
 

1. Pe raza UAT-ului dumneavoastră, cum sunt gestionate deșeurile generate de populație? 

 

☐  Amestec 

☐  Colectare separată* pe două fracții (reciclabil/ menajer) 

☐  Colectare separată* pe mai mult de două fracții 

*bifarea uneia dintre optiunile “colectare separată” – presupune existența pubelelor de colectare 

separată/ sacilor de colectare pe culori ȘI ridicarea cu mașini diferite a cantităților de deșeuri!  

2. Care este cantitatea de deșeu de ambalaj deviată de la groapa de gunoi, de pe raza Unității 

Teritorial Administrative pe care o administrați, pentru anul 2018, respectiv în primele 6 luni 

ale anului 2019? 

2018:                                          kg; 

6 luni 2019:                                kg. 

3. Care este populatia deservita de catre UAT-ul dumneavoastra? 

R: 

4. Aveți încheiat la această dată un contract cu o Organizație de Implementare a Responsabilității 

Extinse a Producătorului (OIREP), pentru acoperirea costurilor negative generate de gestiunea 

deșeurilor de ambalaje de pe raza UAT?  

☐  Nu            ☐  Da              ☐ CLEAN RECYCLE  S.A. 

                          ☐ ECOSMART UNION S.A. 

☐ ECO SYNERGY  S.A. 

☐ ECOLOGIC 3R AMBALAJE S.A 

☐ ECO – ROM AMBALAJE  S.A 

☐ ECO-X S.A 

☐ FEPRA INTERNATIONAL S.A. 

☐ FINANCIAR RECYCLING S.A. 

☐ GREEN RESOURCES  MANAGEMENT S.A 

☐ GREENPOINT MANAGEMENT S.A. 

☐ MARATHON EPR GROUP S.A. 

☐ RECICLAD' OR S.A. 

☐ ALTUL : _______________ 

5. Dacă DA, ați încheiat câte un contract cu toate OIREP-urile care v-au contactat? 

☐  Da 



 

☐  Nu. *Explicați de ce ați decis să nu lucrați decât cu anumite OIREP-uri. 

 

6. Dacă aveți contract cu mai mult de un OIREP, cum alocați cantitățile de deșeu de ambalaje 

gestionate în cadrul UAT într-un an? 

☐ Aleatoriu  

☐ Procentual cu cota piata 

☐ Conform contract 

☐ Alt mod - *Explicați 

 

7. Aveți un departament constituit / angajați desemnați în cadrul UAT-lui dumneavoastră care să 

gestioneze relația cu OIREP-ul, să raporteze cantitățile sau să implementeze campanii de 

informare și conștientizare cu privire la colectarea separată a deșeurilor de ambalaje? 

☐ Da 

☐ Nu 

8. Aveți la această dată un cost fundamentat privind gestiunea deșeurilor în raport cu OIREP? 

 ☐  Da   ☐  Nu 

9. Ați actualizat contractele de delegare pentru serviciile de salubritate, prin implementarea 

instrumentului economic la populație ,,Plătești cât arunci’’? 

☐  Da   ☐  Nu 

10. Dacă DA, ce modificări au suferit tarifele suportate de cetățeni? 

☐ Au scăzut 

☐ Au crescut cu mai puțin de 10% 

☐ Au crescut între 10-30% 

☐ Au crescut între 30-50% 

☐ Au crescut peste 50% 

11. Care este în acest moment tariful pe care cetățenii îl plătesc pentru serviciul de salubrizare ? 

R:   

 

☐ Tarif distinct pentru activitățile desfășurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea 

deșeurilor de hârtie, metal plastic și sticlă din deșeurile municipale, respectiv pentru gestionarea 

deșeurilor 

 

☐  Tarif distinct pentru deșeuri periculoase 



 

☐ Tarif diferențiat doar pentru gestionarea deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile 

municipale 

☐ Tarif pentru contribuția pentru conomia circulară prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare (dar numai 

pentru deșeurile destinate a fi eliminate prin depozitare, rezultate din aplicarea indicatorilor de 

performanță prevăzuți în contracte ) 

 

 

12. Care este procentul sau suma absoluta (dupa caz) a investițiilor în infrastructura de colectare 

a deșeurilor de la populație pe care o aveți bugetată pentru anul în curs din totalul bugetului? 

R:   

 

13. Pe raza UAT –ului dumneavoastră , cum sunt asigurate spațiile necesare pentru colectarea 

separată a deșeurilor ? 

 

☐ Cu containere specifice fiecărui tip de deșeu 

☐ Au fost înființate centre pentru a oferi populației posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de 

deșeuri de hârtie și carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje deșeuri de 

echipamente electrice și electronice, deșeuri de baterii și acumulatori și deșeuri voluminoase, inclusiv 

saltele și mobilier  

 

 

14.  În caietele de sarcini, în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare și în 

regulamentele serviciului de salubrizare ce indicatori au fost prevăzuți ? 

 

☐ Indicatori de performanță pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de salubrizare 

 

 

☐ Indicatori prevăzuți în Legea deșeurilor nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

astfel încât să se atingă începând cu anul 2020 obiectivele de reciclare 

 

 

 

 

 

 

 



 

15. Pe raza UAT-ului dumneavoastră, cum se asigură informarea locuitorilor cu privire la 

gestionarea deșeurilor ? 

 

☐ Prin postare pe site-ul propriu cu privire la sistemul de gestionare a deșeurilor din cadrul localității, 

inclusiv cu privire la centrele înființate pentru a putea oferi populației posibilitatea de a se debarasa, 

fără plată, de deșeuri de hârtie și carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, 

deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri de baterii și acumulatori și deșeuri 

voluminoase, inclusiv saltele și mobilier 

 

☐ Prin mijloace scrise 

 

☐ Alte mijloace (vă rugăm să specificați)  

 

 
Pentru informatii suplimentare va rugam transmiteti cererile dvs la urmatoarele coordonate : 

- adresa de e-mail : office@infocons.ro 

- nr. telefon : 021.319.32.66 

- nr. Fax: 031.101.25.15  

- Persoana de contact : Ana Paun ; 

La numerele de telefon putem fi contactati in intervalul orar  09:00-17:00 

 

Va multumim frumos pentru colaborare si sustinere ! 

 

 

 


