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                                                                                      România 
Judeţul Tulcea 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea 
 

HOTĂRÂREA NR. 161 
 

privind aprobarea Protocolului-cadru pentru acoperirea costurilor pentru serviciile de colectare și 
transport, sortare și, după caz, valorificare prestate de societatea Servicii Publice S.A. pentru 

gestionarea deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale care se va încheia cu organizaţiile care 
implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului 

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă extraordinară la data 

de 27 august 2019; 
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului-cadru pentru acoperirea 

costurilor pentru serviciile de colectare și transport, sortare și, după caz, valorificare prestate de 
societatea Servicii Publice S.A. pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale 

care se va încheia cu organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a 
producătorului, proiect din iniţiativa Primarului; 

Luând în discuţie referatul de aprobare al Primarului municipiului Tulcea înregistrat sub  
nr. 25394/20.08.2019 şi coraportul întocmit de societatea Servicii Publice S.A., Direcţia Economică și 

Serviciul Gospodărie Municipală, înregistrat sub nr. 25393/20.08.2019; 
Reţinând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

Având în vedere prevederile: 
-art. 6 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 101/2006 - Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 8 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Anexa nr. 1 - fișa de fundamentare pentru stabilirea tarifelor la activităţile specifice serviciului 

de salubrizare la Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 
activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor aprobate prin Ordinul preşedintelui 

Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 109/2007; 
- art. 17 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- art. 20 alin. (5) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 

deşeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n), art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1), art. 196  

alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) și art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1  (1) Se aprobă Protocolul – cadru pentru acoperirea costurilor pentru serviciile de 
colectare și transport, sortare și, după caz, valorificare prestate de societatea Servicii Publice S.A. 

pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale care se va încheia cu organizaţiile 
care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, prevăzut în Anexa nr.1, 

la prezenta hotărâre. 
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(2) Se aprobă următoarele anexe la Protocolul-cadru pentru acoperirea costurilor pentru 
serviciile de colectare și transport, sortare și, după caz, valorificare prestate de societatea Servicii 

Publice S.A. pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale care se va încheia cu 
organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului: 

a) Anexa nr. 1.1 – Tarife 
b) Anexa nr. 1.2 - Cantitățile de deșeuri de ambalaje pe care operatorul de salubrizare 

estimează că le  va colecta, transporta, sorta și recicla/valorifica prin incinerare cu recuperare de 
energie în numele și pentru organizația care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a 

producatorului 
c) Anexa nr. 1.3 - Cantitățile de deșeuri de ambalaje pe care operatorul de salubrizare 

estimează că le va colecta, transporta, sorta și încredința organizațiilor care implementează obligațiile 
privind răspunderea extinsă a producatorului 

d) Anexa nr. 1.4 - Lista tipurilor de materiale de deșeuri de ambalaje 
e) Anexa nr. 1.5 - Licența de operare deținută de organizațiile care implementează obligațiile 

privind răspunderea extinsă a producătorului 
f) Anexa nr. 1.6  - Autorizația de funcționare deținută de operatorul de salubrizare 

g) Anexa nr. 1.7 - Licența Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 
de Utilități Publice deținută de operatorul de salubrizare 

h) Anexa nr. 1.8 - Conținutul Dosarului de raportare 
i) Anexa nr. 1.9 - Procedură de lucru aplicabilă pentru exporturile de deșeuri 

j) Anexa nr. 1.10 – Raport de sortare a deșeurilor de ambalaje 
k) Anexa nr. 1.11 – Borderou de livrări lunar în vederea valorificării prin recuperare de energie 

l) Anexa nr. 1.12 - Borderou de livrări lunar în vederea valorificării prin reciclare 
m) Anexa nr. 1.13 – Declarație Anuală 

n) Anexa nr. 1.14 – Raport validat lunar privind cantitățile de deșeuri de ambalaje 
colectate/sortate și livrate pentru valorificare prin reciclare 

o) Anexa nr. 1.15 - Raport validat lunar privind cantitățile de deșeuri de ambalaje 
colectate/sortate și livrate pentru valorificarea prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare 

de energie 
p) Anexa nr. 1.16 – Borderou cantități raportate prin colectare de la populație 

Art. 2 Anexele nr. 1 – 1.16 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 3 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Tulcea, domnul dr. ing. Constantin Hogea, să 

semneze în numele şi pe seama Municipiului Tulcea, Protocolul – cadru pentru acoperirea costurilor 
pentru serviciile de colectare și transport, sortare și, după caz, valorificare prestate de societatea 

Servicii Publice S.A. pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale care se va 
încheia cu organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, 

prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Serviciul Gospodărie 

Municipală din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea și societatea Servicii Publice S.A. 
   Art. 5 Secretarul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va asigura comunicarea 

prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor 
sale. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu  19 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali prezenţi. 

 
 

 

      CONTRASEMNEAZĂ                       PREŞEDINTE DE SEDINTA 
             SECRETAR                                            CONSILIER, 

      Jr. BRUDIU Maria                                   ȘTEFAN Ionuț-Paul 
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PROTOCOL PENTRU ACOPERIREA COSTURILOR PENTRU COLECTAREA ȘI 
TRANSPORTUL, SORTAREA ȘI DUPĂ CAZ, VALORIFICAREA DEȘEURILOR DE 

AMBALAJE  

nr. _______ din __________ 

 

 

I. PĂRȚILE  

1. ________________, organizație care implementează obligațiile privind răspunderea 
extinsă a producătorului în baza LICENȚEI DE OPERARE nr. ___________ din 
____________, cu sediul în ________________, având cod unic de înregistrare 
______________, înregistrat la Registrul Comerțului cu nr. _______________, cont 
bancar nr. ____________________________ deschis la banca 
____________________ , nr. de telefon/fax 
______________/________________, adresă de e-mail 
______________________, reprezentată legal prin domnul 
_____________________, în calitate de Administrator, denumită în continuare 

organizatie care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a 

producatorului, denumită în continuare prin acronimul „OIREP”, 

pe de o parte 

și 

2.  

UAT MUNICIPIUL TULCEA, cu sediul în Tulcea , Str. Păcii, nr. 20, având cod unic de 
înregistrare __________, cont bancar nr. ___________________________ deschis la 
________________________, nr. de telefon/fax ____________ 
/______________, adresă de e-mail __________________, reprezentată legal prin 
domnul HOGEA Constantin, în calitate de Primar, și de doamna ANTONESCU Alina, în 
calitate de Director Economic, denumită în continuare prin acronimul ,,UAT” 

și 

3. Societatea SERVICII PUBLICE S.A., cu sediul în Tulcea, strada Mahmudiei nr. 17,  
având cod unic de înregistrare 22618640, înregistrată la Oficiul Registrulului Comerțului cu 
nr. J36/591/2007, cont bancar nr. RO13BRDE370SV12152433700 deschis la BRD-GSG 
Sucursala Tulcea, nr. de telefon/fax 0240515541, adresă de e-mail 
serviciipublice@yahoo.com, reprezentată legal prin domnul GHEORGHIU Andrei Aurel, în 
calitate de Director General, și de domnul CASIAN Feodor, în calitate de Contabil Șef, 
operator de salubrizare desemnat în baza contractului de delegare de gestiune nr. 1135 / 
14.01.2008, denumită în continuare prin acronimul ”OS”, pe de altă parte,  

fiecare denumită separat Parte/Partea și împreună ”Părțile”,  

 

AVÂND ÎN VEDERE URMĂTOARELE: 

• OIREP este operator economic legal constituit care implementează obligațiile privind 
răspunderea extinsă a producătorilor, în conformitate cu dispozițiile art. 16 alin. (5) 
litera (b) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a 
deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare (în continuare, 
denumită „Legea nr. 249/2015”) și având în vedere actele încheiate cu operatorii 
economici prevăzuți la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015,  
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• Responsabilitatea gestionării deșeurilor de ambalaje care îi revine organizației OIREP 
în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în cuprinsul Anexei nr. 5 din Legea nr. 
249/2015 cât și obligația de furnizare a informațiilor privind gestionarea deșeurilor de 
ambalaje și a informațiilor privind cantitățile de ambalaje, respectiv cantitățile 
contractate cu fiecare dintre operatorii prevăzuți la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 
249/2015, 

• Prevederile art. 16 alin. (9) litera (g) coroborate cu dispozițiile cuprinse în Anexa nr. 6 
din Legea nr. 249/2015, potrivit cărora OIREP, în calitate de organizație care 
implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, trebuie să 
acopere costurile pentru colectarea şi transportul, , sortarea şi, după caz, pentru 
valorificarea deşeurilor de ambalaje gestionate prin serviciile de salubrizare, iar 
cantităţile pentru care au fost acoperite costurile se iau în calcul în mod corespunzător 
la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Anexa nr. 5 din Legea nr. 249/2015, 

• Obligația care îi incumbă organizației OIREP de a asigura un obiectiv anual cumulat 
privind cantitățile de deșeuri de ambalaje reciclate și/sau valorificate pentru clienții 
săi, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (9) litera (a) din Legea nr. 249/2015,  

• Prevederile art. 59 alin. (4) și alin. (6) din Legea nr. 211/2011 privind regimul 
deșeurilor (în continuare, „Legea nr. 211/2011”), potrivit cărora, pentru deșeurile care 
fac obiectul răspunderii extinse a producătorului care se regăsesc în deșeurile 
municipale, (i) UAT au dreptul de a solicita organizațiilor care implementează 
obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului acoperirea costurilor de 
gestionare și obligația de a stabili modalitatea prin care se plătesc serviciile aferente 
acelor deșeuri, (ii) UAT utilizează sumele încasate pentru acoperirea costurilor de 
gestionare exclusiv pentru scopurile cărora le sunt destinate, 
Prevederile art. 9  alin. (1) litera (h) coroborate cu dispozițiile art. 21 alin. (2) din Legea 
nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților (în continuare, „Legea nr. 
101/2006”), în considerarea cărora autorităților administrației publice locale le revine 
obligația de a implementa sistemul de colectare separată a deșeurilor iar operatorilor 
de salubrizare le incumbă obligația de a pune le dispoziția deținătorilor de deșeuri 
containerele/recipientele precum și, după caz, sacii necesari realizării activității de 
precolectare separată a deșeurilor; 

Părțile au convenit încheierea prezentului Protocol, în condițiile descrise mai jos. 

 

II. OBIECTUL PROTOCOLULUI:  

2.1. Obiectul protocolului îl constituie acoperirea de către OIREP a costurilor nete ale 
UAT/operatorilor de salubrizare aferente activităților de colectare și transport,  sortare și 
după caz, pentru valorificarea deşeurilor de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare, 
în limita cantităților de ambalaje primare pentru care OIREP a preluat prin contract 
responsabilitatea de la operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin.  (1) din Legea 249/2015, 
după cum urmează: 

a) Având în vedere că tarifele operatorului de salubrizare sunt stabilite în condiții 
transparente, cu luarea în calcul a veniturilor rezultate din comercializarea deșeurilor către 
un operator valorificator, OIREP va suporta costurile pentru activitățile de colectare, 
transport și sortare a deșeurilor determinate conform formulei de la pct. 1 din Anexa 6 din Legea 
249/2015, respectiv Anexa nr. 1.1. la prezentul Protocol; 

b) Având în vedere că tarifele operatorului de salubrizare sunt stabilite în condiții transparente dar 
fără luarea în calcul a veniturilor rezultate din comercializarea deșeurilor ca materii prime secundare, 
OIREP va suporta: 

(i) costurile pentru activitățile de colectare, transport și sortare a deșeurilor din care se scad 
veniturile realizate de operatorul de salubrizare din comercializarea deșeurilor către un operator 
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valorificator conform pct. 2 lit. a) din Anexa nr. 6 din Legea nr. 249/2015, respectiv Anexa nr. 1.1. la 
prezentul Protocol; 

(c) Veniturile rezultate din comercializarea deșeurilor ca materii prime secundare sunt stabilite  în 
condiție transparente și de comun acord cu OIREP. În situația în care OIREP poate obține un venit 
mai mare din comercializarea deșeurilor ca materii prime secundare, atunci deșeurile vor fi 
încredințate fizic OIREP în vederea valorificării. 

2.2.1. OIREP va acoperi costurile pentru derularea, împreună cu UAT, de campanii de informare și educare a publicului, 

în limita a 40 lei/tonă, pentru cantitățile de deșeuri de ambalaje menționate la art. 2.3. din prezentul protocol precum și 
pentru ambalaje folosite colectate potrivit art. 20 alin. (8) și (9) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările 

ulterioare, și alocate organizației de către acestea;  

2.2.2. Stabilirea sumelor alocate pentru campaniile de informare și educare a publicului se va face trimestrial, pe baza 

raportărilor efectuate conform anexelor 1.14, 1.15 și 1.16 la prezentul protocol;  
2.2.3. Sumele alocate pentru campaniile de informare și educare a publicului și rămase necheltuite la finalul fiecărui 

trimestru vor fi reportate pentru trimestrul următor; 

2.3. Obiectul protocolului are în vedere cantitățile estimate lunare și anuale ale deșeurilor de 
ambalaje, astfel: 

a) Cantitățile prevăzute în Anexa nr. 1.2. - Cantitățile de deșeuri de ambalaje pe care OS estimează 
că le  va colecta, transporta, sorta și recicla/valorifica prin incinerare cu recuperare de energie în 
numele și pentru OIREP 

b) Cantitățile prevăzute în Anexa nr. 1.3. – Estimarea cantităților pentru anul 2019 a deșeurilor de 
ambalaje în funcție de tipul de material, încredințate fizic OIREP  

2.4. Lista tipurilor de deșeuri de ambalaje care fac obiectul activităților de colectare și transport, 
sortare și după caz, valorificare, este stabilită în Anexa nr. 1.4. la prezentul Protocol. 

 

III. DURATA PROTOCOLULUI 

3.1. Prezentul Protocol intră în vigoare la data ________________ și are valabilitate până la data 
de 31.01.2020, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional, aprobat și semnat de părți.  

 

IV. PREȚUL PROTOCOLULUI 

4.1. În schimbul activităților de colectare și transport, sortare și după caz, valorificate, ale căror 
costuri sunt acoperite de către OIREP, OS va emite lunar o factură, pe baza tarifelor indicate în 
Anexa nr. 1.1., în funcție de tipul de material al deșeului de ambalaj. 

4.2. Lista tarifelor în funcție de tipul de material de deșeu de ambalaj este specificată în 
Anexa nr. 1.1. la prezentul Protocol, conform Hotărârii de Consiliu Local. 

4.3. Pe factura emisă, OS va menționa în cadrul rubricii Descrierea serviciilor prestate, în 
mod obligatoriu, și sintagma „Prestări servicii în baza Protocolului pentru acoperirea 
costurilor pentru colectarea și transportul, sortarea și după caz, valorificarea, deșeurilor de  

ambalaje nr. _______ din _______,  încheiat cu OIREP, destinate realizării obiectivelor 
anuale  în conformitate cu prevederile Anexei nr. 5 din Legea nr. 249/2015, pentru deșeuri de 
ambalaje de […] (tipul de material), cod […], cantitate [..], aferente lunii […]”. 

 

V. FACTURARE 

5.1. Facturile vor fi emise lunar de către OS în baza cantităților raportate conform art. 7.6., 
art. 7.7. și art. 7.8. și vor fi însoțite, în mod obligatoriu, de un Dosar cu raportul lunar care 
cuprinde documente care asigură trasabilitatea deșeurilor de ambalaje, respectiv documente 
financiar-contabile și documente justificative, până la operatorul economic valorificator.  
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5.2. Lunar, OS va transmite catre UAT toate documentele financiar-contabile și  
extracontabile justificative care indică datele de identificare de la generatorul deșeurilor de 
ambalaje până la operatorul economic valorificator, distinct pe fiecare tip de material. 
Documentele necesar a fi incluse în Dosarul de raportare se regăsesc în Anexa nr. 1.8. la 
prezentul Protocol. UAT va valida documentația in scopul raportarii lunare către  OIREP de 
OS. 

5.3. OIREP va achita către OS contravaloarea costurilor în termen de 30 de zile de la data 
facturării în urma validării documentelor menționate în Anexa nr. 1.8., de către UAT. În 
termen de 30 de zile de la emiterea facturii și până la acceptarea ei prin plata, OIREP va 
verifica dosarul de trasabilitate. În cazul în care factura nu este însoțită de documentele 
menționate în cadrul Anexei nr. 1.8., întocmite conform punctului II din Anexa 
menționată, OIREP va refuza efectuarea plății, total sau parțial. 

5.4. Ca urmare a constatărilor rezultate în urma verificărilor efectuate de către OIREP cu 
privire la documentele prezentate în raportarea lunară transmisă de către OS, OIREP are 
dreptul de a solicita ștornarea facturii inițiale, urmată de emiterea unei facturi noi sau 
stornarea parțială a facturii inițiale. 

5.5. Pentru nerespectarea termenului de plată a facturii prezentate de către OS, OIREP 
datorează acestuia penalități de întârziere în cuantum de 0,01 pe zi de întârziere din suma 
neachitată, până la concurența sumei neachitate. 

5.6. În cazul în care, într-o lună, OS nu colectează și nu livrează cantități de deșeuri de 
ambalaje care să îndeplinească condițiile prevăzute în prezentul Protocol, astfel încât acestea 
să poată fi raportate în numele și pentru OIREP, OS are obligația să notifice acest lucru către 
OIREP prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin fax/e-mail, folosind 
datele de identificare ale acestuia menționate în preambulul Protocolului. 

5.7. OS va transmite către OIREP o listă cu operatorii economici valorificatori cu care 
intenționează să colaboreze în vederea valorificării/reciclării cantitaților de deșeuri de 
ambalaje raportate în contul OIREP, iar acesta va răspunde comunicării  în termen de 15 zile 
lucrătoare, exprimându-și acordul/dezacordul. OIREP va putea pune la dispoziția OS o listă a 
valorificatorilor agreați, în caz contrar OS va putea colabora cu orice valorificator.  

 

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE OIREP MANAGEMENT 

6.1. OIREP declară că este operator economic legal constituit, licențiat în vederea 
implementării obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorilor, conform legislației 
în vigoare. În acest sens, OIREP va anexa la prezentul Protocol Licența de operare, document 
care se va constitui drept Anexa nr. 1.5. la prezentul Protocol. 

6.2. OIREP se obligă să achite costurile nete pentru activitățile de colectare și transport, 
sortare, după caz valorificare,  desfășurate de OS, în conformitate cu termenul și condițiile 
stabilite în cadrul art. 5, în contul OS având IBAN RO13BRDE370SV12152433700 deschis 
la BRD-GSG Sucursala Tulcea. În caz de întârziere a plății facturii transmise de către OS, 
OIREP va plăti la solicitarea scrisă a OS efectuată conform art. 15.3, penalități de întârziere 
în cuantumul prevăzut la art. 5.5.  

 

VII. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE OPERATORULUI DE SALUBRIZARE 

 7.1. OS declară că este autorizat și licențiat potrivit legislației în vigoare pentru desfășurarea 
activităților de colectare și transport și că are încheiate contracte/parteneriate cu operatorii 
economici valorificatori, pentru punctele de lucru de pe raza UAT-ului. În acest sens, OS va 
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transmite OIREP cel mai târziu la data semnării prezentului Protocol, sub sancțiunea 
nulității prezentului protocol, următoarele autorizații/licențe: 

 
1 

 
Autorizație de Mediu nr. 8323 din data 
25.10.2011, revizuită în data 18.10.2013 

 
Valabilitate până la 
data 25.10.2021 

2 Licenta A.N.R.S.C nr. 3574 din data de 
01.02.2016 

Valabilitate până la 
data 14.01.2020 

3 Contracte cu operatorii valorificatori  

7.2. Autorizația și licența vor fi prezentate în copie certificată pentru conformitate cu 
originalul, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal al OS și se vor constitui drept 
Anexa nr. 1.6. și Anexa 1.7. la prezentul Protocol. 

7.3. OS se obligă să comunice OIREP, în cel mai scurt timp posibil dar nu mai târziu de 5 zile 
lucrătoare, orice modificare intervenită cu privire la autorizațiile și licențele prezentate. OS 
va răspunde față de OIREP pentru prejudiciul provocat prin orice întârziere sau omisiune de 
a comunica modificările intervenite. 

7.4. Prin prezentul Protocol, OS asigură în numele și pentru UAT colectarea și transportul,  
sortarea și încredințarea spre valorificare sau încredințarea fizică a cantităților lunare și 
anuale a deșeurilor de ambalaje prevăzute în Anexa nr. 1.2. sau Anexa nr. 1.3., după caz. 
În acest sens, OS livrează cantitățile de deșeuri de ambalaje la punctele de valorificare, în 
condițiile contractuale negociate cu operatorii economici valorificatori autorizați, primind 
pentru aceste activități din partea OIREP tarifele stabilite potrivit Anexei nr. 1. 

7.5. OS declară și garantează că va raporta în numele și pentru OIREP cantitățile de deșeuri 
de ambalaje colectate, sortate și valorificate prin reciclare și/sau valorificate prin incinerare 
cu recuperare de energie, evidențiate pe fiecare factură. OS va stipula distinct, atât pe 
facturile de vânzare către operatorii economici reciclatori  și/sau operatorii economici 
valorificatori, cât și pe documentele de însoțire a transportului deșeurilor de ambalaje 
(factură, aviz, formular de încărcare – descărcare, receptie), conform legislației în vigoare, 
următoarea sintagmă: 

„DEȘEURI DE AMBALAJE din [ se va completa tipul de material de deșeu de ambalaj], cod 
… [codul de deșeu de ambalaj, conform HG 856/2002], cantitate [...], livrate în contul 
Protocolului nr. […] din data […], încheiat cu OIREP, pentru îndeplinirea obiectivelor anuale 
de reciclare/valorificare prevăzute  în Anexa nr. 5 din Legea nr. 249/2015 aferente lunii […].” 

7.6. OS se obligă să raporteze lunar toate cantitățile menționate pe facturile de vânzare care 
conțin mențiunile prevăzute la art. 7.5. de mai sus, exclusiv în contul realizării obiectivelor 
de valorificare și respectiv de reciclare a deșeurilor de ambalaje, în numele și pentru OIREP.  

7.7. UAT se obligă să raporteze cu fidelitate și la termenele legale, către autoritatea 
teritorială pentru protecția mediului competentă, precum și către orice alte autorități 
prevăzute de legislația în vigoare, cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate, sortate și 
vândute în scopul reciclării/valorificării prin incinerare în instalații de incinerare cu 
valorificare de energie unui operator economic valorificator care sunt raportate către OIREP. 

7.8. OS se obligă să raporteze trimestrial, prin utilizarea platformei on-line disponibilă pe 
site-ul transferderesponsabilitate.ro, prin poștă electronică (prin utilizarea unui format 
de calcul de tip Excel) cât și pe suport de hârtie, cantitățile de deșeuri de ambalaje 
menționate în cadrul Anexei nr. 2 și a Anexei nr. 3, până la data de 10 a lunii următoare celei 
în care s-au prestat activitățile de colectare și transport, sortare și după caz, valorificare. 

7.9. OS va prezenta OIREP, în fiecare lună, prin expediere la adresa acestuia de 
corespondență, prin poștă (curierat) și e-mail/fax, până la data de 10 a lunii următoare celei 
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în care au fost prestate activitățile de colectare și transport, sortare și după caz, valorificare a 
deșeurilor de ambalaje, un Dosar de raportare cu privire la cantitățile de deșeuri de ambalaje 
reciclate și/sau valorificate prin incinerare cu recuperare de energie în numele și pentru 
OIREP.  

7.10. OS  se obligă să transmită pe cheltuiala sa la adresa de corespondență a OIREP 
Dosarul de raportare lunar care cuprinde toate documentele, conform Anexei nr. 7, acesta 
fiind direct și exclusiv responsabil pentru conformitatea și legalitatea acestor documente și a 
operațiunilor care au stat la baza emiterii acestora. 

7.11. OS va informa OIREP, la solicitarea acestuia, cu privire la operatorii economici cu care 
acesta desfășoară raporturi contractuale în vederea desfășurării activităților de sortare, 
reciclare și/sau valorificare de deșeuri de ambalaje precum și asupra autorizării acestora 
pentru desfășurarea activităților de sortare, respectiv reciclare și/sau valorificare, potrivit 
legii. 

7.12. OS își asumă răspunderea față de OIREP pentru modul în care își îndeplinește 
obligațiile decurgând din prezentul Protocol, responsabilitatea privind valorificarea și/sau 
reciclarea cantităților de deșeuri de ambalaje potrivit cantităților stabilite în Anexa nr. 1.2., 
individualizarea corectă a acestora pe documentele de raportare precum și efectuarea 
raportărilor prevăzute la art. 7.5, 7.6, 7.8, 7.9. OS se obligă, sub sancțiunea plății de 
daune-interese, să nu includă în raportările sale decât cantitățile de deșeuri de ambalaje 
rezultate din deșeurile municipale. 

 

VIII. MODIFICAREA PROTOCOLULUI 

8.1.  Dispozițiile prezentului Protocol pot fi modificate sau completate prin încheierea de acte 
adiționale, agreate în scris de ambele Părți. 

8.2. Prezentul Protocol reprezintă singurul înscris aplicabil pe durata desfășurării acestuia, 
începând cu data semnării lui. 

8.3.  Prezentul Protocol se poate prelungi cu acordul partilor prin incheierea unui act 
aditional. 

 

IX. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 

9.1. În cazul în care oricare dintre părți nu își execută obligațiile decurgând din prezentul 
Protocol, partea în culpă se obligă să acopere celeilalte părți prejudiciile cauzate, cu excepția 
situației în care neexecutarea se datorează unor cauze obiective și justificate și care au fost 
aduse la cunoștința celeilalte părți în termen de 3 zile de la apariția acestora.  

9.2. În cazul încălcării de către OS a obligațiilor stabilite în cadrul art. 7.8. și art. 7.9., 
OIREP are dreptul de a prelungi termenul de plată al facturilor emise de operatorul de 
salubrizare prevăzut la art. 5.5. cu 10 zile. 

9.3. Prevederile art. 9.2. nu se aplică obligațiilor de raportare aferente lunii ianuarie pentru 
raportarea lunii decembrie aferente anului precedent, situație în care nu este permisă 
încălcarea de către OS a obligațiilor stipulate la art. 7.8. și art. 7.9. 

 

X. CONFIDENȚIALITATE 

10.1. Părțile își garantează reciproc confidențialitatea asupra informațiilor la care au acces 
prin încheierea prezentului Protocol, fiind interzisă transmiterea oricăror  informații către 
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terțe persoane, cu excepția informațiilor care, prin efectul legii, trebuie comunicate 
autorităților competente, potrivit legislației în vigoare la data comunicării. 

10.2. În situația transferului de date cu caracter confidențial către terți, partea responsabilă 
datorează daune-interese celeilalte părți. 

10.3. Fiecare parte va dezvălui informațiile pe care le-a primit de la cealaltă parte din acest 
Protocol doar către angajații proprii care trebuie să cunoască acele informații pentru a putea 
fi îndeplinite obligațiile decurgând din prezentul Protocol. 

10.4. Părțile se obligă să prelucreze datele cu caracter personal obținute în virtutea executării 
prezentului Protocol cu respectarea principiilor prevăzute de legislația în materie de protecția 
datelor (principiul legalității, echității, transparenței, exactității, responsabilității, limitării 
legate de scop și de stocare). În sensul dispozițiilor prezentului Protocol, datele care fac 
obiectul prelucrării se pot referi la: nume, prenume, funcție, adresă de e-mail, număr de 
telefon. 

10.5. Scopul prelucrării datelor este reprezentat de executarea dispozițiilor prezentului 
Protocol. Prelucrarea nu poate fi extinsă la alte scopuri, cu excepția cazului în care Părțile 
convin în mod expres sau există o obligație legală care dă dreptul Părții să prelucreze datele. 

10.6. Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal. Fiecare 
dintre acestea garantează că accesul la datele care fac obiectul prelucrării va fi permis doar 
angajaților responsabili de respectiva relație cu privire la acest Protocol. 

10.7. Fiecare dintre Părți se obligă să implementeze măsuri rezonabile de siguranță fizică, 
tehnică și administrativă astfel încât să preîntâmpine incidente ca pierderea, folosirea 
inadecvată, accesul neautorizat, dezvăluirea, alterarea sau distrugerea datelor cu caracter 
personal. În eventualitatea unui incident privind protecția datelor, fiecare dintre Părți trebuie 
să notifice celeilalte acest lucru în termen de 24 de ore. 

10.8. Oricare dintre Părți se obligă să nu comunice datele personale transmise de cealaltă 
Parte către orice terț cu următoarele excepții (i) există temei legal sau (ii) există temei 
mentionat in actualul Protocol și Partea și-a exprimat acordul. 

10.9. La încetarea actualului Protocol, Părțile se obligă să înceteze prelucrarea datelor cu 
caracter personal, cu excepția cazurilor în care (i) o obligație legală impune prelucrarea în 
continuare sau (ii) exercitarea unor drepturi în instanță și/sau în față autorităților statului cu 
atribuții de control, situații în care Părțile vor fi ținute în continuare la respectarea 
confidențialității. 

 

XI. FORȚĂ MAJORĂ  

11.1. Forța majoră, definită ca fiind un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și 
inevitabil care are loc după momentul semnării prezentului Protocol și care împiedică una 
sau ambele părți să își îndeplinească în mod corespunzător sau în termenele asumate 
obligațiile ce le incumbă, exonerează de răspundere partea care o invocă, în condițiile legii. 

11.2. Partea care invocă Forța majoră va notifica cealaltă parte, în termen de 3 zile de la 
apariția cazului de forță majoră și va remite celeilalte părți dovezile emise de autoritatea 
competentă, în cel mult 48 de ore de la obținerea acestor dovezi. 

11.3. În cazul în care durata dovedită a existenței cazului de Forță majoră este mai mare de 
10 zile de la apariției sale, cele două părți se vor angaja în dezbateri pentru a stabili condițiile 
de executare a Protocolului. În cazul în care, în termen de 30 de zile de la data inițierii acestor 
dezbateri, părțile nu ajung la un consens privind executarea valabilă a Protocolului, acesta se 
consideră de drept încetat, începând cu data expirării termenului de 30 de zile menționat. 
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11.4. Exonerarea de răspundere este valabilă numai pe durata existenței cazului de Forță 
majoră. 

 

XII. NOTIFICĂRI 

12.1. Orice notificare transmisă de către o parte celeilalte părți, în baza prezentului Protocol, 
va fi considerată valabilă dacă a fost făcută în scris și semnată în mod corespunzător de 
reprezentantul legal – Administrator/Director general etc și transmisă celeilalte părți prin 
scrisoare recomandată, cu confirmare de primire la adresele de corespondență prevăzute 
pentru fiecare parte mentionata în preambulul Protocolului. Notificările se pot transmite în 
mod valabil atât prin e-mail, prin fax, la numerele de fax prevăzute în preambul, cât și prin 
intermediul executorului judecătoresc. 

12.2. În cazul în care comunicarea, notificarea sau avizarea este dispusă pe cale poștală, 
aceasta va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră 
a fi primită de către destinatar la data menționată de oficiul poștal pe confirmarea de primire.  

12.3. În cazul în care comunicarea, notificarea sau avizarea este transmisă prin fax, cu 
confirmare de trimitere, la numerele de fax menționate în preambulul Protocolului, aceasta 
va fi considerată a fi primită în aceeași zi, dacă a fost trimisă în zilele lucrătoare, în intervalul 
09:30 – 17:30, sau în ziua imediat lucrătoare, dacă a fost transmisă în afara acestui interval. 

12.4. Dacă comunicarea este livrată personal, aceasta se consideră primită în momentul 
livrării.  

12.5. Dacă comunicarea este dispusă prin e-mail, aceasta se consideră primită, dacă nici un 
mesaj de eroare sau de out-of-office nu a fost emis de serverul destinatarului și/sau dacă 
există un raport de confirmare a expediției în aceeași zi, dacă a fost trimisă în zilele 
lucrătoare, în intervalul 09:30 – 17:30, sau în ziua imediat lucrătoare, dacă a fost transmisă 
în afara acestui interval. 

12.6. Orice comunicare, notificare sau avizare verbală vor fi luate în considerare de către 
părți dacă vor fi confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute în cadrul 
articolelor precedente. 

12.7. Partea care își modifică adresa de corespondență și/sau numărul de fax și/sau adresa 
de e-mail indicate pentru comunicări, notificări sau avizări precum și persoanele de contact 
și/sau reprezentanții desemnați pentru derularea prezentului Protocol, va înștiința de 
urgență cealaltă parte. 

12.8. Orice informație legată de executarea prezentului Protocol va fi furnizată formal către:  
- domnul/doamna ____________________, ca reprezentant desemnat din partea UAT, 
la adresa de corespondență Tulcea, str. Păcii nr. 20 și/sau la adresa de e-mail 
_______________; 
- domnul PASCALE DĂNUȚ ca reprezentant desemnat din partea OS, la adresa de 
corespondență Tulcea, str.Mahmudiei nr.17 și/sau la adresa de e-mail 
serviciipublice@yahoo.com;   
- domnul/doamna ___________________, ca reprezentant desemnat din partea OIREP, 
la adresa de corespondență _________________  _____________ și/sau la adresa de 
e-mail _______________. 
 

XIII. CESIUNEA PROTOCOLULUI 

13.1. Părțile se obligă să nu cesioneze, total sau parțial, obligațiile asumate prin prezentul 
Protocol. În cazul în care una dintre părțile din actualul Protocol încalcă această clauză, 
cealaltă parte nu va fi ținută de contractul de cesiune. 
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XIV. LEGEA APLICABILĂ ȘI LITIGII 

14.1. Prezentul Protocol este guvernat de și va fi interpretat în conformitate cu legea română.  

14.2. Părțile convin ca orice dispută, controversă sau litigiu decurgând din sau născut în 
legătură cu prezentul Protocol va fi soluționat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu 
este posibil, orice dispută, controversă sau litigiu decurgând din sau născut în legătură cu 
executarea prezentului Protocol, inclusiv referitor la interpretarea, validitatea, încheierea, 
modificarea, desființarea sau nulitatea acestuia, va fi soluționat de către instanța competentă. 

 

XV. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI 

15.1. Prezentul Protocol va fi desființat de plin drept, fără punere în întârziere și fără a fi 
necesară îndeplinirea niciunei alte formalități, în cazul încetării valabilității autorizațiilor și 
licențelor prevăzute la art. 6.1. și art. 7.1.  

15.2. Prezentul Protocol poate fi reziliat, cu condiția notificării în scris a celeilalte părți cu 30 
de zile înainte de încetarea efectelor Protocolului, în cazul în care oricare dintre Părți își 
încalcă obligațiile prevăzute la art. 6.2., art. 7.4., art. 7.5., art. 7.6., art. 7.7., art. 7.8., 
art. 7.9., art. 7.10., art. 7.12. din prezentul Protocol, acestea fiind considerate obligații 
esențiale în vederea executării prezentului Protocol. În acest caz, partea care solicită 
rezilierea va notifica cealaltă parte, justificând motivele care stau la baza solicitării de 
reziliere precum și data de la care Protocolul încetează să mai producă efecte. Obligațiile deja 
scadente continuă să producă efecte. În cazul încălcării obligațiilor prevăzute la art. 6.2. OS 
va notifica UAT în vederea demarării demersurilor de reziliere a prezentului Protocol. 

15.3. În vederea valorificării daunelor și a penalităților prevăzute în prezentul Protocol, 
partea îndreptățită la solicitarea acestora va transmite o notificare în scris părții în culpă, 
însoțită de documentele pe care își întemeiază pretențiile. În măsura în care pretențiile sunt 
întemeiate, partea în culpă se obligă a le achita în termen de 30 de zile de la data solicitării 
lor. 

15.4. În măsura în care modificările legislative au un impact semnificativ asupra executării 
Protocolului, oricare dintre părți are posibilitatea de a solicita încetarea Protocolului, fără a fi 
obligată la plata de despăgubiri, prin transmiterea unei notificări celelilalte părți și care va 
produce efecte imediate. 

15.5. Protocolul poate înceta: 

(i) în urma acordului scris al părților; 

(ii) ca efect al ajungerii la termen; 

(iii) ca efect al forței majore, cu respectarea condițiilor prevăzute în cadrul art. XI.  

15.6. Fiecare parte are dreptul de a denunța unilateral Protocolul cu o notificare scrisă 
prealabilă de 30 (treizeci) de zile. 

 

XVI. CLAUZE FINALE 

16.1. Prezentul Protocol a fost încheiat astăzi, ____________, la Tulcea, în 3 (trei) 
exemplare originale, în limba română, fiecare având aceeași forță juridică, câte un exemplar 
pentru UAT, OS și OIREP. 

16.2. Prezentul Protocol înlocuiește orice altă înțelegere scrisă sau verbală între părți.  
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16.3. În cazul în care oricare dintre clauzele prezentului Protocol devine nulă, celelalte clauze 
rămân valabile.  

16.5. În cazurile de modificare a legislației aplicabile, părțile se obligă să modifice prezentul 
Protocol în concordanță cu noile prevederi legale. 

16.6. Pentru asigurarea egalității de tratament, Părțile au convenit ca eventualele protocoale 
de colaborare încheiate de UAT cu alte OIREP-uri să aibă formă și prevederi identice cu ale 
prezentului Protocol. În cazul în care vor fi încheiate unul sau mai multe protocoale OS/UAT 
va repartiza cantitățile de deșeuri de ambalaje raportate către fiecare OIREP conform cotei de 
piață dovedite de fiecare OIREP în parte pe tipul de ambalaj. 

  

XVII. ANEXE PROTOCOL 

17.1. Prezentul Protocol conține 15 ANEXE, care fac parte integrantă din Protocol, după 
cum urmează: 

ANEXA nr. 1.1.     - Tarife 

ANEXA nr. 1.2.    -  Cantitățile de deșeuri de ambalaje pe care OS estimează că le  va 
colecta, transporta, sorta și recicla/valorifica prin incinerare cu recuperare de energie în 
numele și pentru OIREP 

ANEXA nr. 1.3.    - Cantitățile de deșeuri de ambalaje pe care OS estimează că le va 
colecta, transporta, sorta și încredința OIREP  

ANEXA nr. 1.4.    - Lista tipurilor de materiale de deșeuri de ambalaje 

ANEXA nr. 1.5.    - Licența de operare deținută de OIREP 

ANEXA nr. 1.6.  - Autorizația de funcționare deținută de OS 

ANEXA nr. 1.7. -   Licența A.N.R.S.C. deținută de OS 

ANEXA nr. 1.8.   - Conținutul Dosarului de raportare 

ANEXA nr. 1.9.    - Procedură de lucru aplicabilă pentru exporturile de deșeuri 

ANEXA NR. 1.10. – Raport de sortare a deseurilor de ambalaje  

ANEXA NR. 1.11. – Borderou de livrari lunar in vederea valorificarii prin  recuperare de 
energie 

ANEXA NR. 1.12. - Borderou de livrari lunar in vederea valorificarii prin reciclare 

ANEXA NR. 1.13.  - Declaratie Anuala  

ANEXA NR. 1.14. – Raport validat lunar privind cantitatile de deseuri de ambalaje colectate / 
sortate si livrate pentru valorificare prin reciclare  

ANEXA NR. 1.15. - Raport validat lunar privind cantitatile de deseuri de ambalaje colectate / 
sortate si livrate pentru valorificarea prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare 
de energie  

ANEXA NR. 1.16. – Borderou cantitati raportate prin colectare de la populatie 

 

            OIREP         UAT          SERVICII  

                      MUNICIPIUL TULCEA                  PUBLICE SA 
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Dr.Ing.Constantin Hogea      Ing.Andrei Aurel Gheorghiu   

             Primar              Director General 

 

 

                       Ec.Alina Antonescu             Ec.Feodor Casian 

        Director Economic                Contabil Șef  

 
     Vizat C.F.P. 
 
    Vizat, Jr. Marius Pintilie   
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      ANEXA nr. 1.1. la HCL nr. ___________ 

 

 

TARIFE 

 Potrivit Hotărârii de Consiliu Local nr. 129/25.07.2019 privind aprobarea tarifului de 
colectare separată, transport și sortare pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă din 
deșeurile municipale, s-a aprobat un tarif de 1300 lei /tonă fără TVA. 
 

 

 

                   OIREP         UAT          SERVICII  

                      MUNICIPIUL TULCEA                  PUBLICE SA 

Dr.Ing.Constantin Hogea     Ing.Andrei Aurel Gheorghiu               

 Primar              Director General 

 

 

                       Ec.Alina Antonescu             Ec.Feodor Casian 

        Director Economic                Contabil Șef  

 

 
                Vizat C.F.P. 
 
 
            Vizat, Jr. Marius Pintilie  
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ANEXA nr. 1.2. la HCL nr. ___________ 

 

Cantitățile de deșeuri de ambalaje pe care operatorul de salubrizare estimează că le  va colecta, 

transporta, sorta și recicla/valorifica prin incinerare cu recuperare de energie în numele și pentru 

organizatiei care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului   

 

* Cantitățile vor fi exprimate în tone. 

 

Tipuri de materiale 

de deșeuri de 

ambalaje 

 

Cantitatea estimată 

de deșeuri de 

ambalaje 

contractată 

Total: IAN - DEC 

 

I 

A 

N 

 

F 

E 

 B 

 

M 

A 

R 

 

A 

P 

R 

 

M 

A 

I 

 

I 

U 

N 

 

I 

U 

L 

 

A 

U 

G 

 

S 

E 

P 

 

O 

C 

T 

 

N 

O 

I 

 

D 

E 

C 

 

Sticlă 

            

 

Plastic 

PET              

Alte Plastice              

Total plastic              

 

Hârtie - carton 

            

Oţel             

Aluminiu             

 

Lemn 

            

 

            OIREP          SERVICII PUBLICE SA 
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ANEXA nr. 1.3. la HCL nr. ___________ 

 

Cantitățile de deșeuri de ambalaje pe care operatorul de salubrizare estimează că le va colecta, transporta, sorta și 

încredința organizatiilor care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului   

* Cantitățile vor fi exprimate în tone. 

 

Tipuri de materiale 

de deșeuri de 

ambalaje 

 

Cantitatea estimată 

de deșeuri de 

ambalaje 

contractată 

Total: IAN - DEC 

 

I 

A 

N 

 

F 

E 

 B 

 

M 

A 

R 

 

A 

P 

R 

 

M 

A 

I 

 

I 

U 

N 

 

I 

U 

L 

 

A 

U 

G 

 

S 

E 

P 

 

O 

C 

T 

 

N 

O 

I 

 

D 

E 

C 

 

Sticlă 

            

 

Plastic 

PET              

Alte Plastice              

Total plastic              

 

Hârtie - carton 

            

Oţel             

Aluminiu             

 

Lemn 

            

                     

     OIREP          SERVICII PUBLICE SA 
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ANEXA nr. 1.4. la HCL nr. ___________ 

Lista tipurilor de materiale de deșeuri de ambalaje  
 

Tipuri de materiale de deșeuri de ambalaje 

Sticlă X 

 

Plastic 

PET X 

Alte plastice X 

Hârtie-carton 

 
X 

Oţel X 

Aluminiu X 

Lemn X 

 

            OIREP          SERVICII PUBLICE SA 
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ANEXA nr. 1.5. la HCL nr. ___________  

Licenta de operare deținută de OIREP 
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ANEXA nr. 1.6. la HCL nr. ___________ 

 

 

Autorizația de funcționare deținută de OS 
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ANEXA nr. 1.7. la HCL nr. ___________ 

 

 

 

Licența A.N.R.S.C deținută de OS 
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                                                          ANEXA nr. 1.8. la HCL nr. ______________  

 

CONTINUTUL DOSARULUI DE RAPORTARE 

I. Dosarul de raportare va cuprinde următoarele documente: 
 

1.1. Factura de prestare servicii, emisă de către  OS, în temeiul prezentului Protocol. În 

rubrica Descrierea serviciilor prestate, se va menționa, în mod obligatoriu, și sintagma 

„Prestări servicii în baza Protocolului pentru acoperirea costurilor pentru colectarea și 

transportul, sortarea și după caz, valorificarea, deșeurilor de ambalaje nr. […] din […],  

încheiat cu OIREP, destinate realizării obiectivelor anuale  în conformitate cu prevederile 

Anexei nr. 5 din Legea nr. 249/2015, pentru deșeuri de ambalaje de […] (tipul de material), 

cod […], aferente lunii […]”. Documentul trebuie transmis în original.  

1.2. Raportul de procesare/sortare emis de stația de procesare/transfer/sortare pentru luna 

aferentă trasabilității, cu mențiunea „Prestări servicii în baza Protocolului pentru acoperirea 

costurilor pentru colectarea și transportul, sortarea și după caz, valorificarea, deșeurilor de 

ambalaje nr. […] din […],  încheiat cu OIREP, destinate realizării obiectivelor anuale în 

conformitate cu prevederile Anexei nr. 5 din Legea nr. 249/2015, pentru deșeuri de ambalaje 

de […] (tipul de material), cod […], cantitate [...] aferente lunii […]”. În situația în care există 

mai multe secții de lucru, este obligatorie atașarea la Dosar a documentelor care fac dovada 

transferul cantităților în contul OIREP: Bonuri de consum/Bonuri de transfer/Procese 

verbale de transfer/Tichete de transfer dintr-o secție în alta, fiind obligatoriu ca toate 

documentele respective să conțină mențiunea „Prestări servicii în baza Protocolului pentru 

acoperirea costurilor pentru colectarea și transportul, sortarea și după caz, valorificarea, 

deșeurilor de ambalaje nr. […] din […],  încheiat cu OIREP destinate realizării obiectivelor 

anuale  în conformitate cu prevederile Anexei nr. 5 din Legea nr. 249/2015, pentru deșeuri de 

ambalaje de […] (tipul de material), cod […], cantitate [...], aferente lunii […]”; 

1.3. În cazul în care cantitățile de deșeuri de ambalaje sunt vândute către operatori 

economici valorificatori din Romania , se va transmite Borderoul de livrare, document care se 

transmite în original, cu toate copiile documentelor financiar – contabile și justificative care 

atestă trasabilitatea de la generator până la valorificator, respectiv: 

(i) toate facturile de tranzactionare a cantitatilor de deseuri raportate in luna de trasabilitate 

respectiva (facturile emise de către orice salubrist, stație de sortare, colectori, intermediari, 

reciclatori finali), cu mențiunea „Prestări servicii în baza Protocolului pentru acoperirea 

costurilor pentru colectarea și transportul, sortarea și după caz, valorificarea, deșeurilor de 

ambalaje nr. […] din […],  încheiat cu OIREP, destinate realizării obiectivelor anuale  în 

conformitate cu prevederile Anexei nr. 5 din Legea nr. 249/2015, pentru deșeuri de ambalaje 

de […] (tipul de material), cod […], cantitate [..], aferente lunii […]”; 

(ii) toate documentele de transport [avize de însoțire a mărfii, CMR (unde este cazul),  

formularele de încărcare-descărcare, formularele conform anexei nr. VII la Regulamentul 

(CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului (în cazul trimiterii deșeurilor 

în afara României)], cu mențiunea de la punctul de mai sus;.  
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(iii) documentele de recepție marfă emise de către operatorii economici care receptioneaza 

cantitatile de deseuri tranzactionate raportate in luna de trasabilitate respectiva (colectori, 

intermediari, valorificatori către OS în copie conform cu originalul); 

(iv) autorizațiile de mediu a operatorilor economici valorificatori, în copie conform cu 

originalul; 

(v) declarațiile pe proprie răspundere ale operatorilor economici valorificatori cu privire la 

cantitățile totale de deșeuri de ambalaje, pe tip de deșeu, provenite din deșeurile municipale 

predate de către OS către aceștia in contul OIREP în scopul valorificării în anul respectiv și 

pentru care OIREP a acoperit costurile pentru colectarea și transportul, sortarea și 

valorificarea acestora. 

II. Toate documentele care dovedesc trasabilitatea deșeurilor de ambalaje raportate de  către 
OS trebuie să conțină: 

(i) datele de identificare ale OS și, dacă este cazul, ale stației de sortare; 

(ii) datele de identificare ale operatorilor economici valorificatori, când este cazul; 

(iii) cantitățile tranzacționate pentru realizarea obiectivelor anuale de valorificare sau 
incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor din 
ambalaje, precum și data tranzacțiilor. 

(iv) codul de deșeu conform Anexei 2 la HG 856/2002 și denumirea deșeului; 

(v) mentiunea „Prestări servicii în baza Protocolului pentru acoperirea costurilor pentru 
colectarea și transportul,  sortarea și după caz, valorificarea, deșeurilor de ambalaje 
nr. […] din […],  încheiat cu OIREP destinate realizării obiectivelor anuale  în 
conformitate cu prevederile Anexei nr. 5 din Legea nr. 249/2015, pentru deșeuri de 
ambalaje de […] (tipul de material), cod […], aferente lunii […]” pe documentele de 
transport si financiar-contabile;  

(vi) semnăturile și ștampilele aferente/solicitate prin formatul documentului respectiv;  

(vii) toate elementele completate conform cerințelor formularului respectiv.  
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ANEXA nr. 1.9. la HCL nr. ___________ 

 

PROCEDURĂ DE LUCRU APLICABILĂ PENTRU EXPORTURILE DE DEȘEURI 

 

I. În cazul exportului în afara Uniunii Europene către reciclatorul final, sunt obligatorii următoarele documente, 
în copie conform cu originalul, cu semnătură și ștampilă: 

(i) certificat de reciclare/raport de reciclare efectivă a mărfii la standarde europene; 

(ii) documente justificative, respectiv documente contabile  și documente de transport si receptie (factura, aviz 
de insotire a marfii, Anexa VII, CMR, receptie sub forma de tichet de cantar, bon de cantar, nota de receptie 
etc.) cu mențiunea „Prestări servicii în baza Protocolului pentru acoperirea costurilor pentru colectarea și 
transportul, sortarea și după caz, valorificarea, deșeurilor de ambalaje nr. […] din […],  încheiat cu OIREP, 
destinate realizării obiectivelor anuale  în conformitate cu prevederile Anexei nr. 5 din Legea nr. 249/2015, 
pentru deșeuri de ambalaje de […] (tipul de material), cod […], aferente lunii […]” și declarația reciclatorului 
final cu privire la reciclarea/valorificarea cantităților și a metodei de valorificare;  

(iii) documentul care atestă calitatea de reciclator a destinatarului final (autorizația de mediu). 

II. În cazul exportului în interiorul Uniunii Europene către reciclatorul final, sunt obligatorii următoarele 
documente, în copie conform cu originalul, cu semnătură și ștampilă: 

(i) documente justificative, respectiv documente contabile și documente de transport si receptie (factura, aviz de 
insotire a marfii, Anexa VII, CMR, receptie sub forma de tichet de cantar, bon de cantar, nota de receptie etc.) 
cu mențiunea „Prestări servicii în baza Protocolui pentru acoperirea costurilor pentru colectarea și transportul, 
sortarea și după caz, valorificarea, deșeurilor de ambalaje nr. […] din […],  încheiat cu OIREP, destinate 
realizării obiectivelor anuale  în conformitate cu prevederile Anexei nr. 5 din Legea nr. 249/2015, pentru deșeuri 
de ambalaje de […] (tipul de material), cod […], aferente lunii […]” și declarația reciclatorului final cu privire la 
reciclarea/valorificarea cantităților și a metodei de valorificare;  

(ii) documentul care atestă calitatea de reciclator a destinatarului final (autorizația de mediu). 

 

            OIREP         UAT         SERVICII  

                      MUNICIPIUL TULCEA                  PUBLICE SA 

Dr.Ing.Constantin Hogea     Ing.Andrei Aurel Gheorghiu               

 Primar              Director General 

 

                       Ec.Alina Antonescu             Ec.Feodor Casian 

        Director Economic                Contabil Șef  

 
     Vizat C.F.P. 
 
 
     Vizat, Jr. Marius Pintilie  
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PRESTATOR .......................                     ANEXA nr. 1.10. la HCL nr. ___________ 

Adresa : ………….........................................................................................................                                                                                                                 
Tel./Fax/E-mail: ………….......................................................................…………………..                     
CIF: …………………………………... 
 
 

RAPORT DE SORTARE 
Nr.    / data 

a deseurilor de ambalaje efectuat de .........................(nume sortator) 
 

Adresa unde se executa sortarea  sau punctul de lucru:  
 
 
 

Provenienta deseului amestecat inainte 
de sortare:  (flux comercial, flux 
menajer, combinat): 

Nr. si Data document 
de achizitie 

Cod*) si denumire 
deseuri  nesortate  
cod 15 si/sau 20, dupa 
caz)  

Cantitate deseuri 
nesortate 
(t) 

Cod*) si denumire 
deseuri  de ambalaje 
sortate (OUTPUT) 

Cantitate 
deseuri de 
ambalaje 
sortate 
(t) 

0 1 2 3 4 5 

      

      

      

*) se va scrie codul deseului cu 6 cifre conf. Decizie CE nr. 2014/955 
 
Data: ............................... 
Denumirea operatorului economic 
Functia 
Numele si prenumele 
Semnatura autorizata si stampila  
 
 
NOTA: 
La prezentul raport de sortare se ataseaza Raportul de cantar care reflecta / confirma cantitatea de deseu municipal intrata in instalatia de sortare. 
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PRESTATOR  ........................                                                                                                                                                                   ANEXA  nr. 1.12. la HCL nr. ________ 
Adresa : …………................................................................................................                                                                                                                                 
Tel./Fax/E-mail: ………….................................................................................... 
CIF: …………………………………. 

 
BORDEROU DE LIVRARI pentru Luna …............…….. Anul ………… 

in vederea valorificarii prin reciclare 
 
 

Tip material deseu 
de 
ambalaj / cod 
deseu  
(clasa 15 01) 

Cantitate 
totala livrata 
spre reciclare  
(tone) (1) 

Denumire 
colector 
intermediar – 
dupa caz (2) 

CUI colector 
intermediar – 
dupa caz (3) 

Numarul si data 
documentului  
de livrare a deseurilor de ambalaje 
in vederea reciclarii (4) 

Denumire operator economic 
reciclator (5) 

CUI operator 
economic 
reciclator (6) 

Operati
unea 
de 
valorific
are prin 
reciclar
e (7) 

FID*/Anexa VII FACTURA 

Sticla  
cod 15 01 07  

  
       

Total sticla 
Cod 15 01 07  

  
       

PET 
 cod 15 01 02  

  
       

Alte plastice  
cod 15 01 02  

  
       

Total plastic  
cod 15 01 02  

  
       

Hârtie şi carton  
cod 15 01 01  
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Total Hârtie şi 
carton  
cod 15 01 01  

  

       

Aluminiu  
cod 15 01 04  

  
       

Otel si alte metale 
feroase cod 15 01 
04  

  

       
Total metale 
cod 15 01 04  

  
       

Lemn  
cod 15 01 03  

  
       

Total lemn 
cod 15 01 03  

  
       

TOTAL           

 
 

Nume, prenume: …………………...............……             Data: …………....……… 
Functie:               …………........….............……… 
Semnatura autorizata si stampila 

 
Nota: 

1) Se mentioneaza cantitatea livrata in vederea reciclarii deseurilor de ambalaje. 

2) Se mentioneaza denumirea colectorului intermediar daca exista. In cazul in care nu exista un colector intermediar nu se completeaza. 

3) Se mentioneaza Codul Unic de Inregistrare al operatorului economic intermediar. In cazul in care nu exista un colector intermediar nu se completeaza.  

4) Se mentioneaza numarul si data documentelor finale de livrare la instalatia de valorificare care realizeaza operatiunea de valorificare prin reciclare a deseurilor de 
ambalaje. 

5) Se mentioneaza denumirea operatorului economic reciclator. 

6) Se mentioneaza Codul Unic de Inregistrare al operatorului economic reciclator. 

7) Se mentioneaza operatia de valorificare prin reciclare (conform Anexei nr. 3 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor ) la care au fost supuse deseurile de 
ambalaje (ex.: R3 – pentru deseuri de ambalaje de hartie/carton, de materiale plastice si de lemn; R4 – pentru deseuri de ambalaje metalice; R5 – pentru deseuri de 
ambalaje de sticla). 
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ANEXA  nr. 1.11. la HCL nr. _________ 

Adresa : ………….................................................................................................                                                                                                          
Tel./Fax/E-mail: …………....................................................................................... 
CIF: …………………………………. 

 
BORDEROU DE LIVRARI pentru Luna …............…….. Anul ………… 

in vederea valorificarii prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie 
 
 

Tip material deseu 
de 
ambalaj / cod 
deseu  
(clasa 15 01)* 

Cantitate 
totala livrata 
in vederea 
valorificarii 
prin incinerare 
in instalatii de 
incinerare cu 
recuperare de 
energie 
(tone) (1) 

Denumire 
colector 
intermediar – 
dupa caz (2) 

CUI colector 
intermediar – 
dupa caz (3) 

Numarul si data 
documentului  
de livrare a deseurilor de ambalaje in 
vederea valorificarii prin incinerare in 
instalatii de incinerare cu recuperare de 
energie (4) 

Denumire operator economic 
care realizeaza operatiunea 
de valorificare prin incinerare 
cu recuperare de energie (5) 

CUI operator 
economic 
valorificator 
prin incinerare 
cu recuperare 
de energie(6) 

Operat
iunea 
de 
operati
unea 
de 
valorifi
care 
prin 
inciner
are cu 
recupe
rare de 
energi
e (7) 

FID*/Anexa VII FACTURA 

PET 
 cod 15 01 02  

  
       

Alte plastice  
cod 15 01 02  

  
       

Total plastic  
cod 15 01 02  

  
       

Hârtie şi carton          
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cod 15 01 01 

Total Hârtie şi 
carton  
cod 15 01 01  

  

       

Lemn  
cod 15 01 03  

  
       

Total lemn 
cod 15 01 03  

  
       

TOTAL           

    *   impartirea pe coduri se face proportional in baza unei analize trimestriale a compozitiei 
 

Nume, prenume: …………………...............……             Data: …………....……… 
Functie:               …………........….............……… 
Semnatura autorizata si stampila 

 
 
 
Nota: 
 

1) Se mentioneaza cantitatea livrata in vederea in vederea valorificarii prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie a deseurilor de ambalaje. 

2) Se mentioneaza denumirea colectorului intermediar daca exista. In cazul in care nu exista un colector intermediar nu se completeaza.  

3) Se mentioneaza Codul Unic de Inregistrare al operatorului economic intermediar. In cazul in care nu exista un colector intermediar nu se completeaza. 

4) Se mentioneaza numarul si data documentelor finale de livrare la instalatia de valorificare care realizeaza operatiunea de valorificare in vederea valorificarii prin 
incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie a deseurilor de ambalaje. 

5) Se mentioneaza denumirea operatorului economic valorificator prin incinerare cu recuperare de energie.  

6) Se mentioneaza Codul Unic de Inregistrare al operatorului economic valorificator prin incinerare cu recuperare de energie.  

7) Se mentioneaza operatia de valorificare prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie (conform Anexei nr. 3 din Legea nr. 211/2011 privind regimul 
deseurilor ) la care au fost supuse deseurile de ambalaje (ex.: R1 intrebuintarea in principal drept combustibil sau ca alta sursa de energie 
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ANEXA nr. 1.13. la HCL nr. _____________ 

 
 

DECLARATIE ANUALA  

 

 

„Dl/Dna ............................, identificat/a cu CI serie si nr. ...........................in calitate de ............. .................. pentru 
SC…................SRL, ADRESA, CUI, J ….......... …...........................declara pe propria raspundere ca deseurile de ambalaje 
colectate si livrate in vederea valorificarii prin reciclare / si livrate in vederea valorificarii prin incinerare in instalatii de 
incinerare cu recuperare de energie pentru .......... (Beneficiar) CUI , in luna..................... intr-o cantitate de ................ 
pentru tipurile de deseuri de ambalaje mentionate in Rapoartele validate lunare aferente anului 2019, aferente 
contractului de prestari servicii cu nr. ............... incheiat pentru colectarea/sortarea/predarea in vederea valorificari i prin 
reciclare cu........ (Beneficiar), sunt deseuri de ambalaje care nu au fost utilizate si nu au fost raportate  catre alti operatori 
economici ....  
Prezenta declaratie pe propria raspundere a fost intocmita cunoscand prevederile din Codul penal privind falsul in 
declaratii. ” 
 
Data …….................................…… 
 
 
 
 

Semnatura autorizata si stampila  
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