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ANEXA D la contract 
 
 

 

REGULAMENT AL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE  
Activităţile de maturat, spălat, stropit şi întreţinere cai publice 

 
CAP. 1- DISPOZIŢII GENERALE 
 
ART. 1. 
În conformitate cu prevederile: 
- art. 8 alin. (2) lit. h din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006; 
- art.6, alin.(l), lit. h din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, nr. 101/2006 cu modificările 
ulterioare; 
- art. 124, alin(l) din Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C.nr. 110/2007 pentru aprobarea 
Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare al localităţilor; 
Ţinând cont de prevederile: 
- Legii nr. 426/18.07.2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/16.06.2000 
privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

s-a elaborat prezentul REGULAMENT al serviciului de salubrizare- activităţile: măturat, 
spălat, stropit şi intreţinere căi publice; 

CAP. 1 Dispoziţii generale 
 
SECŢIUNEA 1 Domeniul de aplicare 
ART. 1 
(1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului de salubrizare, activităţile : maturat, 

spălat, stropit şi intreţinere căi publice, i, denumit în continuare serviciu de salubrizare, înfiinţat şi 
organizat la nivelul comunei Crasna, pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice 
şi ale operatorilor economici de pe teritoriul comunei Crasna. 
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(2) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de 

salubrizare, definind modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de 
salubrizare, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator. 

(3) Prevederile prezentului regulament se aplică la proiectarea, executarea, recepţionarea, 
exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor şi echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu 
urmărirea tuturor cerinţelor legale specifice în vigoare. 

(4) Operatorul serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate şi de modul în care 
este organizată gestiunea serviciului de salubrizare , se va conforma prevederilor prezentului 
regulament. 

(5) Condiţiile tehnice şi indicatorii de performanţă care trebuie asiguraţi de către operator sunt 
prevăzuţi în prezentul regulament. 

ART. 2 
Prezentul regulament se aplică următoarelor activităţi de salubrizare: 
a) maturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 
b) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe 

timp de polei sau de îngheţ; 
ART. 3 

Modul de organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare trebuie să se realizeze pe baza 
următoarelor principii: 

a) protecţia sănătăţii populaţiei; 
b) responsabilitatea faţă de cetăţeni; 
c) conservarea şi protecţia mediului înconjurător; 
d) asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului; 
e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat; 
f) securitatea serviciului; 
g) dezvoltareadurabilă. 

ART. 4 
Termenii şi noţiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează: 
4.1. autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.; 
4.2. curăţarea rigolelor - operaţiunea de îndepărtare manuală sau mecanizată a depunerilor de 

noroi, nisip şi praf de pe o porţiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, urmată de 
măturare şi/sau stropire; 

4.3. deşeu - orice substanţă sau obiect din categoriile stabilite de legislaţia specifică privind 
regimul deşeurilor, de care deţinătorul se debarasează, are intenţia sau obligaţia de a se debarasa; 

4.4. deşeuri stradale - deşeuri specifice căilor de circulaţie publică, provenite din activitatea 
cotidiană a populaţiei, de la spaţiile verzi, de la animale, din depunerea de substanţe solide 
provenite din atmosferă; 

4. 5. gură de scurgere - componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care se 
asigură evacuarea apelor meteorice; 

4.6.indicatori de performanţă - parametri ai serviciului de salubrizare, realizaţi de operatorul de 
servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriţi la nivelul operatorului titular al 
licenţei; 
4.7licenţă - actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaşte calitatea de operator 
al serviciului, precum şi capacitatea şi dreptul de a presta una sau mai multe activităţi ale acestuia; 

4.8 măturat - activitatea de salubrizare a localităţilor, care, prin aplicarea unor procedee manuale 
sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curăţare a suprafeţelor de circulaţie, de odihnă 
sau de agrement ale aşezărilor urbane ori rurale; 
4.9 salubrizare - totalitatea operaţiunilor şi activităţilor necesare pentru păstrarea unui aspect 

salubru al localităţilor; 
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4.10 sistem public de salubrizare - ansamblul instalaţiilor tehnologice, echipamentelor 
funcţionale şi dotărilor specifice, construcţiilor şi terenurilor aferente prin care se realizează 
serviciul de salubrizare; 

4.11 spălarea străzilor - activitatea de salubrizare care se execută mecanizat, cu instalaţii 
speciale, folosindu-se apa, cu sau fără soluţii speciale, în vederea îndepărtării deşeurilor şi 
prafului de pe străzi şi trotuare; 

4.12 stropitul străzilor - activitatea de salubrizare, care constă în dispersarea apei pe suprafeţele 
de circulaţie, indiferent de natura îmbrăcămintei acestora, spaţii de odihnă şi de agrement, 
manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalaţii specializate, în scopul creării unui microclimat 
favorabil îmbunătăţirii stării igienice a localităţilor şi evitării formării prafului; 

4.13. utilizator - persoană fizică sau juridică care beneficiază, direct ori indirect, individual sau 
colectiv, de serviciile de utilităţi publice, în condiţiile legii. 
ART. 5 

(1) Serviciul de salubrizare specific activităţilor de salubrizare reglementate de acest reglulament, 
se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu 
mijloacele de colectare şi transport al deşeurilor , formează sistemul public de salubrizare a 
localităţilor, denumit în continuare sistem de salubrizare. 

(2) Sistemul de salubrizare aferent activităţilor date in administrare este alcătuit dintr-un 
ansamblu tehnologic şi funcţional, care cuprinde construcţii, instalaţii şi echipamente specifice 
destinate prestării serviciului de salubrizare, precum: 

a) instalaţii si dotări destinate colectării si stocării temporare a deşeurilor; 
b) autovehicule si utilaje de salubrizare; 

ART. 6 
Serviciul de salubrizare trebuie să îndeplinească, la nivelul utilizatorilor, indicatorii de 

performanţă aprobaţi de Consiliul Local al Comunei Crasna, din prezentul regulament. 
 

SECŢIUNEA a 2-a 
Accesul la serviciul de salubrizare 
 
ART. 7 
(1) Toţi utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul comunei Crasna au garantat 

dreptul de a beneficia de acest serviciu. 
(2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informaţiile publice privind serviciul de 

salubrizare, la indicatorii de performanţă ai serviciului şi la clauzele contractuale. 
(3) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a serviciului să 

asigure protecţia sănătăţii publice, utilizând numai mijloace şi utilaje corespunzătoare cerinţelor 
autorităţilor competente din domeniul sănătăţii publice şi al protecţiei mediului. 

(4) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat să asigure continuitatea serviciului conform 
programului aprobat de autorităţile administraţiei publice locale, cu excepţia cazurilor de forţă 
majoră . 
 
SECŢIUNEA a 3-a 
 Documentaţia tehnică 

 
ART. 8 
(1) Prezentul regulament stabileşte documentaţia tehnică minimă pentru operatorul care asigură 

serviciul de salubrizare. 
(2) Regulamentul stabileşte documentele necesare exploatării, precum şi modul de întocmire, 

actualizare, păstrare şi manipulare a acestor documente. 
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(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, păstrare şi 
reactualizare a evidenţei tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor 
tipuri de utilaje. 

ART. 9 
(1) Operatorul va avea şi va actualiza, în funcţie de specificul activităţii dc salubrizare prestate, 

următoarele documente: 
a) hotărârea si contractul de administrarc-prestare; 
b) planul cadastral şi situaţia terenurilor din aria de deservire; 
c) planurile generale cu amplasarea construcţiilor şi instalaţiilor aflate în exploatare, actualizate 

cu toate modificările sau completările; 
d) planurile clădirilor sau construcţiilor speciale, având notate toate modificările sau completările 

la zi; 
e) cărţile tehnice ale construcţiilor; 
f) documentaţia tehnică a utilajelor si instalaţiilor şi, după caz, autorizaţiile de punere în 

funcţiune a acestora; 
g) procese-verbale de constatare în timpul execuţiei şi planurile de execuţie ale 

părţilor de lucrări sau ale lucrărilor ascunse; 
h) proiectele de execuţie a lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de 

calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile şi schemele instalaţiilor şi 
reţelelor etc; 

i) documentele de recepţie, preluare şi terminare a lucrărilor cu: 
1. procese-verbale de măsurători cantitative de execuţie; 
2. procese-verbale de verificări şi probe, inclusiv probele de performanţă şi 

garanţie; 
3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici; 
4. procese-verbale de punere în funcţiune; 
5. lista echipamentelor montate în instalaţii, cu caracteristicile tehnice; 
6. procesele-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea 

neconformităţilor şi a remedierilor; 
7. documentele de aprobare a recepţiilor şi de predare în exploatare; 

j) schemele de funcţionare a instalaţiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate 
conform situaţiei de pe teren, planurile de ansamblu şi de detaliu ale fiecărui agregat şi/sau ale 
fiecărei instalaţii, inclusiv planurile şi cataloagele pieselor de schimb; 

k) instrucţiunile producătorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizaţiei de montaj privind 
manipularea, exploatarea, întreţinerea şi repararea echipamentelor şi instalaţiilor, precum şi 
cărţile/fişele tehnice ale echipamentelor principale ale instalaţiilor; 

1) normele generale şi specifice de protecţie a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei 
instalaţii sau fiecărei activităţi; 

m) planurile de dotare şi amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a 
obiectivului în caz de incendiu, calamităţi sau alte situaţii excepţionale; 

n) regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile de serviciu pentru întreg personalul; 
o) avizele şi autorizaţiile legale de funcţionare pentru clădiri, laboratoare, instalaţii de măsură, 
inclusiv cele de protecţie a mediului, obţinute în condiţiile legii;  
p) inventarul instalaţiilor şi liniilor electrice conform instrucţiunilor în vigoare;  
q) instrucţiuni privind accesul în incintă şi instalaţii; 

r) documentele referitoare la instruirea, examinarea şi autorizarea personalului; 
s) registre de control, de sesizări şi reclamaţii, de dare şi retragere din exploatare, de admitere la 

lucru etc; 
t) bilanpal de proiect şi rezultatele bilanţurilor periodice întocmite conform prevederilor legale, 

inclusiv bilanţul de mediu, dupa caz. 
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(2) Documentaţiile referitoare la construcţii energetice se vor întocmi, completa şi păstra 
conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcţiei". 
ART. 10 

(1) Documentaţia de bază a lucrărilor şi datele generale necesare exploatării, întocmită de 
operatorii economici specializaţi în proiectare, se predă titularului de investiţie odată cu proiectul 
lucrării respective. 

(2) Operatorii economici care au întocmit proiectele au obligaţia de a corecta toate planurile de 
execuţie, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuţiei şi, în final, să 
înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situaţiei reale dc pc teren, şi 
să predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreună cu instrucţiunile necesare 
exploatării, întreţinerii şi reparării instalaţiilor proiectate. 

(3) Organizaţiile de execuţie şi/sau montaj au obligaţia ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea 
şi schemele, planurile de situaţii şi de execuţie modificate conform situaţiei de pe teren, în cazul în 
care nu s-au făcut modificări faţă de planurile iniţiale, se va preda câte un exemplar din aceste 
planuri, având pe ele confirmarea că _ nu s-au făcut modificări în timpul execuţiei.  

(4) În timpul execuţiei lucrărilor se interzic abaterile de la documentaţia întocmită dc proiectant, 
fără avizul acestuia. 
ART. 11 

(1) Operatorul are obligaţia să-şi organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de 
bază prevăzute la art. 9 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu uşurinţă. 

(2) La încheierea activităţii, operatorul va preda autorităţii administraţiei publice locale pe bază 
de proces-verbal, întreaga arhivă pe care şi-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a 
vreunui document original sau copie. 

(3) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor menţiona: 
a) data întocmirii documentului; 
b) numărul de exemplare originale; 
c) calitatea celui care a întocmit documentul; 
d) numărul de copii executate; 
e) necesitatea copierii, numele, prenumele şi calitatea celui care a primit copii ale documentului, 

numărul de copii primite şi calitatea celui care a aprobat copierea; 
f) data fiecărei revizii sau actualizări; 
g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea şi calitatea celui care a aprobat; 
h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare; 
i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii de pe documentul revizuit/actualizat; 
j) lista persoanelor care au restituit la arhivă documentul primit anterior revizuirii/modificării. 
 
SECŢIUNEA a 4-a 
Îndatoririle personalului operativ 
 
ART. 12 
(1) Personalul de deservire operativă se compune din toţi salariaţii care deservesc construcţiile, 

instalaţiile şi echipamentele specifice destinate prestării serviciului de salubrizare-activitatile date in 
administrare, având ca sarcină principală de serviciu supravegherea sau asigurarea funcţionării în 
mod nemijlocit la un echipament, într-o instalaţie sau într-un ansamblu de instalaţii. 

(2) Subordonarea pe linie operativă şi tehnico-administrativă, precum şi obligaţiile, drepturile şi 
responsabilităţile personalului de deservire operativă se trec în fişa postului şi în procedurile 
operaţionale. 

(3) Locurile de muncă în care este necesară desfăşurarea activităţii se stabileşte de operator în 
procedurile proprii în funcţie de: 

a) gradul de periculozitate a instalaţiilor şi a procesului tehnologic; 
b) gradul de automatizare a instalaţiilor; 
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c) gradul de siguranţă necesar în asigurarea serviciului; 
d) necesitatea supravegherii instalaţiilor şi procesului tehnologic. 
 ART. 13 
În timpul prestării serviciului personalul trebuie să asigure funcţionarea instalaţiilor, în 

conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucţiunile/procedurile tehnice interne, 
graficele/diagramele de lucru şi dispoziţiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau 
tehnico-administrativă. 

 
CAP. 2- Asigurarea serviciului de salubrizare şi condiţii de funcţionare 
 
SECŢIUNEA a -1-a 
Maturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice 
 
ART. 14 
(1) Activitatea de măturat a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al 

domeniului public. 
(2) In vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populaţiei ca urmare a acţiunii patogene a 

microorganismelor existente în praful stradal, Consiliul Local al Comunei Crasna stabileşte 
intervalul orar de efectuare a operaţiunilor de stropire, măturare şi spălare a căilor publice. 
Intervalul orar şi ordinea de prioritate sunt stabilite astfel încât să se evite intervalele orare în care se 
produc aglomeraţii umane în zonele în care se efectuează aceste activităţi. Intervalul orar pentru 
efectuarea operaţiunilor de stropire, măturare şi spălare va fi între orele 22,00 - 6,00 pe arterele care 
au sistem de iluminat public corespunzător. 

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) operaţiile de stropire, măturare şi spălare nu se 
realizează în acele zile în care plouă pe toată perioada zilei. 

(4) Arterele de circulaţie, zilele din cursul săptămânii şi numărul de treceri în ziua respectivă pe/în 
care se execută activitatea de stropit, măturat şi spălat sunt cele cuprinse în caietul de sarcini al 
serviciului. 

(5) Maturatul se efectuează pe o lăţime de minimum 2 metri de la bordură sau de la rigola 
centrală, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării 
autovehiculelor sau acţiunii vântului să nu depăşească concentraţia de pulberi admisă prin normele 
în vigoare. 

(6) Pentru evitarea formării prafului şi pentru crearea unui climat citadin igienic, operaţia de 
măturare va fi precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apă, dacă praful nu este 
umedat ca urmare a condiţiilor naturale, sau temperatura exterioară, în zona măturată, nu este mai 
mică decât cea de îngheţ. 

ART. 15 
(1) Maturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în pieţe şi în hale de desfacere a 

produselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafeţe anexe ale spaţiilor de circulaţie, de 
odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza maturatul mecanic. 

(2) Din punct de vedere al îmbrăcămintei spaţiilor de circulaţie, de odihnă sau de agrement, 
maturatul se realizează pe suprafeţe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi 
bituminoase, pietre de râu, macadam. 

(3) Întreţinerea curăţeniei străzilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei şi cuprinde 
operaţiunile de măturat stradal, al spaţiilor verzi stradale, al spaţiilor de agrement şi odihnă, al 
parcărilor, precum şi colectarea şi îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coşurile de gunoi şi 
scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public. 

(4) Operaţiunea de măturat se efectuează pe toată perioada anului, cu excepţia perioadei în care 
se efectuează curăţatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheţ. 
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(5) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în 
recipiente acoperite, amplasate în condiţii salubre, în spaţii special amenajate, care vor fi 
transportate cu mijloace de transport adecvate. 

(6) Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării şi cel al 
transportului, direct pe sol sau în saci depuşi pe trotuare, scuare, spaţii verzi sau altele asemenea. 

(7) Deşeurile de tip stradal, dacă nu au fost amestecate cu deşeurile municipale, pot fi 
transportate direct la depozitul de deşeuri, fără a fi necesară efectuarea operaţiei de sortare. 

ART. 16 
(1) Perioada de realizare a stropitului este de la 1 aprilie până la 1 octombrie. 
(2) Este interzisă efectuarea operaţiilor de stropire şi spălare în perioada în care, conform 

prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului. 
(3) La executarea operaţiei de stropire se va avea în vedere să nu fie afectaţi pietonii, 

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

ART. 17 
(1) Operaţiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât şi pe trotuare, după terminarea 

operaţiei de măturare şi curăţare a rigolelor. 
(2) Spălatul se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu furtunul 

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

(3) Perioada în care se execută operaţiunea de spălare este aceeaşi cu cea prevăzută laart. 16 alin. 
(1). 

(4) Este interzisă operaţia de spălare sau stropire în anotimpul călduros în intervalul orar 13,00 - 
17,00, dacă indicele de confort termic depăşeşte pragul valoric de 75 de unităţi. 

(5) Pentru asigurarea condiţiilor prevăzute la alin. (4) şi pentru planificarea operaţiilor de stropire 
şi spălare, operatorul de salubrizare va întreprinde toate măsurile necesare ca în perioada de vară să 
cunoască valoarea indicelui de confort la ora 12,00 şi prognoza pentru perioada imediat următoare 
de două zile de la Administraţia Naţională de Meteorologie. 

(6) Operatorul are obligaţia să anunţe autoritatea administraţiei publice locale, în legătură cu 
toate situaţiile în care este împiedicată realizarea operaţiilor de spălare, stropire sau măturare. 

(7) Curăţatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operaţia de măturare. Răzuirea 
rigolelor de pământ se realizează cu frecvenţa stabilită în caietul de sarcini, dar nu mai puţin de o 
dată pe lună. 

(8) Lăţimea medie pe care se aplică curăţarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură 
spre axul median al străzii. 

ART. 18 
(1) Pentru realizarea operaţiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apă industrială luată 

din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al localităţii sau 
din apele de suprafaţă sau de adâncime, cu aprobarea autorităţii administraţiei publice locale, pe 
baza avizului sanitar. 

(2) în cazul în care nu se poate utiliza apa industrială( nu exista reţea de apa industriala), se va 
folosi apă prelevată de la hidranţii stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă 
şi de canalizare, in baza unui contract, sau se va utiliza apa de suprafaţa sau subterana cu 
respectarea prevederilor Legii apelor 107/1996 cu modificările si completările ulterioare. 

(3) în toate situaţiile, alimentarea cu apă se realizează pe baza contractuala, conform prevederilor 
legale. 

 (4) Substanţele utilizate în procesul de spălare trebuie să fie aprobate de autoritatea administraţiei 
publice locale. 
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    SECŢIUNEA a 2-a 
    Accesul la serviciul de salubrizare a comunei Crasna 
 
    ART. 19. 
    (1) Toţi utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul comunei Crasna au garantat 
dreptul de a beneficia de  serviciul de salubrizare. 
    (2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informaţiile publice privind serviciul de 
salubrizare, la indicatorii de performanţă ai serviciului, la structura tarifară şi la clauzele 
contractuale. 
    (3) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a serviciului să 
asigure protecţia sănătăţii publice, utilizând numai mijloace şi utilaje corespunzătoare cerinţelor 
autorităţilor competente din domeniul sănătăţii publice şi al protecţiei mediului. 
    (4) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat să asigure continuitatea serviciului conform 
programului aprobat de Consiliul Local al  comuna Crasna, cu excepţia cazurilor de forţă majoră 
care vor fi menţionate în contractul de delegare sau în hotărârea de dare în administrare a 
serviciului. 
 
    SECŢIUNEA a 4-a 
    Documentaţia tehnică necesara pentru operatorul serviciului public de salubrizare din 
comuna Crasna 
 
    ART. 20. 
    (1) Prezentul regulament stabileşte documentaţia tehnică minimă pentru operatorul care asigură 
serviciul de salubrizare. 
    (2) Regulamentul stabileşte documentele necesare exploatării, precum şi modul de întocmire, 
actualizare, păstrare şi manipulare a acestor documente. 
    (3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, păstrare şi 
reactualizare a evidenţei tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor 
tipuri de instalaţii. 
    ART. 21. 
    (1) Operator serviciului de salubrizare va avea in masura in care i-au fost predate  şi va actualiza, 
următoarele documente: 
    a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii; 
    b) planul cadastral şi situaţia terenurilor din aria de deservire; 
    c) planurile generale cu amplasarea construcţiilor şi instalaţiilor aflate în exploatare, actualizate 
cu toate modificările sau completările; 
    d) planurile clădirilor sau construcţiilor speciale, având notate toate modificările sau completările 
la zi; 
    e) cărţile tehnice ale construcţiilor; 
    f) documentaţia tehnică a utilajelor şi instalaţiilor şi, după caz, autorizaţiile de punere în funcţiune 
a acestora; 
    g) procese-verbale de constatare în timpul execuţiei şi planurile de execuţie ale părţilor de lucrări 
sau ale lucrărilor ascunse; 
    h) proiectele de execuţie a lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele 
pe obiecte, devizul general, planurile şi schemele instalaţiilor şi reţelelor etc.; 
    i) documentele de recepţie, preluare şi terminare a lucrărilor cu: 
    1. procese-verbale de măsurători cantitative de execuţie; 
    2. procese-verbale de verificări şi probe, inclusiv probele de performanţă şi garanţie, buletinele de 
verificări, analiză şi încercări; 
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    3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici; 
    4. procese-verbale de punere în funcţiune; 
    5. lista echipamentelor montate în instalaţii, cu caracteristicile tehnice; 
    6. procesele-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea 
neconformităţilor şi a remedierilor; 
    7. documentele de aprobare a recepţiilor şi de predare în exploatare; 
    j) schemele de funcţionare a instalaţiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate 
conform situaţiei de pe teren, planurile de ansamblu şi de detaliu ale fiecărui agregat şi/sau ale 
fiecărei instalaţii, inclusiv planurile şi cataloagele pieselor de schimb; 
    k) instrucţiunile producătorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizaţiei de montaj privind 
manipularea, exploatarea, întreţinerea şi repararea echipamentelor şi instalaţiilor, precum şi 
cărţile/fişele tehnice ale echipamentelor principale ale instalaţiilor; 
    l) normele generale şi specifice de protecţie a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei 
instalaţii sau fiecărei activităţi; 
    m) planurile de dotare şi amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a 
obiectivului în caz de incendiu, calamităţi sau alte situaţii excepţionale; 
    n) regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile de serviciu pentru întreg personalul; 
    o) avizele şi autorizaţiile legale de funcţionare pentru clădiri, laboratoare, instalaţii de măsură, 
inclusiv cele de protecţie a mediului, obţinute în condiţiile legii; 
    p) inventarul instalaţiilor şi liniilor electrice conform instrucţiunilor în vigoare; 
    q) instrucţiuni privind accesul în incintă şi instalaţii; 
    r) documentele referitoare la instruirea, examinarea şi autorizarea personalului; 
    s) registre de control, de sesizări şi reclamaţii, de dare şi retragere din exploatare, de admitere la 
lucru etc.; 
    t) bilanţul de proiect şi rezultatele bilanţurilor periodice întocmite conform prevederilor legale, 
inclusiv bilanţul de mediu. 
    (2) Documentaţiile referitoare la construcţii energetice se vor întocmi, completa şi păstra conform 
normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcţiei". 
    ART. 22. 
    (1) Documentaţia de bază a lucrărilor şi datele generale necesare exploatării, întocmită de 
operatorii economici specializaţi în proiectare, se predă titularului de investiţie odată cu proiectul 
lucrării respective. 
    (2) Operatorii economici care au întocmit proiectele au obligaţia de a corecta toate planurile de 
execuţie, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuţiei şi, în final, să 
înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situaţiei reale de pe teren, şi 
să predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreună cu instrucţiunile necesare 
exploatării, întreţinerii şi reparării instalaţiilor proiectate. 
    (3) Organizaţiile de execuţie şi/sau montaj au obligaţia ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea 
şi schemele, planurile de situaţii şi de execuţie modificate conform situaţiei de pe teren, în cazul în 
care nu s-au făcut modificări faţă de planurile iniţiale, se va preda câte un exemplar din aceste 
planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuţiei. 
    (4) În timpul execuţiei lucrărilor se interzic abaterile de la documentaţia întocmită de proiectant, 
fără avizul acestuia. 
    ART. 23.. 
    (1) Consiliul Local al comunei Crasna, in situatia deţinerii de instalaţii care fac parte din sistemul 
public de salubrizare, precum şi operatorul  care a primit în gestiune delegată serviciul de 
salubrizare, au obligaţia să-şi organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază, 
organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu uşurinţă. 
    (2) La încheierea activităţii, operatorul va preda Consiliului Local al comunei Crasna, pe bază de 
proces-verbal, întreaga arhivă pe care şi-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a 
vreunui document original sau copie. 
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    (3) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor menţiona: 
    a) data întocmirii documentului; 
    b) numărul de exemplare originale; 
    c) calitatea celui care a întocmit documentul; 
    d) numărul de copii executate; 
    e) necesitatea copierii, numele, prenumele şi calitatea celui care a primit copii ale documentului, 
numărul de copii primite şi calitatea celui care a aprobat copierea; 
    f) data fiecărei revizii sau actualizări; 
    g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea şi calitatea celui care a aprobat; 
    h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare; 
    i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii de pe documentul revizuit/actualizat; 
    j) lista persoanelor care au restituit la arhivă documentul primit anterior revizuirii/modificării. 
 
    SECŢIUNEA a 5-a 
    Îndatoririle personalului operativ al operatorului de salubrizare  
 
    ART. 24. 
    (1) Personalul de deservire operativă se compune din toţi salariaţii care deservesc construcţiile, 
instalaţiile şi echipamentele specifice destinate prestării serviciului de salubrizare din comuna 
Crasna  având ca sarcină principală de serviciu supravegherea sau asigurarea funcţionării în mod 
nemijlocit la un echipament, într-o instalaţie sau într-un ansamblu de instalaţii. 
    (2) Subordonarea pe linie operativă şi tehnico-administrativă, precum şi obligaţiile, drepturile şi 
responsabilităţile personalului de deservire operativă se trec în fişa postului şi în procedurile 
operaţionale. 
    (3) Locurile de muncă în care este necesară desfăşurarea activităţii se stabileşte de operator în 
procedurile proprii în funcţie de: 
    a) gradul de periculozitate a instalaţiilor şi a procesului tehnologic; 
    b) gradul de automatizare a instalaţiilor; 
    c) gradul de siguranţă necesar în asigurarea serviciului; 
    d) necesitatea supravegherii instalaţiilor şi procesului tehnologic. 
    ART. 25. 
    În timpul prestării serviciului personalul trebuie să asigure funcţionarea instalaţiilor, în 
conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucţiunile/procedurile tehnice interne, 
graficele/diagramele de lucru şi dispoziţiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau 
tehnico-administrativă. 
 
    CAP. 6 
    Dispoziţii tranzitorii şi finale 
 
    ART. 26. 
    (1) Indicatorii de performanţă  se aprobă de Consiliul Local al comunei Crasna.    
    ART.27. 

(1) Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcţie de modificările de natura 
tehnică, tehnologică şi legislativă, prin hotarare a Consiliului Local al comunei Crasna. 
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ANEXA  

Nr. INDICATORI DE CALITATE ŞI PERFORMANŢĂ Trimestrul Total an 
crt. I II III IV  

0 1 2 3 4 5 6 
I. CONTRACTAREA SERVICIILOR PRESTATE 

1 Numărul de solicitări de îmbunătăţire a parametrilor de calitate ai activităţii prestate, 
rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunătăţire a activităţii, pe categorii de 
activităţi. 

% 
10 0 

% 
10 
0 

% 
100 

% 
100 

% 100 

II. MĂSURAREA ŞI GESTIUNEA CANTITĂŢII SERVICI LOR PRESTATE 
2 Suprafaţa de spaţiu verde /Ioc corespunzător amenajata raportat la suprafaţa necesara 

prevăzuta de lege( 20mp/loc pina in 2010 respectiv 26mp/loc pina in 2013) 
% 
10 0 

% 
10 
0 

% 
100 

% 
100 

% 100 

3 Numărul de reclamaţii rezolvate privind cantitatea si serviciilor prestate, raportat la 
numărul total de reclamaţii privind cantitatea serviciilor prestate pe tipuri de activităţi şi 
categorii de utilizatori. 

% 
10 0 

% 
10 0 

% 
100 

% 
100 

% 100 

4 Ponderea din numărul de reclamaţii de la pct.3 care s-au dovedit justificate. % 
0 

% 
0 

% 
0 

% 
0 

% 
0 

5 
Procentul de solicitări de la pct.4 care au fost rezolvate în mai puţin de 5 zile lucrătoare. % 

10 0 
% 
10 
0 

% 
100 

% 
100 

% 
100 

6 Numărul de reclamaţii rezolvate privind calitatea serviciilor prestate, raportat la numărul 
total de reclamaţii privind calitatea serviciilor prestate pe tipuri de activităţi şi categorii de 
utilizatori. 

% 
10 
0 

% 
10 
0 

% 
100 

% 
100 

% 
100 

7 Ponderea din numărul de reclamaţii de la pct.6 care s-au dovedit justificate. % 
0 

% 
0 

% 
0 

% 
0 

% 
0 

8 
Procentul de solicitări de la pct.7 care au fost rezolvate în mai puţin de 5 zile lucrătoare. % 

10 0 
% 
10 
0 

% 
100 

% 
100 

% 
100 

9 Numărul de sesizări din partea autorităţilor de mediu raportat la numărul total de sesizări 
din partea autorităţilor 

% 
0 

% 
0 

% 
0 

% 
0 

% 
0 

10 încadrarea în normele de consum de materiale utilizate în activitate. % 
10 0 

% 
10 
0 

% 
100 

% 
100 

% 
100 

m. RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR 
11 Numărul de sesizări scrise, raportate la numărul total de | % 1 % 1 % 1 % % 

 utilizatori, pe activităţi şi categorii de utilizatori. 0 0 0 0 0 
12 Procentul din totalul sesizărilor de la pct. 11 la care s-a răspuns într-un termen mai mic 

de 30 de zile calendaristice. 
% 
10 0 

% 
10 0 

% 
100 

% 
100 

% 
100 

13 Procentul din totalul sesizărilor de la pct. 11 care s-a dovedit a fi întemeiat. % 
0 

% 
0 

% 
0 

% 
0 

% 
0 

IV. INDICATORI DE PERFORMANŢA GARANTAŢI 
14 Numărul de încălcări ale obligaţiilor operatorului rezultate din analizele şi controalele 

organismelor abilitate. 
0 0 0 0 0 

V. INDICATORI DE PERFORMANŢA GARANTAŢI A CĂROR NERESPECTARE 
ATRAGE PENALITĂŢI 

15 Numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului sau dacă s-
au îmbolnăvit din cauza nerespectării condiţiilor corespunzătoare de prestare a activităţii. 

0 0 0 0 0 

16 Valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru situaţiile de la pct. 15 raportată la 
valoare totală facturată aferentă activităţii. 

% 
0 

% 
0 

% 
0 

% 
0 

% 
0 
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17 Numărul de neconformităţi constatate de autorităţile administraţiei publice locale, pe 
activităţi. 

0 0 0 0 0 

18 Respectarea planificării prestaţiei, încadrarea în termen a lucrărilor executate. % 
10 0 

% 
10 0 

% 
100 

% 
100 

% 
100 

 
 

 


