care  furnizează informaţii privind cantitatea (volumul) de deșeuri colectate. 

Accesul la acest sistem trebuie să-l aibă obligatoriu Primăria Comunei Mogosoaia. 

Toate utilajele și echipamentele utilizate la salubrizarea stradală, vor fi curăţate, spălate și dezinfectate 

periodic, astfel încât  acestea să nu polueze mediul înconjurător. 

 Operatorul serviciului de salubrizare au obligativitatea să asigure coşuri pentru colectarea deșeurilor 

pe toate arterele, cu precădere în zonele unde  se afla trecerile de pietoni. Coşurile care vor fi amplasate în 

staţiile  de transport in comun  trebuie  să nu îngreuneze accesul călătorilor în mijloacele de transport. 

Operatorul serviciului de salubrizare au obligativitatea să asigure  coşuri  stradale speciale,  dotate cu 

săculeţi/pungi, care  să fie destinate colectării de către cetăţeni  a deșeurilor și dejecţiilor provenite de la 

animalele de companie. Numărul optim de coşuri  de deșeuri stradale  se va stabili,  astfel încât,  în zonele  

intens circulate să fie montate la o distanţă de maxim 10 m; 

Pentru  parcuri se va stabili un model  unitar de coşuri de deșeuri conform modelului stabilit de Primăria 

Comunei Mogosoaia. Achiziţia acestora revenind în sarcina proprietarilor/ administratorilor parcurilor,  ca 

o cerinţă obligatorie. 

Termenul de înlocuire a coşurilor de deșeuri este de 6 luni de la data stabilirii modelului. 

Tipul coşurilor pentru deșeuri stradale amplasate pe arterele  și în piețele publice care sunt în 

administrarea Consiliului Local al Comunei Mogosoaia vor fi stabilite de către  acesta,  cu respectarea 

specificului zonei. 

 
  ART. 45 

  Prestarea activităţilor de măturat, spălat, stropit şi întreţinerea căilor publice se va executa astfel încât 

să se realizeze: 

  a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor 

contractuale; 
  b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarilor; 

  c) controlul calităţii serviciului prestat; 

  d) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii; 

  e) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; 

  f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice 

locale, în condiţiile legii; 

  g) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea 

costurilor de prestare a serviciului; 

  h) asigurarea capacităţii de transport al deşeurilor stradale, a mijloacelor pentru spălat şi stropit, pentru 

prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată; 

  i) reînnoirea parcului auto, în vederea creşterii eficienţei în exploatarea acestuia, încadrării în normele 

naţionale privind emisiile poluante şi asigurării unui serviciu de calitate; 

  j) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificăţi în regulamentul serviciului de 

salubrizare; 
  k) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient. 

 

  SECŢIUNEA a 7-a 

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

de polei sau de îngheţ 

  

  ART. 46 



  Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de curăţare şi de transport al zăpezii de pe căile 

publice şi de menţinere în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, în condiţiile legii, în aria 

administrativ-teritorială a Primăriei Comunei Mogosoaia. 

 
  ART. 47 

  Căile de circulaţie pe care se asigură curăţarea zăpezii sunt prevăzute în anexa Studiului de 

Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în 

Comuna Mogosoaia 

 

  ART. 48 

  Staţiile mijloacelor de transport în comun la care se asigură deszăpezirea şi transportul zăpezii sunt 

prevăzute în anexa Studiului de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de 

gestiune a Serviciului de salubrizare în Comuna Mogosoaia. 

  ART. 49 

  Trecerile de pietoni şi trotuarele adiacente acestora la care se asigură deszăpezirea şi transportul 

zăpezii sunt prevăzute în anexa Studiului de Oportunitate, redactată și actualizată anual, până la data de 1 

octombrie de operatorul de salubrizare selectat cu sprijinul compartimentului de specialitate din cadrul 

Primăriei Comunei Mogosoaia. 

 
  ART. 50 

  Lista mobilierului stradal cu localizarea capacelor de cămin destinate descărcării zăpezii provenite din 

activitatea de deszăpezire, conform avizului operatorului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, 

precum şi a gurilor de scurgere sunt precizate în anexa Studiului de Oportunitate, redactată și actualizată 

anual, până la data de 1 octombrie de operatorul de salubrizare selectat cu sprijinul compartimentului de 

specialitate din cadrul Primăriei Comunei Mogosoaia. 

 
  ART. 51 

  Amplasamentele spaţiilor de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea de deszăpezire sunt date în 

anexa Studiului de Oportunitate, redactată și actualizată anual, până la data de 1 octombrie de operatorul 

de salubrizare selectat cu sprijinul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Comunei 

Mogosoaia. 
  ART. 52 

  Lista drumurilor publice ce trebuie menţinute în funcţiune prin combaterea poleiului şi a îngheţului 

sunt cele din anexa Studiului de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de 

gestiune a Serviciului de salubrizare în Comuna Mogosoaia. 

 

 

  ART. 53 

  Lista substanţelor chimice şi antiderapante admisibile în aria de operare: 

 

1. Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât și fondanţi chimici  în 

amestecuri omogene, iar împrăştierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafaţa 

partii  carosabile. 

2. În cazul  în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locală indică  posibilitatea 

apariţiei poleiului, a gheţii  și în perioada în care  se înregistrează variaţii de temperatură care 

conduc la topirea zăpezii/gheţii urmată în perioada imediat următoare de îngheţ, tratamentele 

preventive cu substanţe chimice, se realizează în maximum 2 ore de la avertizare. 

3. 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 scăzute  se va utiliza clorura  de 

calciu  sau alte substanţe chimice care au un grad  de coroziune redusă. 



4. Utilizarea clorurii de sodiu  fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau 

împreună cu nisip  sau alte materiale care prin  acţiunea de împrăştiere pot produce deteriorări 

prin  acţiunea abrazivă ori prin lovire şi/sau înfundare a canalizării stradale este  interzisă. 

5. Substanţele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva îngheţului și pentru combaterea 

formarii poleiului vor  fi aprobate de Primăria Comunei Mogosoaia. 

 

  ART. 54 

Condiţie de eligibilitate: Se impune drept condiţie de eligibilitate existenţa a minim 3 utilaje pentru 

activitatea de pluguit (curățare a zăpezii de pe căile publice), minim 3 utilaje pentru activitatea de menținere 

în funcțiune a căilor publice pe timp de polei sau îngheț și minim 2 utilaje pentru activitatea de transport al 

zăpezii, număr ce a rezultat din aplicarea formulei de calcul cuprinse în Breviarele de calcul, prevăzut în 

anexele Studiului de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a 

Serviciului de salubrizare în Comuna Mogosoaia. 

 
  ART. 55 

  Schema sistemului de canalizare cu poziţionarea căminelor de canalizare şi a gurilor de scurgere este 

prezentată se va întocmi anual la nivelul Primariei Comunei Mogosoaia împreună cu reprezentanții 

operatorului de salubrizare, pana la data de 1 octombrie, fiind parte din programul de pregatire și actiune 

operativă. 

 

  ART. 56 

  Operatorul serviciului de salubrizare va asigura până la data de 1 octombrie a anului în curs întreaga 

cantitate de materiale antiderapante ce va fi folosită în acţiunea de combatere a poleiului. 

 
  ART. 57 

 Operatorul care prestează activitatea de curăţare și de transport al zăpezii  își va organiza sistemul 

de informare și control asupra stării drumurilor, precum și al modului de pregătire și acţionare pe timp  de 

iarnă. 

 Pentru  asigurarea circulației rutiere și pietonale în condiţii de siguranţă în timpul iernii,  operatorul 

va întocmi anual un program comun de acţiune cu Primăria Comunei Mogosoaia, până  la 1 octombrie, 

pentru acţiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului,  care va cuprinde măsuri: 

a) pregătitoare; 

b) de prevenire a înzăpezirii și măsuri de deszăpezire; 

c) de prevenire și combatere a poleiului. 

 

Primăria Comunei Mogosoaia, împreuna cu operatorul de salubrizare, va lua măsurile de organizare 

a intervenţiilor pe timp de iarnă, care constau în: 

a. stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenţie pe străzile din cadrul  localităţii și dotarea 

necesară deszăpezirii pe timp  de iarnă; 

b. organizarea unităţilor operative de acţiune; 

c. întocmirea programului de pregătire și acţiune operativă în timpul  iernii.  

 

La nivelul  Primăriei Comunei Mogosoaia se va întocmi anual, până la data de 1 octombrie, 

programul de pregătire și acţiune operativă în timpul iernii,  care va cuprinde cel puţin: 

a) centralizatorul materialelor antiderapante, al carburanţilor și lubrifianţilor; 

b) centralizatorul utilajelor și a mijloacelor de deszăpezire, combatere polei și încărcare a zăpezii 

c) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care  se va acţiona; 

d) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi  pe care se va acţiona cu prioritate; 

e) lista străzilor pe care se afla obiective sociale ( creşe, grădiniţe,  cămine  de bătrâni, staţii de 

salvare, spitale, unităţi de învăţământ); 



f) lista mijloacelor de comunicare; 

g) lista persoanelor responsabile de îndeplinirea  programului,  cu adresa și numerele de telefon de 

la serviciu și de acasă; 

h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de canalizare  și a gurilor 

de scurgere; 

i) lista statiilor și refugiilor de transport  în comun; 

j) lista locaţiilor  de depozitare a zăpezii; 

k) dispunerea  spatiilor pentru adunarea  și odihna personalului. 

 

La sfârşitul perioadei  de deszăpezire,  Primăria  Comunei Mogosoaia împreuna cu operatorul de 

salubrizare elaborează un program de măsuri și acţiuni detaliat pentru efectuarea curăţeniei  de primăvară 

(Luna Curăţeniei). Acest program  va fi prezentat anual spre avizare la Primăria Comunei Mogosoaia , până 

pe data de 1 martie a fiecărui an. Luna curățeniei  se desfăşoară anual în perioada martie - aprilie. 

Operaţiunile  de curăţare  și transport  al zăpezii și de acţionare cu materiale antiderapante se 

realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri, pe străzile sau tronsoanele de 

străzi situate de-a lungul lacurilor  și al cursurilor  de apă. 

Îndepărtarea zăpezii  se va realiza atât manual, cât și mecanizat,  în funcție de condiţiile  specifice  

din teren. 

Îndepărtarea zăpezii manual se efectuează atât ziua, cât și noaptea, în funcție de necesităţi, cu 

respectarea  instrucţiunilor de securitate  și sănătate a muncii. 

Operatorul serviciului  de salubrizare  vor avea convenţii  încheiate cu Administraţia Naţională de 

Meteorologie, pentru  a cunoaşte zilnic prognoza  pentru următoarele  3 zile privind evoluţia temperaturii 

nocturne și diurne și a cantităţilor  de precipitaţii  sub formă de zăpadă. 

În funcție de prognoza meteorologica primită, operatorul va acţiona preventiv pentru 

preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă  și a formării poleiului. 

Programele de deszăpezire şi combatere a poleiului vor fi executate de către operatorul de 

salubrizare pe absolut toate arterele de circulaţie din comuna, inclusiv pasajele subteranei şi supraterane. 

Programele se aplică imediat ce au început fenomenele meteorologice specifice şi se finalizează în maxim 

4 ore de la încetarea acestor fenomene.  În cazul depunerii  stratului de zăpadă și/sau a formării gheţii, 

arterele de circulație  a mijloacelor de transport în comun, spaţiile destinate  traversării pietonale  a străzilor, 

trotuarele  din dreptul statiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv  refugiile de pietoni  ale staţiilor 

de tramvai,  căile de acces la instituţiile publice, staţiile de metrou și unităţile  de alimentaţie publică trebuie  

să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii. 

În cazul unor ninsori abundente sau care  au o durată  de timp mai mare de  12 ore se va interveni  

cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport 

în comun. 

Acţiunea de deszăpezire trebuie să continue pană la degajarea tuturor străzilor și aleilor din cadrul 

localităţii, 

Odată  cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public  se vor degaja atât rigolele, cât și gurile  de 

scurgere, astfel încât  în urma topirii  zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul  de canalizare. 

Evidenţa activității privind combaterea poleiului și deszăpezirii străzilor din localitate pe timp de 

iarnă se va ţine  de către  operator într-un registru special întocmit pentru  această activitate și denumit 

"jurnal de activitate pe timp  de iarnă", 

Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul împuternicit al autorităţii 

administraţiei publice locale constituie documentul primar de bază pentru verificarea activității și 

decontarea lucrărilor efectuate. 

În cadrul jurnalului  se vor trece  cel puţin următoarele: 

a) numele și prenumele dispecerului; 

b) data  și ora de începere a acţiunii pe  fiecare utilaj/echipa în parte;  

c) data  și ora de terminare a acţiunii pe fiecare utilaj/echipa în parte;  

d) străzile  pe care s-a acționat; 



e) activitatea prestată; 

f) forţa de munca utilizată; 

g) utilajele/echipele care  au acționat; 

h) materialele utilizate și cantitatea acestora; 

i) temperatura exterioară; 

j) condiţiile hidrometeorologice; 

k) grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la Administraţia Naţională de 

Meteorologie; 

I) semnătura dispecerului; 

m) semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului. 

Evidentă se va ține pe schimburi, separat pentru acţiunea cu utilaje şi pentru acţiunea cu forţe 

umane. 

Consiliul Local al Comunei Mogosoaia trebuie să stabilească locurile de depozitare sau de 

descărcare a zăpezii care a rezultat în urma  îndepărtării acesteia de pe străzile  pe care  s-a acționat manual 

sau mecanizat. 

Locurile de depozitare vor  fi amenajate astfel încât: 

a) să nu permită infiltrarea apei rezultate din topire în sol; 

b) suprafaţa depozitului să fie suficient de mare  pentru  a permite depozitarea întregii cantităţi de 

zăpadă provenite din aria de deservire aferenta; 

c) dimensionarea să se realizeze pentru 50%  din cantitatea medie  multianuală de zăpadă, 

comunicată de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru localitatea respectivă,  căzuta pe suprafaţă 

pentru care  se realizează operaţia de deszăpezire, corelată cu unghiul  taluzului natural  pentru zăpadă 

depozitată; 

d) să fie prevăzute cu sistem de colectare a apei provenite din topire și de deversare a acesteia numai  

în reţeaua de canalizare a localităţii, în punctele avizate de operatorul serviciului de alimentare cu apa și de 

canalizare. 

Zăpada rezultată din activitatea de deszăpezire poate fi descărcată în căminele de canalizare avizate  

în prealabil de operatorul  serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. 

Se interzice depozitarea zăpezii pe trotuare, în intersecţii, pe spaţii  verzi  sau virane. 

Operaţiunile de încărcare, transport, descărcare și depozitare a zăpezii  și a gheţii se desfăşoară 

concomitent cu activitatea de deszăpezire şi combatere a poleiului şi trebuie să se finalizeze în maximum 8 

ore de la încetarea fenomenelor meteorologice. 

Primăria Comunei Mogosoaia poate stabili și alte intervale de timp în care operatorul trebuie să 

asigure deszăpezirea, în funcție de importanta  străzilor,  abundenta cantităţii  de zăpadă, dotarea cu mijloace 

tehnice și umane etc., dar nu mai mult de 24 de ore. 

Primăria Comunei Mogosoaia va lua măsuri pentru prevenirea și combaterea poleiului și înzăpezirii 

străzilor, pe toată perioada iernii, și de apărare a lor împotriva degradării, în perioada de dezgheţ. 

Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât și fondanţi chimici  în 

amestecuri omogene, iar împrăştierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafaţa partii  carosabile. 

În cazul  în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locală indică  posibilitatea 

apariţiei poleiului, a gheţii  și în perioada în care  se înregistrează variaţii de temperatură care conduc la 

topirea zăpezii/gheţii urmată în perioada imediat următoare de îngheţ, tratamentele preventive cu substanţe 

chimice, se realizează în maximum 2 ore de la avertizare. 

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 scăzute  se va utiliza clorura  de calciu  sau 

alte substanţe chimice care au un grad  de coroziune redusă. 

Utilizarea clorurii de sodiu  fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau împreună 

cu nisip  sau alte materiale care prin  acţiunea de împrăştiere pot produce deteriorări prin  acţiunea abrazivă 

ori prin lovire şi/sau înfundare a canalizării stradale este  interzisă. 

Substanţele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva îngheţului și pentru combaterea 

formarii poleiului vor  fi aprobate de Primăria Comunei Mogosoaia. 



Condiţii specifice de derulare a activității 

Operatorul de salubrizare va înainta obligatoriu, în fiecare  an, pană la data  de 01 octombrie la 

Primăriei Comunei Mogosoaia, Programul de măsuri și acţiuni  privind deszăpezirea și combaterea 

poleiului pentru iarnă  respectivă. 

Programele vor cuprinde în mod  obligatoriu: 

•      număr de utilaje pe tipuri  folosite la deszăpezire și combatere polei; 

•      număr de utilaje suplimentare folosite fă situaţii  de excepţie sau de urgenţă; 

•      număr de utilaje de rezervă; 

•      număr operatorilor și deservenţilor de utilaje, care  acţionează la deszăpezire; 

•      cantitate de material antiderapant și combustibil estimată a se utiliza în iarna respectivă,  

•      cantitatea existenta în stoc. 

•      numărul (lungimea) arterelor din  comuna pe care urmează a se acţiona; 

•      instituţiile publice și sociale în perimetrul cărora se va acţiona pe carosabil și trotuare; 

•      staţiile  și refugiile mijloacelor de transport în comun care vor fi curăţate de zăpadă; 

•      lista trotuarelor duble sau din perimetrul imobilelor părăsite sau în litigiu, unde nu se cunosc 

deţinătorii legali; 

•      datele  de identificare a platformelor de depozitare a zăpezii. 

Imediat după declanşarea fenomenelor meteorologice specifice, se vor lua măsuri de către 

operatorul care execută programe de deszăpezire și combatere polei  în Comuna Mogosoaia pentru. a 

asigura accesul în siguranţă la/de  la obiectivele ce deservesc servicii vitale pentru populaţie (sănătate, 

alimentaţie publică, învăţământ, asigurare energie electrică, termica, transport în comun, etc.). 

Operatorul care  execută programe de deszăpezire și combatere polei  vor comunica Primăriei 

Comunei Mogosoaia, data  și ora declanşării precum și data și ora finalizării intervenţiilor, sau a reluării 

acţiunilor în cazul  precipitaţiilor abundente sau de durată. 

Operatorul de salubrizare va deszăpezi refugiile pietonale, staţiile de transport în comun,  gurile  de 

canalizare și vor  asigura menținerea în stare de practicabilitate a acestora.  Curăţarea și transportul zăpezii 

de pe carosabil se vor realiza de către  operatorul de salubrizare. 

De asemenea,  operatorul de salubritate împreuna cu reprezentanţii Primăria Comunei Mogosoaia, 

vor identifica zonele  de trotuar care nu sunt  aferente imobilelor sau terenurilor persoanelor fizice și juridice 

(trotuarele aferente diverselor spaţii publice, trotuarele situate în apropierea carosabilului și care  se 

constituie totodată în al doilea  trotuar al aceluiaşi sens de mers  etc.).  Aceste zone  vor fi cuprinse în 

programele pentru efectuarea serviciului de iarnă.  În această  situaţie,  obligativitatea realizării deszăpezirii 

și combaterea poleiului revine  în totalitate operatorilor serviciului de salubrizare. 

În cazul  avertizărilor meteo, privind apariţia fenomenelor specifice: ninsori/polei, operatorul de 

salubrizare, vor poziţiona utilajele specifice în locaţii  uşor accesibile pe raza  zonei  de acţiune,  iar în cazul 

rampelor și pantelor, podurilor și pasajelor auto în vecinătatea acestora,  astfel încât  să se permită 

intervenţia rapidă pe programele de deszăpezire și combatere polei.  Locaţiile vor fi cuprinse în programele 

de deszăpezire și combatere polei efectuate de operatorul de salubrizare și vor fi transmise Comunei 

Mogosoaia. 

De asemenea, operatorul de salubrizare vor prezenta odată  cu programul de deszăpezire și 

combatere polei și un program suplimentar de acţiune întocmit în cazul  situaţiilor extreme, care  să menţină 

în stare de practibilitate principalele artere din comuna. 

Locaţiile unde  se va depozita zăpadă și gheaţa  evacuată vor fi betonate, obligatoriu cu acces  la 

instalaţia de canalizare pentru a se preîntâmpina poluarea solului  cu substanţe chimice sau saruri utilizate 

la combaterea poleiului. Aceste locaţii  vor fi identificate de către Primăria Comunei Mogosoaia. 

Prin  grija operatorului serviciului de salubrizare, se va amenaja cel puţin o locaţie  pe comuna 

pentru depozitarea zăpezii. Aceste locaţii  vor fi incluse în  Programul de deszăpezire și combaterea 

poleiului. 

Fiecare operator va avea în mod obligatoriu 1 baza  de deszăpezire, una principală și una  auxiliară, 

care vor fi în  mod automat pregătite până la cel târziu 01 noiembrie al fiecărui  an. 



Operatorul de salubrizare care desfăşoară programele de deszăpezire, are obligaţia de a asigura  un 

număr minim de 3 utilaje specifice (inscripţionate în mod distinct) pentru intervenţii punctuale solicitate de 

echipajele de urgenţă (poliţie, salvare, SMURD, pompieri, descarcerare, servicii de utilitate publica), 

Aceste utilaje nu vor fi incluse în execuţia programelor. 

Utilajele de deszăpezire și combaterea poleiului aparţinând operatorilor care efectuează prestaţii 

pentru agenţii  economici vor fi inscripţionate în mod  corespunzător și nu vor fi incluse în programele 

pentru deszăpezirea și combaterea poleiului pe arterele publice. 

Operatorul de salubrizare va încheia convenţii cu Administraţia Naţională de Meteorologie pentru 

a dispune în orice moment de prognoza meteo. 

Substanţele folosite pentru combaterea poleiului și a gheţii vor fi stabilite astfel încât  să respecte 

prevederile legale în vigoare și să îndeplinească cerinţele privind protecţia mediului înconjurător, 

Persoanele fizice  și juridice, au obligaţia cape timp de iarnă  să îndepărteze ţurţurii de gheaţă  

formaţi la nivelul acoperişului imobilului/construcţiei, să cureţe,  în maximum 24 de ore după încetarea 

ninsorii, zăpadă depusă și gheaţa  formată,  de pe trotuarele aferente imobilelor unde  domiciliază sau își 

desfăşoară activitatea,  a sediilor de firme,  curţilor și terenurilor deţinute, astfel încât traficul pietonal  să 

se desfăşoare în condiţii normale. La imobilele în care la parter funcţionează societăţi  comerciale, magazine 

sau prestatori de servicii, obligaţiile menționate-revin acestor unităţi pe timpul  funcţionarii acestora. 

Persoanele juridice care administrează, pieţe, târguri,  oboare  și bazare  au obligaţia să îndepărteze 

zăpadă și gheaţa imediat după  depunere (nu mai  târziu de 24 de ore de la încetarea fenomenelor 

meteorologice specifice) în perimetrul în care îşi desfăşoară activitatea și pe căile de acces, astfel încât 

traficul pietonal să se desfăşoare în condiţii normale. 

Pentru pieţele, târgurile de pe raza sectoarelor se vor elabora programe de deszăpezire și combatere 

polei, care vor fi incluse în Programele întocmite de Primăria Comunei Mogosoaia și apoi vor fi transmise 

până pe data  de 15 octombrie a fiecărui an. 

Cerinţele minime privind dotarea cu utilaje pentru  efectuarea operaţiilor de deszăpezire și 

combatere a poleiului 

Pentru prestarea activității operatorul trebuie deţină minim   : 

• autospeciale cu plug: 

• autospeciale cisterne echipate cu instalație pentru împrăştierea soluţiei antiderapante lichide 

• autospeciale pentru  împrăştierea materialului antiderapant solid  

• freze pentru trotuare; 

• utilaje multifuncţionale cu dimensiuni de gabarit reduse care să permită accesul pe străzi  înguste  

(plug, material antiderapant); 

• Încărcător frontal  și  basculante pentru  transportul zăpezii; 

• Instalaţii speciale  de topit/îndepărtat zăpadă. 

Toate  utilajele care deservesc serviciul de iarnă se vor încadra în clasa  de poluare, minim  EURO  

6 și vor fi dotate  cu sistem  GPS.  Primăria Comunei Mogosoaia vor avea acces  în mod  obligatoriu la 

sistemul GPS; 

Toate  utilajele și instalaţiile utilizate în activitatea de deszăpezire și combatere polei,  vor fi curăţate 

și dezinfectate, astfel încât  să se preîntâmpine poluarea mediului  înconjurător. 

Numărul de utilaje necesar desfăşurării serviciului se va stabili conform ORDIN nr. 111 A.N.R.S.C 

din 9 iulie 2007 privind aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor în 

funcţie de suprafeţele deservite şi frecvenţele operaţiunilor desfăşurate. 

 

 
ART. 58 

  Prestarea activităţilor de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune 

a acestora pe timp de polei sau de îngheţ se vor executa astfel încât să se realizeze: 

  a) continuitatea activităţii pe toată durata sezonului rece, indiferent de condiţiile meteo, cu respectarea 

prevederilor contractuale; 

  b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarilor; 



  c) controlul calităţii serviciului prestat; 

  d) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii; 

  e) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; 

  f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice 

locale, în condiţiile legii; 

  g) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea 

costurilor de prestare a serviciului; 

  h) asigurarea capacităţii de curăţare manuală şi mecanizată a tuturor căilor publice, pentru prestarea 

serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată; 

  i) asigurarea capacităţilor de încărcare şi transport al zăpezii în vederea descărcării în locurile care au 

fost autorizate în acest scop; 

  j) asigurarea utilajelor şi a întregii cantităţi de material antiderapant necesare combaterii poleiului de 

pe căile publice; 

  k) reînnoirea parcului auto, în vederea creşterii eficienţei în exploatarea acestuia, încadrării în normele 

naţionale privind emisiile poluante şi asigurarea unui serviciu de calitate; 

  l) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificăţi în regulamentul serviciului de 

salubrizare; 
  m) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient. 

 
  SECŢIUNEA a 8-a 

  Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de 

ecarisaj 

 
  ART. 59 

  Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de colectare a cadavrelor animalelor de pe 

domeniul public şi de predare a acestora unităţilor de ecarisaj, în condiţiile legii, în aria administrativ-

teritorială a Primăriei Comunei Mogosoaia. 

 
  ART. 60 

  Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi colectate şi transportate în mijloace auto special 

amenajate şi vor fi predate la unitati specializate si autorizate. 

 

  ART. 61 

  Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate  în termen de maximum două  ore de la 

semnalarea existenţei acestora de către populaţie, reprezentanţi ai operatorilor economici sau instituţiilor 

publice, inclusiv în cazul  autosesizării ca urmare a activității curente  de salubrizare. 

Autovehiculele și containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul public 

trebuie dezinfectate după  fiecare  transport în parte  în locurile special  amenajate pentru această  operaţie. 

Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecţie  și să fie dotat cu mijloace corespunzătoare 

astfel încât să nu vina în contact direct  cu animalele colectate. Personalul trebuie să aibă  aviz medical prin 

care şase confirme că sunt îndeplinite condiţiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă  este cazul,  pentru 

prestarea acestei activități. 

Se interzic abandonarea, îngroparea sau depozitarea deșeurilor de origine animală în alte condiţii 

decât cele stabilite de legislaţia în vigoare. 

Operatorul de salubrizare are obligaţia să ţină o evidentă referitoare la deșeurile  de origine  animală 

colectate, modul de transport, precum și documente doveditoare cu privire la predarea acestor deșeuri  la 

unitatea de ecarisaj,  dacă nu realizează operaţia de neutralizare. 

În cazul  în care  operatorul de servicii de salubrizare realizează neutralizarea deșeurilor de origine 

animală provenite  din gospodăriile  populaţiei, acesta trebuie să păstreze  evidentele  cu privire la tipul 

deșeurilor, cantitatea, documentele însoţitoare, modul de neutralizare, data şi, după caz, sarja/lotul, precum 



şi, pentru materiile  sau produsele rezultate, destinaţia,  transportatorul  și documentele însoţitoare  și trebuie 

să întocmească și să completeze  registre în conformitate cu legislaţia în vigoare,  inclusiv pentru animalele 

moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline. 

Toate documentele se arhivează și se păstrează conform dispoziţiilor  legale în vigoare. 

   

        ART. 62 

  Prestarea activităţilor de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi de predare a 

acestora unităţilor de ecarisaj se va executa astfel încât să se realizeze: 

  a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor 

contractuale; 
  b) ridicarea cadavrelor de animale de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj în 

termen de două ore de la anunţare; 

  c) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarilor; 

  d) controlul calităţii serviciului prestat; 

  e) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; 

  f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice 

locale, în condiţiile legii; 

  g) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea 

costurilor de prestare a serviciului; 

  h) asigurarea mijloacelor auto special amenajate şi dotate pentru efectuarea unor astfel de transporturi,  

în întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată; 

  i) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificăţi în regulamentul serviciului de 

salubrizare; 
  j) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient. 

 
  SECŢIUNEA a 9-a 

  Colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la 

populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de 

echipamente electrice şi electronice etc.) 

 

  ART. 63 

  Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de colectare, transport, depozitare şi valorificare 

a deşeurilor voluminoase (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.) provenite de la 

populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a 

Primăriei Comunei Mogosoaia. 

 
  ART. 64 

  Punctele special amenajate pentru colectarea deşeurile voluminoase provenite de la populaţie, instituţii 

publice şi agenţi economici sunt specificate în anexa (anexă la caietul de sarcini, cu locaţia punctelor de 

colectare, capacitatea de depozitare, ziua de colectare şi intervalul orar), redactată și actualizată anual, până 

la data de 1 octombrie de operatorul de salubrizare selectat, cu sprijinul compartimentului de specialitate 

din cadrul Primăriei Comunei Mogosoaia. 

 

 
  ART. 65 

   Deşeurile voluminoase (mobila, saltele, canapele, covoare, în general obiecte mari de folosința 

indelungata altele decat deşeurile de echipamente electrice  şi  electronice) generate de populatie vor fi 

colectate  şi  transportate la baza de lucru a operatorului unde vor fi stocate temporar  şi  tratate 

(dezmembrare  şi  sortare) în vederea valorificarii. Lunar, la o data anuntata în prealabil de operator, 

populatia va depune deşeurile voluminoase în punctele de pre colectare existente pentru deşeurile menajere 



reziduale (in cazul populatiei care locuieste la bloc) sau în fata portii (in cazul populatiei care locuieste la 

casa), astfel incat sa nu fie impiedicata circulatia auto  şi  pietonala. Primaria Comunei Mogosoaia are in 

vedere crearea unui centru de colectare prin aport voluntar pentru deseurilor voluminoase de la populatie, 

unde populatia Comunei Mogosoaia poate aduce in orice zi deseuri voluminoase cu costuri de primire zero. 

 
  ART. 66 

  Prestarea activităţilor de colectare, transport, depozitare şi valorificare a deşeurilor voluminoase 

provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, 

deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.) se va executa astfel încât să se realizeze: 
  a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor 

contractuale; 
  b) ridicarea deşeurilor voluminoase, neasimilate celor menajere, din punctele special amenajate la data 

şi intervalul orar stabilit; 

  c) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarului; 

  d) controlul calităţii serviciului prestat; 

  e) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; 

  f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice 

locale, în condiţiile legii; 

  g) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea 

costurilor de prestare a serviciului; 

  h) asigurarea cu mijloace auto necesare pentru transportul întregii cantităţi de deşeuri din aria 

administrativ-teritorială încredinţată; 

  i) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificăţi în regulamentul serviciului de 

salubrizare; 
  j) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient. 

 
  SECŢIUNEA a 10-a 

  Colectarea, transportul, depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări 

 
  ART. 67 

  Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor 

rezultate din activităţi de construcţii şi demolări, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a 

Comunei Mogosoaia 

 
  ART. 68 

Deşeurile din construcţii provenite de la populaţie sunt deşeuri solide generate de activităţi de 

reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor proprietate individuală. În mod uzual, 

aceste deşeuri conţin beton, ceramică, cărămizi, ţigle, materiale pe bază de ghips, lemn, sticlă, materiale 

plastice, metale, materiale de izolaţie şi altele asemenea. 

 

  ART. 69 

  (1) Deşeurile rezultate din activităţi de construcţii şi demolări vor fi transportate la depozitul/depozitele 

specializate pentru primirea acestor tipuri de deşeuri, stabilit/e până la data de 1 octombrie de operatorul de 

salubrizare selectat, cu sprijinul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Mogosoaia. 

(se va specifica locaţia depozitului şi materialele acceptate pentru depozitare precum şi condiţia de sortare 

înainte de depozitare). 

  (2) Se vor stabili condiţiile de transport al deşeurilor din construcţii în alte locaţii, în funcţie de tipul 

deşeului (pământ, pietriş, nisip, beton etc.) şi de necesităţile autorităţii administraţiei publice locale. 

 
  ART. 70 



Deşeurile de construcţii şi desfiinţări provenite de la populaţie din activităţile de 

reparații/modernizări/reamenajări interioare/exterioare ale locuinţelor vor fi colectate de către operatorii de 

salubrizare prin modalitățile stabilite prin prezentul caiet de sarcini. 

Deşeurile din construcţii provenite de la populaţie se colectează prin grija deţinătorului şi sunt 

transportate de către operator în baza unui contract de prestări servicii la instalaţiile de 

concasare/sortare/valorificare sau la depozitele conforme, dacă acestea nu pot fi valorificate. 

Colectarea deşeurilor din construcţii se realizează numai în containere standardizate acoperite, fiind 

interzisă abandonarea/deversarea acestor deşeuri în recipientele sau containerele în care se depun deşeurile 

municipale. 

Transportul deşeurilor din construcţii provenite de la populaţie se realizează în containerele în care 

s-a realizat colectarea sau în mijloace de transport prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a 

nu avea loc degajarea prafului sau împrăştierea acestora în timpul transportului. 

În cazul deşeurilor din construcţii prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile 

necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie sub concentraţia admisă. 

Eliminarea deşeurilor se face la depozitele conforme, în sectoarele stabilite pentru depozitarea 

deşeurilor din construcţii şi demolări, cu respectarea condiţiilor impuse de tehnologia de depozitare 

controlată. 

  Deşeurile rezultate din construcţii, care conţin azbest, nu se amestecă cu celelalte deşeuri şi vor fi 

colectate separat, în aşa fel încât să nu se degajeze fibre din material; personalul care realizează această 

operaţie va purta echipament de protecţie, special, pentru lucrul cu azbestul. 

Containerele în care se colectează deşeurile periculoase din construcţii trebuie să fie prevăzute cu 

semne convenţionale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanţelor otrăvitoare şi să fie 

inscripţionate cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE". 

 Este interzisă abandonarea şi depozitarea deşeurilor din construcţii şi demolări pe domeniul public 

său privat al autorităţii administraţiei publice locale. 

 Deșeurile de construcții și demolări care se găsesc în apropierea punctelor gospodărești la blocuri, 

sau în alte locații, vor fi colectate de operatorul de salubrizare. 

 În cazul deşeurilor abandonate şi în cazul în care producătorul/deţinătorul de deşeuri este 

necunoscut, cheltuielile legate de curăţarea şi refacerea mediului, precum şi cele de transport, valorificare, 

recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de către autoritatea administraţiei publice locale. 

 După identificarea producătorului/deţinătorului de deşeuri, acesta este obligat să suporte atât 

cheltuielile prevăzute la alin. (3), efectuate de autoritatea administraţiei publice locale, cât şi pe cele legate 

de acţiunile întreprinse pentru identificare. Pentru deșeurile depuse în limita de 10 m din jurul punctelor 

gospodărești de la blocuri, cheltuielile vor fi suportate de toți utilizatorii arondați punctului gospodăresc 

dacă nu se poate identifica producătorul deșeurilor. 

 

  ART. 71 

  Prestarea activităţilor de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor rezultate din activităţi de 

construcţii şi demolări se va executa astfel încât să se realizeze: 

  a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor 

contractuale; 
  b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarului; 

  c) controlul calităţii serviciului prestat; 

  d) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; 

  e) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare, aprobat de autoritatea administraţiei publice  

locale în condiţiile legii; 

  f) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea 

costurilor de prestare a serviciului; 

  g) asigurarea mijloacelor de încărcare şi transport pentru efectuarea unor astfel de transporturi, în 

întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată; 



  h) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificăţi în regulamentul serviciului de 

salubrizare; 
  i) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient. 

 
 


