
      MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

           PROIECT  
 
 

             HOTĂRÂREA NR._____ 
privind aprobarea Strategiei locale referitoare la dezvoltarea și funcționarea pe 
termen mediu și lung a serviciului de salubrizare din Municipiul Craiova 

 
 
 
          Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
20.12.2018; 

   Având în vedere expunerea de motive nr.196868/2018, rapoartele nr.199000/2018 
întocmit de Direcţia Servicii Publice și nr.203381/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Strategiei locale 
privind dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare 
din Municipiul Craiova;      
         În conformitate cu prevederile art.1 alin.2 lit.e și art.8 alin.1 din Legea nr.51/2006, 
republicată, privind serviciile comunitare de utilităţi publice și art.5 alin.1 din Legea 
nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților; 
          În temeiul art.36, alin.2, lit.d, coroborat cu alin.6, lit.a, pct.14, art.45, alin.1, art.61, 
alin.2 şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 
 
 
 

                                                HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă Strategia locală privind dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și 
lung a serviciului de salubrizare din Municipiul Craiova, prevăzută în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Servicii Publice vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri.  

 
 
 
 
 

          INIŢIATOR,   AVIZAT, 
            PRIMAR,    SECRETAR, 

              Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul  Administrarea și Monitorizarea  
Serviciilor de Utilitate Publică 
Compartimentul Administrare și   
Monitorizare Salubritate 
Nr. 196868/03.12.2018 

 
Expunere de motive 

privind aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe 
termen mediu și lung a serviciului de salubrizare din Municipiul Craiova 

 
 
Potrivit prevederilor art. 1, alin (2), lit. e din Legea nr. 51/2006 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, privind serviciile comunitare de utilităţi 
publice, salubrizarea localităților este un serviciu de utilitate publică. 
 În conformitate cu prevederile art. 8 alin (1) din actul normativ mai sus 
menţionat, „Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, in 
condiţiile legii, in tot ceea ce priveste infiintarea, organizarea, coordonarea si 
functionarea serviciilor de utilitati publice, precum si in ceea ce priveste crearea, 
dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică 
sau privată a unităților administrativ-teritoriale aferente sistemelor de utilități 
publice”. 

În conformitate cu prevederile art. 5, alin (1) din Legea serviciului de 
salubrizarea localităților nr. 101/2006, cu modificările ulterioare ”Autorităţile 
administraţiei publice locale elaborează, aprobă şi controlează aplicarea strategiilor 
locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului 
de salubrizare, ţinând seama de prevederile legislaţiei în vigoare, de documentaţiile 
de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, precum şi de programele 
de dezvoltare economico-socială a unităţilor administrativ-teritoriale.”  

Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, Strategia locală cu privire la dezvoltarea și 
funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare din Municipiul 
Craiova. 
                                           
 
                                                                        Primar, 
                                                                 Mihail GENOIU 

 
 

      
 

 
                   
                         Director Executiv Adj.,              

                               Alin GLĂVAN 
 



                                                                                                                           
 
DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE 

Serviciul Administrarea şi Monitorizarea 

Serviciilor de Utilitate Publică   

Nr.199000/ 05.12.2018 

           Se aprobă, 

                      Primar, 

                           Mihail Genoiu 

 

 

                

                        Avizat,  

                   Viceprimar, 

                Adrian Cosman 

                        

 

 

RAPORT 

 

 Potrivit prevederilor art. 1, alin (2), lit. e din Legea nr. 51/2006 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, 
salubrizarea localităților este un serviciu de utilitate publică. 
 În conformitate cu prevederile art. 8 alin (1) din actul normativ mai sus menţionat, 
„Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în 
tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea și funcționarea serviciilor de 
utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, 
administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților 
administrativ-teritoriale aferente sistemelor de utilități publice”. 

În conformitate cu prevederile art. 5, alin (1) din Legea serviciului de salubrizare a 
localităților nr. 101/2006, cu modificările ulterioare ”Autorităţile administraţiei publice 
locale elaborează, aprobă şi controlează aplicarea strategiilor locale cu privire la 
dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare, ţinând 
seama de prevederile legislaţiei în vigoare, de documentaţiile de urbanism, amenajarea 
teritoriului şi protecţia mediului, precum şi de programele de dezvoltare economico-
socială a unităţilor administrativ-teritoriale.”  
 Prin Nota de control nr. 55199 din 30.03.2018 a echipei de control a A.N.R.S.C. şi 
prin Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova nr. 1546/04.04.2018, s-a stabilit ca 
măsură elaborarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea  și funcționarea pe termen 
mediu și lung a serviciului de salubrizare în Municipiul Craiova. Ţinând cont de situația 
actuală și de perspectivă a serviciului de salubrizare  s-a elaborat Strategia locală cu 

privire la dezvoltarea  și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de 

salubrizare în Municipiul Craiova, în forma anexată la prezentul raport. 
 Având în vedere cele de mai sus şi conform art. 5,alin. 1, lit. i, din Legea 
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serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, care prevede că autorităţile administraţiei publice locale au ca 
responsabilitate „să elaboreze și să aprobe strategia locală de dezvoltare a serviciului de 
salubrizare și a infrastructurii aferente, cu consultarea utilizatorilor serviciului de 
salubrizare”, a fost supus consultării publice, conform prevederilor Legii nr. 52/2003, 

privind transparenţa decizională în administraţia publică, proiectul - Aprobarea Strategiei 
locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de 
salubrizare din Municipiul Craiova, în forma anexată la prezentul raport, pe site-ul 
instituţiei www.primariacraiova.ro la rubrica: Proiecte de hotărâri supuse dezbaterii 
publice, pe o perioada de 30 zile lucrătoare. 

Până la data întocmirii prezentului raport nu s-au primit propuneri, sugestii sau 
opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. 

Faţă de cele menţionate mai sus, fiind îndeplinite condiţiile de legalitate și 
oportunitate și având în vedere prevederile Legii 51/2006 și Legii 101/2006, supunem 
spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, Strategia locală cu privire la 
dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare din 
Municipiul Craiova, conform anexei la prezentul raport. 
 
 
 
 

      Director Executiv,                  Director Executiv, 
                  Delia Ciucă                      Alin Glăvan 
 
 
 
 
                                                      Întocmit, 
                                Insp. Mariana Neagoe-Curelaru  
                                                                                         Insp. Sorică Mihaela                                       
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         Insp. Viorel Radu 
         Insp. Marian Mircea 
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CAPITOLUL 1. PREAMBUL 
"Strategia locală cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen 

mediu şi lung a serviciului de salubrizare în municipiul Craiova " reprezintă un 
document de planificare cu privire la modalităţile de gestionare a activităţilor 
componente ale serviciului public de salubrizare. 

Prezentul document îşi propune, conformarea la cerinţele legislative 
stabilite prin Legea 101/2006 republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, art. 5, aliniatul 1, respectiv: "Autorităţile administraţiei publice locale 

elaborează, aprobă şi controlează aplicarea strategiilor locale cu privire la 

dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare, 

ţinând seama de prevederile legislaţiei în vigoare, de documentaţiile de 

urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, precum şi de 

programele de dezvoltare economico-socială a unităţilor administrativ-

teritoriale". 
Strategia are ca scop stabilirea direcţiilor de dezvoltare a activităţilor 

componente ale serviciului de salubrizare în municipiul Craiova, aşa cum sunt 
acestea definite în Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: 

a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere 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) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de 
activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a 
acestora; 

c) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice 
a deşeurilor; 

d) operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi 
deşeurile similare; 

e) sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare; 
f) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 
g) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în 

funcţiune a acestora petimp de polei sau de îngheţ; 
h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea 

acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare; 
i) organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a 

deşeurilor similare; 
j) administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a 

deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare; 
k) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea. 

 
În acest sens, strategia locală îşi propune să definească principiile, obiectivele 

și direcţiile de acţiune care stau la baza dezvoltării şi funcţionării, pe termen 



mediu şi lung, a serviciului de salubrizare în municipiul Craiova precum şi 
stabilirea unui plan de măsuri de acţiune şi a indicatorilor de monitorizare a 
implementării obiectivelor. 

De asemenea, strategia locală va reprezenta punctul de plecare în 
identificarea oportunităţilor specifice pentru diferitele activităţi ale serviciului de 
salubrizare, respectiv pentru elaborarea politicilor şi stabilirea priorităţilor de 
dezvoltare şi finanţare a acestora. 
 
CAPITOLUL 2. CONTEXT 

În contextul actual privind necesitatea asigurării atât a protecţiei mediului 
şi a condiţiilor de viaţă optime pentru populaţie, cât şi a dezvoltării durabile, se 
impune stabilirea unei Strategii locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea 

pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare în municipiul Craiova. 
2. 1. Cadrul legislativ 
       Cadrul legislativ general privind serviciul public de salubrizare este asigurat 
prin:  
- Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată și 
modificată;  
- Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată și 
modificată;  
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
- Hotărârea de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
- Hotărârea de Guvern nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionarea 
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările ulterioare; 
- Hotărârea nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a 
deşeurilor 2014-2020; 
- Hotararea de Guvern nr. 856/16 august 2002, actualizata, privind evidenta 
gestiunii deşeurilor şi aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile 
periculoase; 
- Legea nr. 99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de 
salubrizare a localităţilor nr. 101/2006;  
- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică 
privind mediul de viaţă al populaţiei;   
- Legea nr. 211/2011  republicată, privind regimul deşeurilor; 
- Ordonanța de urgență nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de 
gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; 
- Ordonanța de urgență nr. 5/2015 privind deşeurile electrice şi electronice;  
- Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului - cadru al 
serviciului de salubrizare a localităţilor;  



- Ordinul A.N.R.S.C. nr.111/2007 privind aprobarea  Caietului de sarcini - Cadru 
al serviciului de salubrizare a localităţilor;  
- Ordinul A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului - Cadru de 
prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor;  
- Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de 
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice de 
salubrizare a localităţilor;  
- Legea nr. 99/2016 privind achizițiile publice; 
- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și conccesiunile de servicii; 
- Hotărârea nr. 942/2017 privind aprobarea Planului naţional de gestionare a 
deşeurilor; 
 - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 360/12.01.2008  prin 
care s-a aprobat: 

-  asocierea Municipiului Craiova  cu Consiliul Județean Dolj și cu 
municipiile, orașele și comunele din județul Dolj în vederea 
înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 
Deșeurilor ”ECODOLJ”, având ca scop realizarea proiectului de 
interes comun finanțat prin POS Mediu ” Sistem de Management al 
deșeurilor în Județul Dolj” 
− punerea la dispoziția Proiectului ” Management integrat al 

deșeurilor în județul Dolj” a Depoziului ecologic zonal Mofleni 
− Contractul de asociere, Actul Constitutiv și Statutul Asociației 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 242/29.11.2012 – prin 
care s-a aprobat asocierea Municipiului Craiova cu comuna Ișalnița și Comuna 
Vârvoru de Jos în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
”Salubris Dolj”, precum şi aprobarea Actului Constitutiv şi a Statutului 
Asociaţiei; 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.57/2013 – prin care s-a 
aprobat înființarea de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Salubris 
Dolj a operatorului regional S. C. Salubritate Craiova SRL; 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 59/2013 - prin care s-a 
mandatat primarul municipiului Craiova să voteze în Adunarea Generală a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Salubris Dolj atribuirea directă a 
contractului de delegare pentru unele activități ale serviciului de salubrizare, 
către operatorul regional S.C. Salubritate Craiova SRL, precum și aprobarea 
contractului de delegarea gestiunii; 

− Master Plan-ul pentru proiectul Sistem de Management Integrat  al 

Deşeurilor în judeţul Dolj; 

 

 

 

2. 2. Orizontul de timp 



Strategia locală cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu 

şi lung a serviciului de salubrizare în municipiul Craiova s-a elaborat pentru 
orizontul de timp 2018- 2023. 

Această Strategie va fi actualizată la intervale de maxim 5 ani, pentru a 
integra atât eventuale modificări legislative cât şi realităţile care afectează 
contextul tehnico- economic relevant. 

Revizuirea va avea în vedere atât actualizarea obiectivelor în funcţie de 
noua situaţie existentă, cât şi includerea eventualelor rezultate obţinute prin 
proiecte nou implementate în perioada analizată şi/ sau concluzii, recomandări 
ale studiilor, cercetărilor, măsurătorilor sau colectării datelor relevante finalizate 
la momentul realizării respectivei revizii. 
 
 
CAPITOLUL 3. PRINCIPII, OBIECTIVE ŞI DIRECŢII GENERALE 
CARE STAU LA BAZA DEZVOLTĂRII ŞI FUNCŢIONĂRII PE 
TERMEN MEDIU ŞI LUNG A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE DIN 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
 
3. 1. Concepte şi principii fundamentale care stau la baza Strategiei locale 

Principalul concept care stă la baza elaborării Strategiei locale cu privire 
la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de 
salubrizare este conceptul de economie circulară, care urmăreşte maximizarea 
eficienței utilizării resurselor. Obiectivul principal este economia de tipul ”zero 

deşeuri”, care limitează generarea deșeurilor, prin utilizarea aproape exclusivă, 
în procesul de producţie, a materiilor prime reciclabile, reducând masiv 
utilizarea resurselor naturale. Acest obiectiv presupune eficientizarea proceselor 
de producție și reciclare. 

În acest context, producătorii sunt responsabili pentru managementul 
ieșirii din uz a produselor lor, astfel încât să fie evitată producerea de deșeuri 
care nu mai pot fi reintroduse în ciclul economiei circulare. 

Prezenta strategie urmărește respectarea următoarelor principii: 
1. Răspunderea faţă de cetăţeni, prin asigurarea igienei şi a sănătăţii populaţiei; 
2. Autonomia locală şi descentralizarea, inclusiv principiul subsidiarității şi 
proporţionalităţii ; 
3. Administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau 
privată şi a banilor publici, corelat cu principiul legalităţii; 
4. Transparenţa, liberul acces la informaţii, consultarea şi antrenarea în decizii a 
cetăţenilor; 
5. Calitatea şi continuitatea serviciilor de salubrizare; 
6. Tarife echitabile şi accesibile tuturor utilizatorilor, corelat cu nediscriminarea 
şi egalitatea tuturor utilizatorilor; 
7. Protecţia sănătăţii publice; 



8. Protecţia şi conservarea mediului înconjurător natural şi construit, inclusiv a 
principiilor subsecvente acestuia: 

8.1.Principiul poluatorul plătește, corelat cu principiul responsabilității 
producătorului și cu cel al responsabilității utilizatorului; 

8.2.Principiul prevenirii, stabilește ierarhia în activitățile de gestionare a 
deșeurilor, după cum urmează: evitarea generării deșeurilor şi minimizarea 
cantităților generate, urmată de tratarea în vederea valorificării și, în ultimul 
rând, de tratarea în vederea eliminării, în condiții de siguranță pentru mediu și 
sănătate a populației; 

8.3.Principiul substituţiei, stabileşte necesitatea înlocuirii materiilor prime 
periculoase cu materii prime nepericuloase, evitându-se astfel apariţia deşeurilor 
periculoase; 

8.4.Principiul proximității, corelat cu principiul autonomiei, stabilește 
faptul că deșeurile trebuie tratate şi eliminate cât mai aproape posibil de locul 
unde au fost generate; 

8.5.Principiul integrării, stabilește faptul că activitățile de gestionare a 
deșeurilor fac parte integrantă din activitățile social-economice care le 
generează. 
 
3. 2. Obiectivele Strategiei locale 

Strategia locală cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu 

şi lung a serviciului de salubrizare în municipiul Craiova va urmări, în 
principal,următoarele obiective: 
a. îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei; 
b. susţinerea dezvoltării economico-sociale a municipiului Craiova; 
c. promovarea calităţii şi eficienţei serviciului de salubrizare; 
d. stimularea mecanismelor economiei de piaţă; 
e. dezvoltarea durabilă a serviciului; 
f. gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparenţă, 
competitivitate şi eficienţă; 
g. promovarea programelor de dezvoltare şi reabilitare a sistemului de 
salubrizare, pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuală a 
investiţiilor; 
h. protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei; 
i. consultarea cu utilizatorii serviciului de salubrizare, în vederea stabilirii 
politicilor şi strategiilor locale în domeniu; 
j. stabilirea normelor locale referitoare la organizarea şi funcţionarea serviciului 
de salubrizare, precum şi a procedurilor de delegare a gestiunii acestuia; 
k. informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a 
serviciului de salubrizare, precum şi asupra necesităţii instituirii unor taxe 
speciale; 
l. respectarea cerinţelor legislative privind protecţia mediului referitoare la 
salubrizarea localităţilor; 



m. respectarea cerinţelor şi obiectivelor prevăzute în Planul Judeţean de 
Gestionare a Deşeurilor la nivelul judeţului Dolj (PJGD) precum şi în Planul 
Regional de Gestionare a Deşeurilor (PRGD), inclusiv atingerea ţintelor privind 
deşeurile stabilite prin Planurile de gestionare a deşeurilor 
 
3. 3. Direcţii generale şi impactul asupra utilizatorilor 

Direcţiile urmărite în elaborarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea 

şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare în 

municipiul Craiova ţin cont atât de prevederile legale în vigoare cât şi de 
contextul economic şi principiile mai sus enunţate. 

De asemenea, se are în vedere, cu prioritate, impactul strategiei asupra 
utilizatorilor serviciilor de salubrizare. 

Utilizatorii serviciului de salubritate sunt:  
 a) comunităţile locale considerate în întregul lor, în cazul activităţilor specifice 
serviciului public de salubrizare prestate de către operatori a căror contravaloare 
se achită de autorităţile administraţiei publice locale de la bugetul local;   
   b) persoanele fizice ori juridice care beneficiază individual de una sau de mai 
multe activităţi specifice serviciului de salubrizare, în cazul activităţilor a căror 
contractare se realizează pe baza unui contract de prestare a serviciului de 
salubrizare, încheiat în nume propriu cu operatorul licenţiat pentru prestarea 
serviciului în unitatea administrativ- teritorială. 

În persepectiva prezentei strategii, se propune o serie de îmbunătăţiri cu 
privire la modalitatea de gestiune a serviciilor de salubrizare, în special pentru 
activităţile care au ca obiect managementul integrat al deşeurilor. În acest 
context se urmăreşte atingerea următoarelor obiective specifice, cu impact 
asupra utilizatorilor din municipiul Craiova: 
- creşterea gradului de colectare selectivă a deşeurilor reciclabile şi a 
biodeşeurilor, în vederea atingerii ţintelor stabilite prin legislaţia în vigoare şi a 
creşterii gradului de reciclabilitate; 
- îmbunătăţirea infrastructurii de colectare şi tratare a deşeurilor municipale 
reciclabile colectate selectiv, în principal prin funcţionarea Staţiei de sortare și a 
stației de compostare Craiova – Moflen, în curs de realizare prin proiectul 
"Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Dolj" finanţat prin 
programul POS Mediu; 
- îmbunătăţirea organizării activităţilor de colectare selectivă şi transport al 
deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare prin concesionarea acestei activităţi 
la nivel regional, către un operator regional, în concordanţă cu prevederile 
proiectului " Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Dolj "; 
- îmbunătăţirea organizării activităţilor de depozitare a deşeurilor reziduale şi de 
compostare a biodeşeurilor prin analizarea alternativelor fezabile din punct de 
vedere tehnico-economic, în vederea creşterii eficienţei lor; 
- schimbarea sistemului de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi 
electronice (DEEE) odată cu schimbarea sistemului de colectare - transport la 



nivel regional, respectiv colectarea acestei fracţiuni direct la Centrele de 
colectare DEEE din municipiu, prin aport voluntar sau prin campanii dedicate 
organizate împreună cu asociaţiile care preiau resposabilitatea producătorilor. 

 
 

CAPITOLUL 4. COMPETENŢE, ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI 
PRIVIND ASIGURAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE DIN 
MUNICIPIUL Craiova 

Participanţii la realizarea serviciilor comunitare de utilitati publice sunt : 
- autorităţile administraţiei publice locale şi centrale; 
- A.N.R.S.C. 
- operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
- utilizatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
 
4. 1. Autorităţile administraţiei publice locale 

În sensul dispoziţiilor Legii nr. 51/2006 republicată, a serviciilor 
comunitare de utiliăţi publice, autorităţile administraţiei publice locale au 

competenţa exclusivă în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, 

coordonarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea ce 

priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea 

bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale 

aferente serviciului de salubrizare. 
Autorităţile administraţiei publice locale au competenţe partajate cu 

autorităţile administraţiei publice centrale şi cu autorităţile de reglementare 
competente în ceea ce priveşte reglementarea, monitorizarea şi controlul 
serviciilor de salubrizare. 

Consiliul Local al Municipiului Craiova  are dreptul de a adopta hotărâri 
în legatură cu: 
- elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor 
existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu 
consultarea operatorilor; 
- coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul 
realizării acestora într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de 
dezvoltare economico-socială a localităţilor, de amenajare a teritoriului, 
urbanism şi de mediu; 
- asocierea intercomunitară în vederea înfiinţării, organizării, gestionării şi 
exploatării în interes comun a unor servicii, inclusiv pentru finanţarea şi 
realizarea obiectivelor de investiţii specifice sistemelor de utilităţi publice; 
- delegarea gestiunii serviciilor, precum şi darea în administrare sau 
concesionarea bunurilor proprietate publică şi/sau privată a unităţilor 
administrativ-teritoriale, ce constituie infrastructura tehnico-edilitară aferentă 
serviciilor; 



- urmărirea, monitorizarea şi raportarea indicatorilor de performanţă şi aplicarea 
metodologiei de comparare a acestor indicatori, elaborată de Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, împreună cu autorităţile de 
reglementare competente, prin raportare la operatorul cu cele mai bune 
performanţe din domeniul serviciilor de salubrizare; 
- participarea unităţilor administrativ-teritoriale la constituirea capitalului social 
al unor societăţi comerciale având ca obiectiv furnizarea/prestarea serviciilor de 
utilităţi publice de interes local; 
- contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanţarea programelor de 
investiţii în vederea dezvoltării, reabilitării şi modernizării sistemelor existente. 
- garantarea, în condiţiile legii, a împrumuturilor contractate de operatorii 
serviciilor de utilităţi publice în vederea înfiinţării sau dezvoltării infrastructurii 
tehnico-edilitare aferente serviciilor; 
- elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a 
contractelor de furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale 
referitoare la serviciile de salubrizare, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor 
de sarcini-cadru şi a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor 
reglementăricadru elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare 
competente; 
- stabilirea, ajustarea, modificarea şi aprobarea preţurilor, tarifelor şi taxelor 
speciale, cu respectarea normelor metodologice elaborate şi aprobate de 
autorităţile de reglementare competente; 
- aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor pentru 
serviciile de salubrizare, după caz, pe baza avizului de specialitate emis de 
autorităţile de reglementare competente; 
- protecţia şi conservarea mediului natural şi construit. 

Consiliul Local al Municipiului Craiova  are  următoarele obligaţii faţă de 
utilizatorii serviciilor de salubrizare: 
- să asigure gestionarea şi administrarea serviciilor de salubrizare pe criterii de 
competitivitate şi eficienţă economică şi managerială, având ca obiectiv 
atingerea şi respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului, stabiliţi prin 
contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotărârea de dare în 
administrare, în cazul gestiunii directe; 
- să elaboreze şi să aprobe strategii proprii în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării 
serviciilor de salubrizare, utilizând principiul planificării strategice multianuale; 
- să promoveze dezvoltarea şi/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare 
aferente sectorului serviciilor de salubrizare şi programe de protecţie a mediului 
pentru activităţile şi serviciile poluante; 
- să adopte măsuri în vederea asigurării finanţării infrastructurii tehnico-edilitare 
aferente serviciilor; 
- să consulte asociaţiile utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor 
locale şi a modalităţilor de organizare şi funcţionare a serviciilor de salubrizare; 



- să informeze periodic utilizatorii asupra stării serviciilor de utilităţi publice şi 
asupra politicilor de dezvoltare a acestora; 
- să medieze şi să soluţioneze conflictele dintre utilizatori şi operatori, la cererea 
uneia dintre părţi; 
- să monitorizeze şi să controleze modul de respectare a obligaţiilor şi 
responsabilităţilor asumate de operatori prin contractele de delegare a gestiunii 
cu privire la: respectarea indicatorilor de performanţă şi a nivelurilor serviciilor, 
ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la 
încheierea contractelor de delegare a gestiunii, respectarea Legii concurenţei nr. 
21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, exploatarea 
eficientă şi în condiţii de siguranţă a sistemelor de utilităţi publice sau a altor 
bunuri aparţinând patrimoniului public şi/sau privat al unităţilor 
administrativteritoriale, afectate serviciilor de salubrizare, asigurarea protecţiei 
mediului şi a domeniului public, asigurarea protecţiei utilizatorilor. 
4. 2. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, stabileşte faptul că unităţile 

administrativ-teritoriale, reprezentate prin autorităţile administraţiei publice 

locale, pot coopera în scopul înfiinţării, finanţării şi realizării unor servicii de 

utilităţi publice, inclusiv a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, precum şi 

pentru organizarea, gestionarea şi exploatarea în interes comun a acestor 

servicii. 
La nivelul judeţului Dolj, există cooperare în domeniul serviciului de 

salubrizare care se realizează prin intermediul celor două asociații de dezvoltare 
intercomunitară respectiv Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentu 
Gestionarea Deșeurilor ECODOLJ și Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Salubris Dolj. 

În sensul legii, asociațiile de dezvoltare intercomunitară din judeţul Dolj 
îşi asumă şi exercită, pentru şi în numele autorităţilor administraţiei publice 
locale membre asociate, toate competenţele şi atribuţiile, drepturile şi obligaţiile 
pe domeniul strict limitat al serviciului care i-a fost transferat, respectiv serviciul 
de salubrizare. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
360/12.01.2008  s-a aprobat: -  asocierea Municipiului Craiova  cu Consiliul 
Județean Dolj și cu municipiile, orașele și comunele din județul Dolj în vederea 
înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor 
”ECODOLJ”, având ca scop realizarea proiectului de interes comun finanțat 
prin POS Mediu ” Sistem de Management al deșeurilor în Județul Dolj” 

− punerea la dispoziția Proiectului ” Management integrat al  
deșeurilor în județul Dolj” a Depoziului ecologic zonal Mofleni 

                    Contractul de asociere, Actul Constitutiv și Statutul Asociației 
−  Contractul de asociere, Actul Constitutiv și Statutul Asociației 



 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
242/29.11.2012 – 
s-a aprobat asocierea Municipiului Craiova cu comuna Ișalnița și Comuna 
Vârvoru de Jos în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
”Salubris Dolj”, precum şi aprobarea Actului Constitutiv şi a Statutului 
asociaţiei; 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.57/2013 – s-a 
aprobat înființarea de către Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Salubris 
Dolj a operatorului regional S. C. Salubritate Craiova SRL; 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.59/2013 - s-a 
mandatat primarul municipiului Craiova să voteze în Adunarea Generală a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Salubris Dolj atribuirea directă a 
contractului de delegare pentru unele activități ale serviciului de salubrizare, 
către operatorul regional S.C. Salubritate Craiova SRL, precum și aprobarea 
contractului de delegarea gestiunii; 

 
 
4. 3. Autorităţile administraţiei publice centrale 

Conform dispoziţiilor legii, Guvernul asigură realizarea politicii generale 
a statului în domeniul serviciilor de salubrizare, în concordanţă cu Programul de 
guvernare şi cu obiectivele Planului naţional de dezvoltare economico-socială a 
ţării. Realizarea politicii amintite anterior se face prin: 
- aprobarea şi actualizarea Strategiei naţionale privind serviciile comunitare de 
utilităţi publice; 

În domeniul serviciilor de salubrizare, prin Hotărârea Guvernului nr. 
870/2013 s-a aprobat Strategia naţională de gestionare a deşeurilor pentru 
perioada de timp 2014-2020. 
- îndrumarea autorităţilor administraţiei publice locale în vederea înfiinţării, 
organizării, exploatării şi gestionării eficiente a serviciilor de salubrizare, 
respectiv pentru reabilitatea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-
edilitare a localităţilor; 
- acordarea garanţiilor guvernamentale pentru obţinerea creditelor interne şi 
externe necesare dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare de interes local sau 
judeţean; 
- acordarea de transferuri de la bugetul de stat pentru dezvoltarea infrastructurii 
tehnicoedilitare de interes local, intercomunitar sau judeţean, cu respectarea 
principiului subsidiarităţii şi proporţionalităţii. 
Conform legislaţiei în vigoare, Guvernul are următoarele obligaţii: 
- de a examina periodic starea serviciilor de salubrizare; 
- de a stabili măsuri pentru dezvoltarea durabilă şi creşterea calităţii acestora, 
corespunzător cerinţelor utilizatorilor şi nevoilor localităţilor, pe baza unor 
strategii sectoriale specifice; 



- de a sprijini autorităţile administraţiei publice locale prin măsuri 
administrative, legislative şi economico-financiare, în scopul dezvoltării şi 
îmbunătăţirii cantitative şi calitative a serviciilor salubrizare şi al asigurării 
funcţionării şi exploatării în condiţii de siguranţă şi eficienţă economică a 
infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora. 
4. 4. Autorităţile de reglementare 

Legislaţia acordă calitatea de autoritate de reglementare pentru serviciile 
de salubrizare a localităţilor, Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C). 

Conform legii, A.N.R.S.C are următoarele competenţe: 
- de a elibera licenţe, 
- de a elabora metodologii şi regulamentul-cadru pentru domeniul serviciilor de 
salubrizare şi pentru piaţa acestor servicii, 
- de a monitoriza modul de respectare şi implementare a legislaţiei aplicabile 
acestor servicii. 
4. 5. Operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice 

Calitatea de operator al serviciului de salubrizare se dobândeşte în 
condiţiile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată.   
Operatorii serviciului de salubrizare se desemnează prin hotărâre de dare în 
administrare, în cazul gestiunii directe sau prin hotărâre de atribuire şi încheiere 
a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, în cazul gestiunii 
delegate. 

La nivelul municipiului Craiova există următorele categorii de operatori ai 
serviciilor de salubrizare: 
A. Prin implementarea Proiectului „Sistem de Management Integrat al 
Deşeurilor în Judeţul Dolj”, au fost reglementate următoarele activităţi de 
salubrizare aşa cum sunt definite de Legea serviciului de salubrizare a localităţilor 
nr. 101/ 2006 , republicată, care vor fi prestate de operatori societăți comerciale 
cu capital social privat, desemnati prin hotărâre de atribuire a contractului de 
delegare a gestiunii serviciului de salubrizare: 

a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al 
deşeurilor similare provenite 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) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de 
activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a 
acestora; 

c) organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice 
a deșeurilor; 

d) operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi 
deşeurile similare; 

e) sortarea deşeurilor municipale şi deşeurilor similare în stațiile de sortare; 



f) organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a 
deşeurilor similare; 

g) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea 
acestora catre unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare. 

 
 
B. Prin intermediul ADI Salubris Dolj activitățile serviciului de salubrizare   
sunt prestate de către operatorul regional S.C. Salubritate Craiova SRL, conform 
contractului de delegare a gestiunii nr. 1/2013, pe o perioadă de 8 ani, cu 
specificația că la momentul la care proiectul  „Sistem de Management Integrat al 
Deşeurilor în Judeţul Dolj”  va deveni operațional activitățile cuprinse în acesta 
nu vor mai fi prestate de S.C. Salubritate Craiova SRL. 
 
C. Societate comercială cu capital social privat – S.C. Eco Sud SA – în baza 
Contractului de Asociere nr. 17/2002 având ca obiect  proiectarea, execuția, 
exploatarea,  finanțarea și postmonitorizarea unui depozit ecologic de deșeuri 
urbane în municipiul Craiova-Mofleni. 

Drepturile şi obligaţiile ce revin S.C. Salubritate Craiova SRL și 
operatorilor desemnati prin hotărâre de atribuire şi încheiere a contractului de 
delegare a gestiunii serviciului de salubrizare de către A.D.I. ECO DOLJ cu 
privire la prestarea serviciului de salubrizare, obiectivele şi sarcinile acestora, 
precum şi indicatorii de performanţă ai serviciului de salubrizare se stabilesc 
prin contractul de delegare a gestiunii şi sunt precizaţi în Regulamentul 
serviciului de salubrizare. 

S.C. Salubritate Craiova SRL și operatorii desemnati prin hotărâre de 
atribuire şi încheiere a contractului de delegare a gestiunii serviciului de 
salubrizare de către A.D.I. ECO DOLJ, trebuie să presteze serviciul de 
salubrizare cu respectarea principiilor universalităţii, accesibilităţii, continuităţii, 
adaptabilităţii şi egalităţii de tratament între utilizatori. Aceştia se obligă sa pună 
în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea 
costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale 
prevăzute de normele legale în vigoare privind achiziţiile publice şi să asigure 
totodată respectarea cerinţelor specifice din legislaţia privind protecţia mediului. 
 
4. 6. Utilizatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice 

Utilizatorii serviciului de salubritate sunt: 
a. comunitatea locală considerată în întregul ei, pentru activitatile specifice 
serviciului public de salubrizare prestate de catre operatori a caror contravaloare 
se achită de către autorităţile administraţiei publice locale de la bugetul local.  
b. persoanele fizice şi persoane juridice, inclusiv instituţii publice, care 
beneficiază individual de una sau de mai multe activităţi specifice serviciului de 
salubrizare, pentru activităţile a caror contractare se realizează pe baza unui 



contract de prestare a serviciului de salubrizare, încheiat în nume propriu cu 
operatorul licenţiat pentru prestarea serviciului în unitatea administrativ-
teritoriala respectivă.  
 
CAPITOLUL 5. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIULUI 
DE SALUBRIZARE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA 

Organizarea, exploatarea şi gestionarea serviciilor de salubrizare trebuie 
să asigure:  
a. satisfacerea cerinţelor cantitative şi calitative ale utilizatorilor, corespunzător 
prevederilor contractuale; 
b. sănătatea populaţiei şi calitatea vieţii; 
c. protecţia economică, juridică şi socială a utilizatorilor; 
d. funcţionarea optimă, în condiţii de siguranţă a persoanelor şi a serviciului, de 
rentabilitate şi eficienţă economică a construcţiilor, instalaţiilor, echipamentelor 
şi dotărilor corespunzător parametrilor tehnologici proiectaţi şi în conformitate 
cu caietele de sarcini, cu instrucţiunile de exploatare şi cu regulamentele 
serviciilor; 
e. introducerea unor metode moderne de management; 
f. introducerea unor metode moderne de elaborare şi implementare a strategiilor, 
politicilor, programelor şi/sau proiectelor din sfera serviciilor de utilităţi publice; 
g. dezvoltarea durabilă, protejarea şi valorificarea domeniului public şi privat al 
unităţilor administrativ-teritoriale şi protecţia şi conservarea mediului, în 
conformitate cu reglementările specifice în vigoare; 
h. informarea şi consultarea comunităţilor locale beneficiare ale acestor servicii; 
i. respectarea principiilor economiei de piaţă, asigurarea unui mediu 
concurenţial, restrângerea şi reglementarea ariilor de monopol. 
 
5. 1. Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi 
al deşeurilor similare provenite 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 

 
În prezent, activitatea de colectare separată şi transport separat al 

deşeurilor menajere 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, se desfăşoară în baza unui contract de delegare a gestiunii încheiat 
între ADI Salubris Dolj și  S. C. Salubritate Craiova SRL. 

Colectarea deșeurilor municipale se realizează, in prezentî, in următoarele 
tipuri de recipiente, asigurate de către operator:  

a) deşeurile menajere - zona de blocuri se colectează în containere 1 mc cu 
capac, 



b) deşeurile menajere - zona de case, se colectează în pubele de 120-240 litri 
din poartă în poartă; 

c) deşeurile din sectorul comercial, instituțional și industrial se colectează în 
recipienți asigurați de  operatorul serviciului de salubrizare;  

d) deşeurile reciclabile de tip hârtie şi carton, se colectează în containere de 3 
mc de culoare albastră amplasate pe stradă; 

e) deşeurile reciclabile din material de tip plastic şi metal se colectează în 
containere de 3 mc de culoare galbenă amplasate pe stradă; 

f) deşeurile reciclabile din material de tip sticlă albă/colorată se colectează, 
în containere de 3 mc de culoare verde amplasate pe stradă; 

g) în anumite zone de case se desfășoară un program pilot de colectare a 
deșeurilor reciclabile.  
 Activitatea este prestata in prezent de S.C. Salubritate Craiova SRL  pana 

la data la care se va finaliza procedura de predare a containerelor ingropate si a 
utilajelor aferente acestora catre operatorul desemnat de ADI ECODOLJ 
(Asocierea S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL-S.C. SERVICII 
SALUBRITATE BUCURESTI S.A.-S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT 
SRL) 

Obiective propuse pentru perioada 2018-2020 
An Obiective Termen de 

realizare 
 

2018 1 Includerea in caietele de sarcini si 
in contractele de delegare a 
gestiunii  si in regulamentele 
serviciului a indicatorilor de 
performanta prevazuti de OUG nr. 
74/2018 

2018 Consiliul Local al 
Municipiului 
Craiova prin ADI 
SALUBRIS/ADI 
ECODOLJ 

2019 1.  Sa asigure colectarea separata 
pentru cel putin deseurile de 
hartie,metal, 
plastic si sticla din deseurile 
municipale 

 

 

 

2.Sa stabileasca si sa aprobe, pentru 
beneficiarii serviciului de 
salubrizare tarife distincte pentru 
gestionarea deseurilor prevazute de 
OUG nr. 74/2018 

 

 

 

Permanent 
 
 
 
 
 
 
 
Incepand 
cu data de 
1 ianuarie 
2019    
 
 
 

S.C. Salubritate 
Craiova 
SRL/Operatorul 
desemnat de ADI  
ECODOLJ 
 
 

S.C. Salubritate 
Craiova 
SRL/Operatorii 
desemnati de ADI  
ECODOLJ,  
Consiliul Local al 
Municipiului 
Craiova prin ADI 



 

 

 

 

 

 

3. Sa includa in caietele de sarcini si 
in contractul de delegare a gestiunii 
tarife distincte pentru activitatile 
desfasurate de operator pentru 
gestionarea deseurilor 

 

 

 

4. sa implementeze instrumentul 
economic plateste pentru cat arunci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sa includa in tarifele prevazute la 
obiectivul 2, pentru gestionarea 
deseurilor prevazute la obiectivul 1, 
contributia pentru economia 
circulara prevazuta de OUG nr. 
196/2005 privind Fondul pentru 
mediu, numai pentru deseurile 
destinate a fi eliminate prin 
depozitare rezultate din aplicarea 
indicatorilor de performanta 

 

 

6. Sa includa in tarifele prevazute la 
obiectivul 2, pentru gestionarea 
deseurilor altele decat cele 
prevazute la obiectivul 1, 
contributia pentru economia 

 
 
 
 
   
 
 
1 ianuarie 
2019             
 
 
 
             
  
Incepand 
cu data de 
1 ianuarie 
2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incepand 
cu data de 
1 ianuarie 
2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incepand 
cu data de 

SALUBRIS/ADI 
ECODOLJ 
 
 
Consiliul Local al 
Municipiului 
Craiova prin A.D.I. 
SALUBRIS 
DOLJ/ADI 
ECODOLJ 
 
 
S.C. Salubritate 
Craiova SRL 
/Operatorii 
desemnati de ADI  
ECODOLJ si 
Consiliul Local al 
Municipiului 
Craiova prin  
A.D.I. SALUBRIS 
DOLJ/ADI 
ECODOLJ 
 
 
S.C. Salubritate 
Craiova SRL 
/Operatorii 
desemnati de ADI  
ECODOLJ si 
Consiliul Local al 
Municipiului 
Craiova prin A.D.I. 
SALUBRIS 
DOLJ/ADI 
ECODOLJ 
 
S.C. Salubritate 
Craiova 
SRL/Operatorii 
desemnati de ADI  
ECODOLJ, si 
Consiliul Local al 



circulara prevazuta de OUG nr. 
196/2005 privind Fondul pentru 
mediu, numai pentru deseurile 
destinate a fi eliminate prin 
depozitare 

 

 

 

 

 

7.sa stabileasca in sarcina 
operatorului de salubrizare 
suportarea contributiei pentru 
economia circulara pentru 
cantitatile de deseuri municipale 
destinate depozitarii care depasesc 
cantitatile corespunzatoare 
indicatorilor de performanta 
 
 
 

1 ianuarie 
2019 
 
 
 
 
 
 
 
2019 

Municipiului 
Craiova, 
A.D.I. SALUBRIS 
DOLJ/ADI 
ECODOLJ 
 
 
 
Consiliul Local al 
Municipiului 
Craiova prin  
A.D.I. SALUBRIS 
DOLJ/ADI 
ECODOLJ 

2020 Sa atinga un nivel de pregatire 
pentru reutilizare si reciclare de 
min. 50% din masa totala generata, 
cel putin pentru deseurile de hartie, 
metal, plastic si sticla provenind din 
deseurile menajere sau, dupa caz, 
din alte surse, in masura in care 
aceste fluxuri de deseuri sunt 
similare deseurilor care provin din 
gospodarii                        

31 
decembrie 
2020 

S.C. Salubritate 
Craiova 
SRL/Operatorii 
desemnati de ADI  
ECODOLJ, si 
Consiliul Local al 
Municipiului 
Craiova prin 
A.D.I. SALUBRIS 
DOLJ/ADI 
ECODOLJ 

 

 

 Indicatorii minimi de performanta care vor fi inclusi in contractele de 

delegare a     gestiunii serviciului de salubrizare. 

 

 

Activitatea serviciului de     

salubrizare 

Descrierea indicatorului Valoarea minima a 

indicatorului  

Colectarea separata a 

deseurilor municipale 

prevazute la art.17, alin (1) 

lit (a) ,din Legea  211/2011, 

Cantitatea de deseuri de 

hartie, metal, plastic si sticla 

din deseurile municipale, 

colectate separat, ca 

      40% pentru anul 2019 

 

 

 



privind regimul deseurilor, 

cum a fost modificata de 

OUG 74/2018 

procentaj din cantitatea 

totala generata de deseuri de 

hartie, metal, plastic si sticla 

din deseurile municipale 

 

 

Cantitatea de deseuri de 

hartie, metal, plastic si sticla 

din deseurile municipale 

colectate separat reprezinta 

cantitatea acceptata intr-un 

an calendaristic de catre 

statia/statiile de sortare 

 

 

Cantitatea totala generata  de 

deseuri de 

hartie,metal,plastic si sticla 

din deseurile municipale se 

calculeaza pe baza 

determinarilor de 

compozitie realizate de catre 

operatorul de salubrizare. In 

lipsa determinarilor de 

compozitie a deseurilor 

municipale, cantitatea de 

deseuri de 

hartie,metal,plastic si sticla 

din desurile municipale se 

considera a fi 33% 

 

 

 

 

 

 

    50% pentru anul 2020 si  

    60% pentru anul 2021 

 

 

 

 

 

 

 

   70% incepand cu anul 

2022 

Operarea statiilor de sortare  Cantitatea totala de deseuri 

trimise la reciclare ca 

procentaj din cantitatea 

totala de deseuri acceptate la 

statiile de sortare(%) 

                 75% 

Operarea statiei de tratare 

mecano-biologica 

Cantitatea totala de deseuri 

de hartie, metal, plastic si 

sticla trimise annual la 

reciclare ca procentaj din 

cantitatea total de deseuri 

acceptata la instalatia de 

tratare mecano-biologica(%) 

                 3% 

Colectarea si transportul 

deseurilor provenite din 

locuinte, generate de 

activitati de reamenajare si 

reabilitare interioara si/sau 

exterioara a acestora. 

Cantitatea totala de deseuri 

provenite din locuite, 

generate de activitati de 

reamenajare si reabilitare 

interioara si/sau exterioara 

a acestora, predata pentru 

   Valorile sunt prevazute in      

anexa nr. 6 



reutilizare, reciclare si alte 

operatiuni de valorificare 

materiala, inclusiv 

operatiuni de umplare, 

rambleiere, direct sau prin 

intermediul unei statii de 

transfer ca procentaj din 

cantitatea de deseuri 

provenite din locuinte, 

generate de activitati de 

reamenajare si reabilitare 

interioara si/sau exterioara 

a acestora colectate(%) 

 

 Colectarea deșeurilor reziduale din municipiul Craiova, se va realiza  in 
cadrul S. M.I.D. Dolj astfel: 

- din zonele de case –din poartă în poartă de la fiecare gospodărie, în 
pubele de 120 litri; 

- din zonele de blocuri – din puncte de colectare subterane amenajate și 
dotate cu containere de 5000 litri. 

Deșeurile reziduale vor fi colectate cu vehicule specializate și transportate 
de depozitul de deșeuri conform Craiova –Mofleni. 

Colectarea deșeurilor reziduale similare (provenite de la agenți economici, 
instituții publice, comerț) va fi realizată de aceștia în recipienții de colectare 
furnizați contracost de operatorii de salubrizare,  funcție de  cantitățile estimate a 
se genera în fiecare unitate cu vehicule specializate, separat, la depozitul 
ecologic. 

Colectarea deșeurilor reciclabile se va realiza în S.M.I.D. Dolj pe trei 
fracții: hârtie/carton, plastic +metal, sticlă după cum urmează: 
•  din zonele de case - colectare din poartă în poartă- fiecare gospodărie va 

primi 2 europubele de 240 litri unul albastru pentru hârtie/carton și 
unul galben pentru plastic / metal 

 - din puncte de colectare la fiecare 500 locuitori, 
echipate cu căte 1 container verde de tip clopot de 3 mc 
pentru sticlă 

•       din zonele de blocuri - din puncte de colectare subterane amenajate și 
dotate cu containere de 5000 l (pentru hârtie/carton și plastic/metal), 
respectiv 3000l (pentru sticlă). 

Deșeurile reciclabile vor fi colectare cu vehicule specializate adaptate 
tipului de recipient de colectare și vor fi transportate la stația de sortare 
amplasată la Craiova- Mofleni. 

Colectarea deșeurilor reciclabile provenite din deșeuri similare (de la 
personalul angajat al agenților economici/ instituții publice/ comerț)va fi 
realizată de operatorii economici/ instituții publice/ comerț în recipienții de 



colectare furnizați contracost de operatorii de salubrizare. Deșeurile colectate 
separat se vor transporta la stația de srtare Craiova-Mofleni. 

 În vederea atingerii țintelor privind reducerea cantităților de deșeuri 
biodegradabile care se depozitează pe depozitele de deșeuri, S.M.I.D. Dolj va 
implementa colectarea separată a deșeurilor biodegradabile în vederea 
compostării lor centralizate, precum și promovarea compostării individuale în  
gospodării particulare. 

Colectarea deșeurilor biodegradabile: 
• din zonele de case - colectare din poartă în poartă- fiecare 

gospodărie va primi 1 europubelă maro de 120 litri; 
Deșeurile biodegradabile vor fi colectate cu vehicule specializate 
de 12 mc, și vor fi transportate direct la stația de compostare de 
la Craiova- Mofleni. 

 S.M.I.D. Dolj își propune introducerea unui sistem de colectare periodică 
a deșeurilor voluminoase, în care populația, la datele stabilite de comun acord 
între UAT și  operatorul de salubrizare, să își scoată înfața casei deșeurile pentru 
a fi colectate de operator. Deșeurile voluminoase vor fi colectate cu vehicule 
adaptate acestei categorii de deșeuri, puse la dispoziție de operatorul de 
salubrizare, și vor fi transportate la operatorii economici care reciclează aceste 
deșeuri, sau, în cazul în care nu se pot valorifica, vor fi transportate la depozitul 
ecologic de la Craiova-Mofleni.  

  
 
5. 2. Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de 
activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a 
acestora 

 

Aceasta activitate este desfăşurată de către S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L.,  operator care realizează şi activitatea de colectare separată şi transport 
separat al deşeurilor municipale în municipiul Craiova. 

Colectarea deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de 
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora se face în 
recipiente puse la dispoziţie de către operatorul de salubrizare, în baza unui 
contract de prestări servicii încheiat între acesta şi utilizatorul-beneficiarul 
serviciilor. 

 
 

5.3 Organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi 
energetice a deşeurilor 

Indiferent de natura deşeurilor, acestea vor fi supuse unui proces de 
prelucrare, neutralizare şi valorificare materială şi energetică.   



Operatorul ce va fi desemnat de către A.D.I. ECO DOLJ va trebui să 
organizeze activitatea astfel încât să se asigure un grad cât mai mare de 
valorificare a deşeurilor.   

Deşeurile biodegradabile colectate separat, inclusiv cele preponderent 
vegetale provenite din parcuri, grădini, curţi şi alte spaţii verzi vor fi  
transportate la Staţia de Compostare Craiova pentru obţinerea de compost, care 
trebuie să îndeplinească condiţiile de calitate pentru utilizarea sa în agricultură și 
nu numai.  

În cazul gospodăriilor individuale din zonele periferice – colectarea se va 
face din poartă în poartă- fiecare gospodărie va primi 1 europubelă maro cu 
capacitatea de 120 litri; 

Deșeurile biodegradabile vor fi colectate cu vehicule specializate de 12 
mc, și vor fi transportate direct la stația de compostare de la Craiova- Mofleni, 
realizată în cadrul Proiectului SMID Dolj. 

Deșeurile biodegradabile care vor fi supuse tratării în stația de compostare 
în cadrul Stației de compostare Craiova-Mofleni, colectate din zonele Craiova, 
Filiași, Dobrești, Goicea sunt: 

- deșeurile biodegradabile colectate de la populația din mediul urban- 
max. 9000to/an; 

- deșeurile specifice predominant vegetale, care provin din parcuri și 
grădini, cimitire – max 4500 t/an; 

- deșeurile din piețe – max. 4100 t/an. 

Cantitățile de deșeuri estimate a intra în stația de compostare Craiova – 
Mofleni, ce vor fi colectate din zona 1 Craiova, astfel cum este stabilită  
de ADI ECODOLJ,  în perioada 2019-2022 sunt: 
S. Compostare Craiova- 
Mofleni  

2019 
to/an 

2020  
to/an 

2021  
to/an 

2022  
to/an 

Zona 1 Craiova  
din care: 

12205  12235 12265 12295 

deșeuri de la populație 7593 7586 7578 7571 

deșeuri din parcuri și grădini 1179 1188 1197 1207 

deșeuri din piețe 3434 3461 3489 3517 
         În perioada 2019-2022 se estimează a ieși din stație,din total deseuri 
intrate, inclusiv zona 1 Craiova, următoarele cantități de deșeuri: 

S. Compostare Craiova- 
Mofleni  

2019 
t/an 

2020  
t/an 

2021  
t/an 

2022  
t/an 

Ieșiri compost 6281  6296 6312 6328 
Ieșiri reziduuri din stație 
către depozitul ecologic 
Craiova-Mofleni 

698 700 701 703 

 



   
5.4.Operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile 
municipale şi deşeurile similare 
 

Deșeurile colectate, de către operatorul desemnat de ADI ECODOLJ, de 
de pe raza municipiului Craiova nu vor trece prin stație de transfer ci vor fi  
transportate direct la Depozitul ecologic de deșeuri Craiova-Mofleni, la stația de 
sortare respectiv la stația de compostare, după caz, amplasate tot în Mofleni. 
 
5.5. Sortarea deşeurilor municipale şi deşeurilor similare în staţiile de 
sortare 

În prezent activitatea de sortare a deșeurilor este atribuită  S. C. 
Salubritate Craiova SRL, în baza contractului de delegare a gestiunii nr. 1/2013, 
încheiat între ADI Salubris Dolj și aceasta, operatorul neefectuând până în 
prezent operațiuni specifice acestei activități. 

În cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj 
va funcționa stația de sortare de la Craiova – Mofleni, al cărui operator va fi 
desemnat de către ADI ECO DOLJ. 

Deșeurile de hârtie,carton, plastic și metal colectate separat de la toți 
producătorii de deșeuri de pe teritoriul municipiului Craiova se vor transporta 
către stația de sortare, amplasată în apropierea Depozitului ecologic Craiova-
Mofleni, anumai de către operatorul licențiat de A.N.R.S.C. care are contract de 
delegare a gestiunii încheiat cu ADI ECODOLJ.Stația de sortare are o capacitate 
de 44000 t/an. 

Sortarea se va realiza pe tipuri de materiale în funcție de cerințele de 
calitate solicitate de operatorii reciclatori. 

Pentru reducerea volumului, a cantității, și pentru creșterea gradului de 
reciclare, deșeurile destinate depozitării trebuie sortate/tratate. 

În cadrul stațiilor vor fi sortate deșeurile reciclabile provenite de la 
populație, precum și cele provenite din deșeurile similare, rezultate din industrie 
comerț și instituții. 

Tipurile de deșeuri care vor fi sortate în stațiile de sortare sunt: hârtie/ 
carton, plastic /metal, sticlă. Deșeurile de sticlă colectate separat vor intra în 
stațiile de sortare doar în vederea stocării temporare, urmând a fi transportate 
către instalațiile de reciclare. 

Cantitățile estimate pe categorii de materiale la intrarea în stația de sortare 
în perioada 2019-2022, colectate și transportate de operatorul desemnat de ADI 
ECODOLJ din zona 1Craiova, astfel cum este stabilită această zonă, sunt: 
SS Craiova 2019 t/an 2020 t/an 2021 t/an 2022 t/an 
deșeuri reciclabile care ajung 
la SS Craiova-Mofleni din 
zona 1Craiova din care: 

35544 35542 35541 35540 

Deșeuri care intră la sortare 28848 28849 28850 28851 



Deșeuri de la populație 26141 26115 26089 26063 

Deșeuri de la agenți economici 2706 2733 2761 2788 

Deșeuri de sticlă care doar se 

stochează temporar 
6697 6694 6691 6689 

  
Date estimate de ieșire deșeuri din stația de sortare,din total deseuri 

intrate, inclusiv din zona 1 Craiova: 
SS Craiova 2019 t/an 2020 t/an 2021 t/an 2022 t/an 
Ieșiri reziduuri din stație 
către depozit  

5902 5896 5890 5884 

Ieșiri reciclabile din care: 33231 33238 33245 33253 

hârtie 15257 15264 15272 15280 

plastic 11514 11517 11521 11524 

metal 6460 6456 6452 6448 

sticlă 8480 8494 8492 8489 

 

  În situația în care transportul deșeurilor sortate, de la stația de sortare 
către instalațiile de tratare inclusiv reciclare nu va face obiectul unui contract de 
delegare, aceste servicii se asigură de către operatorii economici care au 
contracte de vânzare cumpărare încheiate cu  operatorul stației de sortare, 
încheiate în condițiile legii. 

Operatorul istalației de sortare, împreună cu ADI ECODOLJ/Consiliul 
Județean Dolj vor stabili modalitatea de predare și valorificare a materialelor 
recuperate. De asemenea, operatorii instalațiilor de sortare au obligația de a 
dezvolta o strategie de marketing pentru materialele reciclabile sortate , fiind 
responsabili pentru rezultatele și succesul acestei strategii. 

Operatorul împreună cu ADI ECODOLJ vor lua măsuri pentru 
informarea, responsabilizarea, educarea și conștientizarea populației cu privire la 
necesitatea colectării separate și valorificării materialelor recuperabile, prin toate 
mijloacele pe care le au la îndemână: mass-media, afișe și alte materiale 
publicitare, inclusiv în unitățile de învâțământ. 

Deșeurile de sticlă colectate separat de la producătorii de deșeuri vor fi 
transportate de către operatorul de salubrizare la spațiile de stocare temporară, 
special amenajate în incinta stațiilor de sortare. 

 
Ținte 
ambalaje 

UM 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Hârtie/carton Tone 8014 8094 8175 8257 8339 8422 8507 8941 9681 
Plastic Tone 3177 3209 3241 3273 3306 3339 3372 3544 3838 
sticlă  Tone 4832 4881 4929 4979 5028 5079 5130 5391 5838 
Metal Tone 1386 1399 1413 1428 1442 1456 1471 1546 1674 
Lemn Tone 1596 1612 1628 1644 1661 1677 1694 1780 1928 
Total 
reciclare 

Tone 26927 27197 27469 27744 28021 28301 28584 30042 32531 



Total 
Valorificare 

Tone 29375 29669 29966 30266 30568 30874 31183 32773 35489 

 

 
 
5. 6. Administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare 
a deşeurilor municipale si a desurilor similare 

Depozitarea deşeurilor municipale este permisă numai în Depozitul 
ecologic amplasat la Craiova – Mofleni în baza contractului de asociere nr. 
17/2002 încheiat între S.C. Systema Ecologic SRL și Consiliul Local al 
Municipiului Craiova . Prin actul adițional nr. 1 la contractul de asociere s-a 
aprobat cesionarea contractului de asociere către S.C. Eco Sud SRL. 

 Depozitul a fost proiectat pentru o capacitate maximă de 6.000.000 mc și 
urmează a fi utilizat în cadrul S.M.I.D. Dolj ca depozit județean de deșeuri. 

Depozitul funcționează pe o perioadă de 39 de ani.  
Depozitul amplasat, construit și exploatat, controlat, monitorizat, va fi 

închis și urmărit postînchidere conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 
349/2005 privind depozitarea deșeurilor cu modificările şi completările 
ulterioare și a celorlalte acte în vigoare.  
 La depozitare S.C. Eco Sud S.A. va urmări îndeplinirea următoarele 
condiţii:   
   a) prevederea şi respectarea metodelor şi tehnicilor adecvate de acoperire şi 
asigurare a deşeurilor; acoperirea şi asigurarea se fac zilnic;   
   b) în cursul operaţiunilor de depozitare, autovehiculele de transport al 
deşeurilor vor circula numai pe drumurile amenajate interioare ale depozitului. 
   c) pe perioada exploatării depozitului se aplică măsuri de combatere a 
insectelor şi rozătoarelor prin dezinsecţie şi deratizare;   
   d) organizarea depozitului va asigura protecţia sănătăţii populaţiei în general, 
protecţia sănătăţii personalului şi protecţia mediului; se acordă atenţie deosebită 
împrejmuirii şi perdelelor de protecţie.   
    Gazul generat în depozit trebuie colectat pentru a fi tratat şi apoi utilizat. Când 
gazul colectat nu poate fi utilizat pentru a produce energie, acesta trebuie ars.  

S.C. Eco Sud trebuie să aibă şi să întocmească o documentaţie specifică 
urmăririi stării şi comportării depozitului în funcţie de factorii de mediu şi de 
deşeurile depozitate.   
 
 
 
5. 7. Activitatea de măturat, spălat, stropire şi întreţinere a căilor publice 
       În prezent, în municipiul Craiova  activitatea de măturat, spălat, stropirea şi 
întreţinerea căilor publice este efectuată de societatea S.C. Salubritate Craiova 
SRL, conform contractului de delegare a gestiunii încheiat între ADI Salubris 



Dolj și S.C. Salubritate Craiova SRL până în anul 2021, după această dată 
urmând ca activitatea să facă obiectul unei proceduri de atribuire. 
 
 
 
Obiectivele, pentru următorii 5 ani, sunt cuantificate în tabelul de mai jos: 
 

An Obiective Măsuri Investiții 
Surse de 
finantare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

Extinderea 
prestării 
activității pe 
străzile de la 
periferia 
municipiului 

Creșterea volumului 
de activitate,față de 
anul 2017 

Achiziționarea a 
două utilaje 
multifuncționale 

Buget local, în 
funcție de 
fondurile 
financiare alocate 

Innoirea parcului auto 

  
Automaturatoare 
echipata cu lama 
-4 autoutilitare, 
basculabile si 2 
remorci 

Bugetul 
operatorului 

Imbunatatirea 
conditiilor de 
desfasurare a 
activitatii 

Modernizarea bazei 
de coordonare a 
activitatii-inclusiv 
deszapezire 

Construire hala 

reparatii 

autovehicule si 

spatii anexe 

Bugetul 
operatorului, în 
funcție de 
fondurile 
financiare alocate 

 

2019 

Monitorizarea 
activitatii 
utilajelor 

Dotarea utilajelor cu 
sisteme de 
monitorizare GPS 

Achiziționarea 
sistemelor de 
monitorizare 

Bugetul 
operatorului, în 
funcție de 
fondurile 
financiare alocate 

Prestarea 
activitatilor de 
salubrizare 
stradala si 
deszapazire in 
conditii de 
eficienta 

Innoirea parcului auto  

Achizitionarea a 
doua utilaje 
multifunctionale 
si a unui 
buldoexcavator 

Buget local, în 
funcție de 
fondurile 
financiare alocate 

Imbunatatirea 
conditiilor de munca 

Achizitionarea a 
sase containere 
tip vestiar-
depozitarea 
materialelor 
necesare 
desfasurarii 
activitatii de 
salubrizare 
stradala 

Bugetul 
operatorului, în 
funcție de 
fondurile 
financiare alocate 



2020 

Prestarea 
activitatilor de 
salubrizare 
stradala in 
conditii de 
eficienta  

Innoirea parcului auto 

Achizitionarea 
unui utilaj 
pentru 
spalat(centru) 
 

Bugetul 
operatorului, în 
funcție de 
fondurile 
financiare alocate 

Prestarea 
activitatilor de 
salubrizare 
stradala in 
conditii de 
eficienta  

Innoirea parcului auto 

Achizitionare a 
doua  
multifunctionale 

Buget local, în 
funcție de 
fondurile 
financiare alocate 

Achizitionarea 
unui 
autocompactor 
de 5-7 mc, 
colectare deseuri 
domeniul public 

Bugetul 
operatorului, în 
funcție de 
fondurile 
financiare alocate 

2021 

Prestarea 
activitatilor de 
salubrizare 
stradala in 
conditiile de 
efeicienta si 
cresterea 
volumului 
serviciilor 
prestate  

Innoirea parcului auto 
Achizitionare a 
doua 
multifunctionale 

Buget local, în 
funcție de 
fondurile 
financiare alocate 

Innoirea parcului auto 

Achizitionarea 
unui 
autocompactor 
de 5-7 mc RPM  
colectare deseuri 
de pe domeniul 
public 

Bugetul 
operatorului, în 
funcție de 
fondurile 
financiare alocate 

2022 

Prestarea 
activitatilor de 
salubrizare 
stradala in 
conditiile de 
efeicienta si 
cresterea 
volumului 
serviciilor 
prestate  

   

Innoirea parcului auto 

Achizitionarea 
unui 
autocompactor 
de 5-7 mc RPM 
colectare deseuri  
de pe domeniul 
public  

Bugetul 
operatorului,în 
funcție de 
fondurile 
financiare alocate 

2023 

Prestarea 
activitatilor de 
salubrizare 
stradala in 
conditiile de 
efeicienta si 
cresterea 
volumului 
serviciilor 

   

Innoirea parcului auto 
1Autocompactor
de 5-7 m RPM  

Bugetul 
operatorului,în 
funcție de 
fondurile 
financiare alocate 



prestate  
 

 

 

 

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

 
Activitatea privind curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi 

menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ se desfăşoară 
conform Regulamentului  serviciului de salubrizare şi a Caietului de sarcini 
pentru activitatea de curãţare si transport a zãpezii de pe căile publice si 
menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, anexă la 
contractul de delegare a gestiunii încheiat între ADI Salubris Dolj și S.C. 
Salubritate Craiova SRL, până în anul 2021, după această dată activitatea făcând 
obiectul unei alte proceduri de atribuire. 

 
 
Starea tehnică a facilităţilor existente 

        
Pentru realizarea activității de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile 

publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ 
operatorul regional S.C Salubritate Craiova SRL, are la dispoziţie căile de 
circulație incluse în caietul de sarcini. 

Operatorul folosește pentru desfășurarea activității următoarele utilaje: 
                                        - tractoare cu plug, sărăriță, remorcă; 
                                         -autogreder;                                     
                                         -utilaje multifuncționale; 
                                         - TIH-uri, Wolla; 
       - abrollkeeper; 
 - autospeciale Fiat; 
 - autobasculantă 5 to;  
       - freze deszăpezire, ATV-uri 
 
 
Obiective propuse pentru această activitate , pentru următorii 5 ani 
 
 
An Obiective Măsuri Investiții Sursa de 

finanțare 
2019 Prestarea 

activitatilor de  
curăţare şi 

Innoirea parcului 
auto 

Achiziționarea 
a 2 utilaje 
multifuncțional

Buget local, în 
funcție de 
fondurile 
financiare 



transport a 
zăpezii de pe 
căile publice 
şi menţinerea 
în funcţiune a 
acestora pe 
timp de polei 
sau de îngheţ. 
 

e(cele 
prevazute si la 
activitatea de 
măturat, spălat, 
stropire şi 
întreţinere a 
căilor publice) 

alocate 
 
 
 

2020 Prestarea 
activitatilor de  
curăţare şi 
transport a 
zăpezii de pe 
căile publice 
şi menţinerea 
în funcţiune a 
acestora pe 
timp de polei 
sau de îngheţ. 

Innoirea parcului 
auto 

Achiziționarea 
a 2 utilaje 
multifuncțional
e si a unui 
buldoexcavator 
(cele prevazute 
si la activitatea 
de măturat, 
spălat, stropire 
şi întreţinere a 
căilor publice) 

Buget local, 
în funcție de 
fondurile 
financiare 
alocate 

2021 Prestarea 
activitatilor de  
curăţare şi 
transport a 
zăpezii de pe 
căile publice 
şi menţinerea 
în funcţiune a 
acestora pe 
timp de polei 
sau de îngheţ 

Innoirea parcului 
auto 

Achiziționarea 
a 2 utilaje 
multifuncțional
e(cele 
prevazute si la 
activitatea de 
măturat, spălat, 
stropire şi 
întreţinere a 
căilor publice) 

Buget local, 
în funcție de 
fondurile 
financiare 
alocate 

2022     
2023     
 

 
5. 9. Activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public 
şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de 
neutralizare  
 

Activitatea este prestată  în prezent de S.C. Salubritate Craiova SRL 
urmând ca la momentul la care Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor 
va deveni operațional să fie prestată de operatorul regional de colectare a 
deșeurilor, desemnat de către ADI ECODOLJ. 
 Activitatea se va executa astfel încât să se realizeze: 



- continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu 
respectarea prevederilor contractuale; 
-  ridicarea cadavrelor de animale de pe domeniul public şi predarea acestora 
unităţilor de ecarisaj în termen de două ore de la anunţare; 
- corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele 
beneficiarului; 
- controlul calităţii activităţii prestate; 
-  ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea activităţii; 
- respectarea regulamentului  aprobat de ADI Salubris, respectiv ADI ECODOLJ  
de la data la care operatorul regional desemnat de acesta va acționa în 
municipiul Craiova; 
- prestarea activitãţii pe baza principiilor de eficienţã economicã, având ca 
obiectiv reducerea costurilor de prestare a activităţii; 
- asigurarea mijloacelor auto specifice desfășurării unei astfel de activități;  
-  îndeplinirea indicatorilor de performanţă a prestării activităţii, specificaţi în 
regulament; 

− asigurarea, pe toatã durata de executare a activităţii, de personal calificat 
şi în numãr suficient. 

 
 
5. 10. Dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea  

 
În vederea realizării unor tratamente eficiente de dezinsecţie şi deratizare, 

S.C. Salubritate Craiova S.R.L. împreună cu Consiliul Local al Municipiului 
Craiova întocmesc, anual, un program unitar de acţiune de combatere a 
vectorilor, care va cuprinde:   
   a) tipul de vectori supuşi tratamentului;   
   b) perioadele de execuţie;   
   c) obiectivele la care se aplică tratamentele.   
  Starea tehnică a facilităţilor existente 
       Pentru realizarea calităţii superioare a activității de, dezinsecţie, 
dezinfecţie, deratizare, autoritatea locală, prin operatorul regional S.C 
Salubritate Craiova SRL, are la dispoziţie întreaga suprafaţă a domeniului 
public, de pe teritoriul municipiului.  
- Dotare corespunzătoare: 
                                        -atomizoare; 
                                         -pulverizatoare ;                                     
                                         -generator de ceaţă termică; 
                                         -mijloace de transport; 
- Existența autorizaţiilor şi licenţelor prevăzute de legislaţie: 
 
Propuneri 



      Prin natura activităţii,aceasta trebuie sa fie foarte bine organizată, pentru a 
fi eficientă. 

Perioadele in care trebuie efectuată deratizarea si dezinsectia sunt bine 
definite, in functie de perioada de aparitie și înmulțire a dăunatorilor. 

De asemenea, interventiile periodice, trebuie să fie efectuate pe arii cât 
mai extinse. Se va acționa punctual, numai în cazuri de focare, sau în cazuri de 
apariție recentă a dăunătorilor, împiedicând extinderea. 
       
 
Obiectivele, pentru următorii 5 ani, sunt cuantificate în tabelul de mai jos: 
  
An Obiective Măsuri Investiții Surse de 

finantare 
2019 Extinderea 

prestării 
activității 
D.D. în  
clădirile de tip 
condominii 

Creșterea volumului 
de activitate fata de 
anul 2018 

Achiziționarea 
unui generator 
de ceață rece 

 
Buget local, 
în funcție de 
fondurile 
financiare 
alocate 
 

Service anual al 
echipamentelor 

Achizitionarea 
a 5 atomizoare 
, 2 generatoare 
de ceata calda-
portabile tip 
Fogg SS 150  

 
Bugetul 
operatorului, 
în funcție de 
fondurile 
financiare 
alocate 
 

2020 Dotarea 
serviciului cu 
echipamente 
și produse 
biocide de 
ultimă 
generație. 

Identificarea pe 
piața de profil,a 
produselor biocide 
nou apărute și a 
echipamentelor 
specifice 
Service anual al 
echipamentelor 

Achiziționarea 
unui generator 
de ceață calda– 
portabil tip 
Fogg SS 150 
 

Bugetul 
operatorului, 
în funcție de 
fondurile 
financiare 
alocate 
 

2021 Extinderea 
prestării 
activității 
D.D. în toate 
cladirile de tip 
condominii, 
informarea 

Creșterea volumului 
de activitate fata de 
anul 2020 

Achiziționarea 
unui generator 
de ceață calda– 
portabil tip 
Fogg SS400 
 

Buget local, 
în funcție de 
fondurile 
financiare 
alocate 



populatiei si a 
institutiilor 
publice cu 
privire la 
importanta 
operatiunilor 
de dezinsectie 
si deratizare  

2022 Informarea 
populației 
și a 
instituțiilor 
publice cu 
privire la 
importanța 
operațiunilor 
de deratizare, 
dezinsectie și 
dezinfecție  

Creșterea numărului  
contractelor de 
prestări servicii 
incheiate 

 Buget 
local/bugetul 
operatorului 

2023 Extinderea 
prestării 
activității 
D.D. in curți, 
terenuri virane 

Creșterea volumului 
de activitate fata de 
anul 2022 

Achiziționarea 
unui generator 
de ceață calda 
portabil tip 
Fogg SS150 
 

Bugetul 
operatorului, 
în funcție de 
fondurile 
financiare 
alocate 
 

 

 
 
CAPITOLUL 6. ANALIZA S.W.O.T. 
 

Analiza SWOT scoate în evidenţă punctele tari, puntele slabe, 
oportunităţile şi ameninţările la nivelul municipiului Craiova, care pot avea un 
impact asupra implementării obiectivelor definite la Capitolul 5. 
 

MEDIUL INTERN MEDIUL EXTERN 
 

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 
 

OPORTUNITĂŢI 
 

AMENINŢĂRI 
 

Activitățile 
serviciului de 
salubrizare sunt 
delegate prin 
intermediul ADI 

Operatorul S.C. 
Salubritate Craiova 
SRL, căruia ii sunt 
delegate activitățile 
serviciului de 

Implementarea 
proiectului Sistem 
de management 

integrat al 
deşeurilor în judeţul 

Neatingerea , până la 
data de 31 decembrie 
2020, a nivelului de 
pregătire pentru 
reutilizarea și reciclare 



Salubris Dolj/ADI 
ECODOLJ  

salubrizare nu are 
posibilitatea prestării 
tuturor activităților 

Dolj de minim 50% din 
masa totală de deșeuri 
generată 

Instituirea taxei de 
salubrizare 

Utilajele folosite 
pentru prestarea 
activităților sunt 
învechite și 
insuficiente 

Existenţa asociaţiilor 
de 
producători care 
doresc să devină 
parteneri ai 
autorităţilor locale, în 
vederea creşterii ratei 
de recuperare 
a deşeurilor 
reciclabile 
 

Creşterea tarifelor de 
salubrizare ca urmare 
a 
introducerii 
contributiei pentru 
economia circulara 

Aria de desfășurare a 
serviciului de 
salubrizare cuprinde 
întreg municipiul 

Gradul de colectare 
selectivă 
scăzut şi calitatea 
slabă a deşeurilor 
reciclabile colectate 
selectiv 
 

Parteneriatul alături 
de celelalte 
UAT- uri din judeţ şi 
alături de 
Consiliul Judeţean 
Dolj în 
vederea 
implementării unui 
management integrat 
al deşeurilor 
la nivelul judeţului 
 

Periclitarea stării de 
sănătate a populației 
ca urmare a prestării 
deficitare a 
activităților serviciului 
de salubrizare 

Existența Depozitului 
ecologic Mofleni 

Comunicarea 
deficitară cu S.C. Eco 
Sud S.A. 

Reducerea 
cantităților de deșeuri 
depozitate în 
depozitul ecologic 
Mofleni ca urmare a 
colectării selective a 
deșeurilor, a sortarii 
si compostarii 
acestora 

Riscuri privind 
înmulţirea 
rozătoarelor, 
insectelor, 
gândacilor sau a altor 
factori 
patogeni ca urmare a 
nerespectării regulilor 
de 
igienă şi/sau ca 
urmare a unor 
servicii de slabă 
calitate 
 

Existența 
informaţiilor reale cu 
privire 
la cantităţile de 
deşeuri colectate 
selectiv şi a 
cantităţilor de deşeuri 
valorificate, pe 
fracţii 
 

Colectare deficitara a 
deșeurilor 
voluminoase 

 Fonduri financiare 
insuficiente pentru 
realizarea obiectivelor 
stabilite 



 Frecvența redusă a 
operațiunilor 
specifice activităților 
de salubrizare 

  

 

CAPITOLUL 7. SURSE DE FINANŢARE POTENŢIALE PENTRU 
DEZVOLTAREA ȘI FUNCȚIONAREA PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG A 
SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA 
 

Finanţarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea activităților 
serviciului de salubrizare, precum şi pentru întreţinerea, exploatarea şi 
funcţionarea sistemelor aferente acestora, se realizează pe criterii economice şi 
comerciale, mijloacele materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţilor 
specifice serviciului se asigură prin bugetul de venituri şi cheltuieli al 
operatorilor şi, după caz, din alocaţii bugetare.  
 
 CAPITOLUL 8. CONCLUZII 

 
Activităţile componente ale serviciului de salubrizare trebuie să se 

desfăşoare cu respectarea normelor de protecţie a mediului, care reflectă 
cerinţele impuse de legislaţia europeană. 

Prezenta Strategie stabileşte direcţiile de dezvoltare şi funcţionare, precum 
şi obiectivele strategice ale serviciului de salubrizare, ţinând cont atât de 
contextul şi cerinţele legislative cat şi de situaţia actuală a activităţilor 
componente. 

 
Strategia acoperă orizontul de timp 2018 - 2023 şi va fi actualizată la 

intervale de maxim 5 ani, pentru a integra atât eventuale modificări legislative, 
cât şi realităţile care afectează contextul tehnico- economic relevant. 
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