
 

 

 

TARIFE DIFERENȚIATE, conform OUG 74/2018, aferente Contractului nr. 

1277/2018, transmise de Operatorul S.C. Supercom S.A. spre aprobare 

Nomenclatorul cu denumirea/indicatorul tarifelor lei/tonă 

fără 

TVA 

lei/tonă 

cu TVA 

lei/mc 

fără TVA 

lei/mc 

cu TVA 

T casnici 

urban 1 

Tariful diferențiat pentru colectarea 

separată și transportul separat al 

deșeurilor reziduale/menajere – Zona 

URBAN 

244,24 290,65 - - 

T casnici 

urban 2 

Tariful diferențiat pentru colectarea 

separată și transportul separat al 

deșeurilor reciclabile – Zona URBAN 

979,04 1165,06 - - 

T casnici 

rural 1 

Tariful diferențiat pentru colectarea 

separată și transportul separat al 

deșeurilor reziduale/menajere – Zona 

RURAL 

253,14 301,24 - - 

T casnici 

rural 2  

Tariful diferențiat pentru colectarea 

separată și transportul separat al 

deșeurilor reciclabile – Zona RURAL 

996,89 1186,30 - - 

T non-

casnici 1 

Tariful diferențiat pentru colectarea 

separată și transportul separat al 

deșeurilor reziduale din deșeuri similare 

provenind de la utilizatorii non-casnici  

196,28 233,57 - - 

T non-

casnici 2 

Tariful diferențiat pentru colectarea 

separată și transportul separat al 

deșeurilor reciclabile din deșeuri similare 

provenind de la utilizatorii non-casnici 

967,42 1151,23 - - 

T 3  Tariful pentru colectarea, transportul și 

depozitarea deșeurilor din activități din 

construcții/desființări/amenajări 

provenind de la utilizatori casnici 

(inclusiv asociații de locatari/proprietari) 

pe bază de comandă și contract 

individual încheiat cu Operatorul 

187,17 222,73 131,02 155,91 

T4  Tariful pentru colectarea, transportul și 

depozitarea deșeurilor din activități din 

construcții/desființări/amenajări 

provenind de la utilizatori/generatori 

non-casnici pe bază de comandă și 

contract individual încheiat cu Operatorul 

146,96 174,88 102,87 122,42 

 

 

 



 

 

T5 Tariful pentru colectarea, transportul și 

depozitarea și valorificarea deșeurilor 

voluminoase provenind de la 

utilizatori/generatori casnici (inclusiv 

asociații de locatari/proprietari) pe bază 

de comandă și contract individual 

încheiat cu Operatorul 

370,14 440,47 129,58 154,20 

T6  Tariful pentru colectarea, transportul, 

depozitarea și valorificarea deșeurilor 

voluminoase provenind de la 

utilizatori/generatori non-casnici pe bază 

de comandă și contract individual 

încheiat cu Operatorul 

324,02 385,58 113,41 134,96 

T7 Tariful pentru colectarea, transportul și 

depozitarea deșeurilor abandonate 

-  153,50 182,67 

 

 


