
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VÂLCEA 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BREZOI 

HOT ĂRÂREANr.35 

privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de atribuire 
a 

Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare 
constând din colectare, transfer şi sortare a deşeurilor municipale în Judeţul 

Vâlcea 

Consiliul local al orasului Brezoi întrunit în şedinţa ordinara din 26 martie, 
2020; 

Având în vedere prevederile prevederile art. 867-870 din Codul civil, 
republicat; prevederile art. 129, alin. (2), litera d, alin. (7), litera n, din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare şi în baza prevederilor din: 

- Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
privind regimul deşeurilor; 

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, 
cu modificările şi completările ulterioare 

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune 
de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind 
concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 

- Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea 
Regulamentului-cadru al serviciilor de salubrizare a localităţilor; 

- Hotărârea Guvernului nr. 942/2017 privind aprobarea Planului naţional de 
gestionare a deşeurilor; 



- Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile 
specifice serviciului de salubrizare a localităţilor; 

- Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de 
sarcini cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor; 

- Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea 
Contractului-cadru de prestarea serviciului de salubrizare a localităţilor; 

- Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru serviciul de 
Salubrizare a localităţilor din Judeţul Vâlcea, 

- Contractul de Finantare nr. 147/21.11.2017 incheiat intre Consiliul Judetean 
Vâlcea si Autoritatea de Management pentru POIM, în vederea implementării 
proiectului "Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor 
solide in judetul Vâlceaş 

- Hotararea Consiliului Local al orasului Brezoi nr.l 08/16.04.2011 pentru 
aprobarea Documentului de pozitie privind modul de implementare a 
proiectului "Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul 
Valcea". 

Avand în vedere adresa nr. 4845/26.03.2020 a Consiliului Judeţean Vâlcea 
privind necesitatea aprobarii documentatiei de atribuire pentru contractual de 
"Delegare prin concesiune a Seviciului de salubrizare constând din colectare, 
transfer şi sortare a deşeurilor municipale în Judeţul Vâlcea"; 

Văzând Propunerea Primarului orasului Brezoi, nr.1793/26.03 .2020, raportul 
de specialitate al Compartimentului Gospodarie comunala si Protectia mediului 
precum şi Referatul de aprobare al Primarului orasului Brezoi. 

În temeiul art.196, alin. (1) litera a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare" cu 
un numar de 15 voturi "pentru", 

HOTARASTE: 

Art. 1 - Se aproba modalitatea de organizare, functionare si realizare a serviciului 
de salubrizare constând din colectare, transfer şi sortare a deşeurilor municipale în 
Judeţul Vâlcea, sub forma gestiunii delegate. 

Art. 2 - Se aproba "Studiul de oportunitate şi fundamentare pentru de legarea prin 
concesiunea serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer şi sortare a 
deşeurilor municipale în Judeţul Vâlcea, in forma prezentata in Anexa I, care face 
parte integranta din prezenta hotarare. 



Art. 3 - Se aproba "Documentatia de atribuire pentru delegarea prin concesiune a 
serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer şi sortare a deşeurilor 
municipale în Judeţul Vâlcea" conform Anexei II, care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 

Art. 4 - Se aproba "Regulamentul serviciului de salubrizare judetul Vâlcea", aşa 
cum este prevazut in Anexa III, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 5- Se imputerniceste d-nul primar al orasului, ca in numele si pentru orasul 
Brezoi sa aprobe si sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul 
Vâlcea "Studiul de oportunitate şi fundamentare pentru delegarea gestiunii 
serviciului de colectare si transport deseuri municipale in judetul Vâlcea şi 

administrarea şi operarea staţiilor de sortare", "Documentatia de atribuire pentru 
delegarea gestiunii serviciului de colectare şi transport a deşeurilor din judeţul 
Vâlcea şi administrarea şi operarea staţiilor de sortare Râureni şi Brezoi" si 
"Regulamentul serviciului de salubrizare judetul Vâlcea", asa cum sunt ele 
prevazute in Anexa I, Anexa II si Anexa III, care fac parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art. 6 - Se imputerniceste d-nul primar orasului Brezoi, ca in numele si pentru 
orasul Brezoi sa aprobe numirea membrilor Comisiei de licitatie pentru derularea 
procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare 
şi transport a deşeurilor din judeţul Vâlcea şi administrarea şi operarea staţiilor de 
sortare Râureni şi Brezoi. 

Art. 7- Se acorda mandat Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul 
de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea (ADI Salubrizare), pentru: 

a) Publicarea anuntului de concesionare aferent procedurii de atribuire a 
contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare şi transport a 
deşeurilor din judeţul Vâlcea şi administrarea şi operarea staţiilor de sortare 
Râureni şi Brezoi; 

b) Publicarea documentatiei de atribuire pentru de legarea gestiunii serviciilor de 
colectare si transport deseuri municipale in judetul Vâlcea şi administrarea şi 
operarea staţiilor de sortare, prevazută la art. 3 din prezenta hotarare; 

c) Derularea procedurii de atribuire a "Contractului de delegare prin concesiune 
a Serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer şi sortare a 
deşeuri lor municipale în Judeţul Vâlcea" (elaborarea raspunsurilor la 
clarificarile înaintate de posibilii ofertanti, efectuarea modificarilor necesare 
dupa caz, evaluarea ofertelor, intocmirea dosarului achizitiei publice, 
elaborarea rapoartelor din carul procedurii de achizitie si orice alte documente 
necesare derularii si finalizarii procedurii de achizitie) 



d) Semnarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare şi 

transport a deşeurilor din judeţul Vâlcea şi administrarea şi operarea staţiilor 
de sortare Râureni şi Brezoi, in numele si pe seama orasului Brezoi de catre 
reprezentantul legal al Asociatiei, d-nul Adrian Cosac - Presedintele 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de Salubrizare a 
Localitătilor din Judetul Vâlcea. 

' ' 

Art. 8 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Judetean Vâlcea - Unitatea 
de Implementare a Proiectului "Fazarea proiectului Sistem de management integrat 
al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea", Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea, Prefectului 
Judeţului Vîlcea şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii. 

Presedinte de sedinta, 

Brezoi la 26.03.2020 

Contrasemneaza pentru legalitate 

Secretar general al u.a.t. 

Nicolae San~ ~ 



INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI 

ÎN CADRUL PROCEDURII DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE 
. . 

Ă SERVICIULUI .DE SALUBRIZARE CONSTÂND DIN COLECTARE, 

TRANSFER ŞI SORTARE A DEŞEURILOR MUNICIPALE 

ÎN JUDEŢUL VÂLCEA 
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CAPITOLUL 1- MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTEI 

Secţiunea 1 -a - Consideraţii generale 

Pentru a putea participa la procedura de atribuire în calitate de ofertanti, operatorii economici 
au obligatia sa se înregistreze în Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP). 

Oferta insotita de documentele obligatorii se va depune IN FORMAT ELECTRONIC PRIN 
INTERMEDIUL SEAP (www.e-licitatie.ro ). Pe lânga propunerea tehnica, propunerea financiara, 
documentele de calificare, se va depune documentul doveditor privind constituirea garantiei de 
participare. Dovada constituirii garanţiei de participare va fi depusă şi în original, cel mai târziu 
la data şi ora limită de depunere a ofertelor, la sediul autorităţii contractante, însoţită de 
scrisoarea de înaintare, Formular nr.14. 

In situatia in care unei oferte ii lipseste fie Propunerea Tehnica, fie Propunerea Financiara, 
oferta va fi considerate inacceptabila. 

Oferta, inclusiv formularele aferente, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata 
. pe un certif icat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. 

Ofertele continand documente nesemnate dau dreptul autoritatii contractante sa declare 
oferta ca inadmisibila si sa o respinga. Se va prezenta un opis pentru documentele de calificare, 
respective un opis pentru propunerea tehnica !ii unul rC'!ntru rrorllnerea financiara. 

Ofertele, orice corespondenta si documente legate de procedura de atribuire transmise între 
ofertant si autoritatea contractanta trebuie redactate în limba româna. Toate documentele 
prezentate in cadrul procedurii ce sunt emise in alta limba decat romana, vor fi insotite de 
traducerea autorizata in limba romana a acestora. În interpretarea ofertei, limba româna va 
prevala. 

Secţiunea a 2-a - Modul de prezentare a ofertei f inanciare 

Actul prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere 
juridic in relatia contractuala cu autoritatea contractanta, il reprezinta formularul de oferta. 

Oferta financiara trebuie sa fie prezentata in LEI, cu mentionarea TVA separată, valorile fiind 
exprimate cu maxim doua zecimale. 
Se vor parcurge urmatoarele etape: 
1. Se va completa Formularul nr. 12- Formular de propunere financiară 
2. Ofertantul va prezenta câte o Fişă de fundamentare a tarifului şi un Memoriu tehnica
economic j,ustificativ pentru fiecare tarif ofertat, întocmite conform modelului MS Excel anexat 
documentaţiei de atribuire. 
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La stabilirea tarifelor ofertate în propunerea sa financiară, Ofertantul va avea în vedere 
corelarea acestora cu activităţile şi aspectele prezentate în propunerea tehnică. 

Tariful ofertat trebuie să aibă în vedere suma totală corespunzătoare ansamblului activităţilor a 
căror desfăşurare este necesară pentru prestarea serviciilor. 

Pentru fiecare tarif ~fertat în parte, în Fişa de fundamentare a tarifului, respectiv în Memoriul 
tehnica-economic justificativ trebuie să se regăsească activităţile prezentate în propunerea 
tehnică; în caz contrar, oferta va fi considerată neconformă. La estimarea fiecărui tarif în parte 
vor fi luate în considerare doar costurile legate de prestarea respectivei activităţi. 

La completarea Fisei de fundamentare a tarifelor, respectiv în Memoriul tehnica-economic 
justificativ, Ofertantul va avea în vedere elementele de cost prezentate în modelele ataşate, 
fără a se limita însă la acestea. Elementele de cost vor fi calculate pornind de la volumul 
activităţii anuale şi vor fi exprimate în lei/an, respectiv lei/UM. 

Fişele de fundamentare a tarifelor şi Memoriile tehnica-economice justificative vor fi depuse 
atât în format letric, cât şi în format MS Excel, în cadrul ofertei financiare. 

Sumele prezentate vor fi rotunjite la 2 zecimale, utilizând funcţia ROUND. 

La calculul tarifelor, ofertantii vor tine cont de faptul ca operaţiunile delegate sunt parte a 
sistemului de management integrat a deşeurilor la nivelul judeţului Vâlcea de unde derivă 
constrângerile privind evoluţiei tarifelor maximale la generatorii de deşeuri. 

Tarifele maxime pentru activităţile desfăşurate de operatorul de salubrizare, fundamentate în 
Secţiunea 11.1. Costurile şi veniturile previzionate din Studiul de oportunitate constau din: 

• 2 tarife distincte pentru activitatea de colectare şi transport a deşeurilor menajere şi 
similare; 

• 1 tarif pentru activitatea de colectare şi tratare deşeuri din construcţii şi desfiinţări de la 
populaţie; 

• 1 tarif pentru staţiile de transfer a deşeuri lor menajere şi similare; 

• 1 tarif pentru staţiile de sortare care acesta nu include veniturile din valorificarea 
reciclabilelor, dar include costurile aferente valorificării. 

Tarifelor maxime pentru activităţile ce se vor delega sunt prezentate mai jos: 
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Tarif pentru activitatea de transfer a deşeurilor menajere 
i similare 

Tarif pentru activitatea de sortare a deşeurilor reciclabile 
m similare 
Sursa: Estimări pe baza datelor din Aplicaţia de finanţare 

304,26 362,07 

90,93 108,21 

224,20 266,80 

Actualizarea Planului tarifar se va realiza de Consiliul Judeţean Vâlcea după atribuirea tuturor 
contractelor de delegare, în conformitate cu metodologia prevăzută în instrucţiunea AM POIM 
aflată în curs de elaborare. 

În cazul în care tariful pentru Utilizatorii Casnici (lei/tonă) depăşeşte valoarea limită din Planul 
tari fa r actualizat, diferenţa va fi acoperită prin creşterea tarifului pentru Utilizatorii Non -
Casnici până la limita din planul tarifar actualizat. 

Tariful activităţii de depozitare la Depozitul Feţeni este 147,29 lei/ton ă, care include contribuţia 
pentru economia circu lară de 80 lei/tonă. 

Tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare delegat vor putea fi ajustate, cu 
aprobarea ADI Salubrizare Vafcea, la solicitarea operatorului, in conformitate cu metodologia 
de stabilire, ajustare sau modificare a tarife lor aprobata prin Ordinul nr.109/ 2007 al 
Presedintelui ANRSC si fara a se aduce prejudicii mecanismului financiar si planului tarifar al ~ 
Sistemului Integrat de Management al Deseurilor în J udeţul Vâlcea. 

Tarifele plătite de beneficiarii casnici {populaţia) ş i non-casnici {operatori economici şiinstituţii 

publice) vor fi actualizate anual, prin modificarea componentei aferentă deşeuri lor reciclabile în 

funcţie de contravaloarea costurilor nete încasate de fa OIREP şi a veniturilor din valorificarea 

deşeurilor reciclabile, utilizând formula de ca lcul este indicată în anexa 6 la legea nr.249/2015 

rivind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările ş i 

completările ulterioare. 

Redevenţa a fost calculată prin metoda amortizării şi reprezintă valoarea de înlocuire a 
echipamentelor ş i lucrărilor achiz iţionate prin POS Mediu şi POIM. Tariful serviciului de 
salubrizare va acoperi doar o parte a amortizării echipamentelor şi lucrărilor, având în vedere că 
beneficiarii casnici beneficiază de asistenta financiară nerambu rsabilă din fonduri europene. 

Valoarea redevenţei se repartizează pe fiecare activitate, pentru care concedentul urmăreşte 
recuperarea investiţiei sau a contribuţie i proprii. 
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La completarea fişelor de fundamentare ofertanii vor ţine cont de precizările din note privind 
introducerea valorii presatabilite a redevenţei. 

Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de 
valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta. 

Valoarea totală a propunerii financiare se criptează în SEAP. 
Toate documentele de fundamentare a valorii se depun prin mijloace electronice, fiind 
încărcate într-o secţiune dedicată a portalului SEAP, iar conţinutul acestora este vizibil comisiei 
de evaluare după decriptarea propunerii financiare. 

Ofertanti! vor avea in vedere ca necriptarea valorii totale a Propunerii Financiare in SEAP si 
incarcarea documentelor de fundamentare a valorii Propunerii Financiare in alta sectiune decat 
cea exclusiv dedicata de SEAP pentru aceasta operatiune atrage dupa sine neinregistrarea lor cil 
ofertanti in sectiunea "Detalii procedura - Evaluare" si la imposibi litatea realizarii evaluarii 
ofertelor acestora. 

În cazul în care, în scopul verificării conformităţii propunerii tehnice cu cerinţele caietului de 
sarcini sau în scopul verificării propunerii financiare, autoritatea con tr;Jctant5 solicită 

prezentarea anumitor clarificări/completări, atât solicitarea, cât şi răspunsul ofertantului se 
transmit în SEAP în format electronic, semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un 
certificat calificat, elibernt de un furnizor de servicii de certificare acreditat. 

Secţiunea a 3-a - Modul de prezentare a ofertei tehnice 

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in Caietul 
de sarcini. 

Propunerea tehnica se va prezenta la rubrica special prevazuta in SEAP- sectiunea "Documente 
de calificare si propunere tehnica", semnata cu semnatura electronica extinsa, necriptata si 
bazata pe un certificat emis de un furnizor acreditat, potrivit dispozitiilor art.4 alin. (4) din Legea 
nr.455/2001 privind semnatura electronica. 

Concedentul considera necesară prezentarea în oferta tehnică a procedurilor de lucru care fac 
obiectul contractului. 
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In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va prezenta detaliat modul de indeplinire concretă al 
tuturor cerintelor organizatorice prevazute în caietul de sarcini. Este necesar ca Oferta tehnica 
sa cuprinda detalii referitoare la procedurile de furnizare a serviciilor. Ofertantul trebuie sa aiba 
in vedere corelarea informaţiilor din Oferta tehnică cu realizarea Ofertei financiare. 

Acest fapt nu exclude. aplicarea procedurilor de operare si respectarea tuturor cerintelor 
prevederilor legale aplicabile la data depuneri i Ofertei, precum si aplicarea in practica a 
modificarile si completarilor ulterioare. 

Oferta tehnica va fi prezentata astfel incat sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei cu 
cerintele tehnice prevazute in Caietul de sarcini. In cazul in care din Oferta tehnica nu rezulta 
indeplinirea cerintelor impuse prin Caietul de sarcini, oferta va fi respinsa ca neconforma conf. 
prevederilor art.93 alin.3 din Legea nr.l00/2016. 

Propunerea tehnica trebuie sa includa: 
- Formularul nr.lO - Decl a raţie privind respectarea legislaţiei în domeniile mediului, social şi al 
relaţiilor de muncă. Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si 
ofertantii, în domeniul mediului, social si al relatii lor de munca. 
- Formularul nr.ll - Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale. 

Eventualele propuneri cu privire la clauzele contractului se vor formula în scris sub forma de 
clarificari, pana la data limita de depunere a ofertei si se vor transmite autoritatii contractante. 
Clauzele contractuale obligatorii pot fi modificate si aduse la cunostiinta tuturor celor interesati 
pana la data limita de depunere a ofertelor. 

Ofertanţii vor structura Oferta tehnică conform următoarelor cerinţe: 
A. Managementul şi organizarea activităţii 
B. Mobilizarea şi operaţionalizarea activităţii 
C. Planul de organizare a activităţii 
D. Controlul proceselor. Monitorizarea performanţei 
E. Auditul de conformitate 
F. Managementul riscurilor 
G. Acorduri cu alţi operatori economici 
H. Planul de investiţii 

Nivelul minimal al informaţiilor furnizate pentru fiecare secţiune priveşte: 

A. Managementul şi organizarea activităţii 

Oferta va trebui sa contina urmatoarele elemente: 
- Organigrama cuprinzand toate posturile de lucru necesare desfasurarii activitatii. 
- Atributiile specifice aferente fiecarui post de lucru cuprins in organigrama. 
- Detalierea atributiilor specifice aferente persona~ului de conducere, prezentate sub forma 
"Fisei de post". 
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B. Mobilizarea ş i operaţionalizarea activităţii 

Perioada de mobilizare este de maxim 90 (nouăzeci) de zile si curge de la data emiterii ordinului 
de incepere a perioadei de mobilizare. 

In timpul Perioadei de mobilizare, Concesionarul va anunta operatorii econom1c1 care 
gestioneaza instalatiile de tratare si eliminare a deseurilor, generatorii de deseuri asimilabile si 
alti operatori posibil. interesati, despre detalii.le serviciilor ce vor fi furnizate in baza acestui 
Contract. 

In perioada de mobilizare vor fi desfasurate minim urmatoarele activitati: 
angajarea personalului necesar la un grad de cel putin 85%, posturile cheie trebu ie 

toate ocupate; 
procurarea utiliajelor si echipamentelor necesare, respectiv a tuturor dotărilor ce 

urmează a fi puse la dispozitie de Concesionar (pentru categoriile de deseuri care fac obiectul 
contractului) si amplasarea lor in teritoriu 

amenajarea si autorizarea activitatilor in conformitate cu cerintele legale pentru toate 
punctele de lucru (inclusiv baza de lucru); 

includerea noii arii de operare in sistemul de management calitate- mediu si, dacă este 
cazul, adaptarea procedurilor operationale si a procedurilor de lucru; 

planificarea si efectuarea unui audit intern a sistemelor de management calitate -
mediu - securitate ocupationala; 

instalarea si intretinerea unui sistem informatic computerizat, unde vor fi stocate si 
procesate datele legate de functionarea acestuia,· cu respectarea tuturor cerintelor prevazute in 
preLel'llul Caiet ue sarcini. 

alte măsuri prevăzute a fi î'ndeplinite în perioada de mobilizare, conform clauzelor 
contractuale incluse în documentaţia de atribuire. 

Oferta tehnica va cuprinde descrierea detaliata a activitatilor aferente etapei de mobilizare in 
mod distinct pentru fiecare activitate in parte. 

Ofertanţii vor mai prezenta, în cadrul Ofertei tehnice, planul de recuperare al investitiilor, pe 
baza căruia au indus amortizarea în structura şi justificarea tarifului ofertat. 

Oferta tehnica va cuprinde lista procedurilor de sistem, a procedurilor operationale si a 
instructiunilor de lucru si lista formularelor care vor fi utilizate in derularea activitatii prin 
implementarea sistemelor de management de mediu si calitate. Nu este necesar ca aceste 
documente sa fie atasate ofertei. 

Oferta trebuie să prezinte în mod clar durata (exprimată în zile calendaristice) prevazuta pentru 
perioada de mobilizarea. 
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Eventualele testari trebu ie incluse in graficul detaliat al activitatilor aferente etapei de 
mobilizare. Ofertantul trebuie sa prezinte modalitatea in care personalul nou recrutat va fi 
instruit si calificat cu privire la atributiile si sarcinile postului de lucru. 

C. Planul de organizare a activităţii 

Ofertantul trebuie să prezinte un Plan de organizare a activitatii detaliat si coerent, care sa 
prezinte cel putin: . . 

alocarea de resurse pentru fiecare categorie de deseuri (vehicule, echipamente, 
unelte, personal); 

alocarea de resurse pentru operarea staţiilor de transfer 

alocarea de resurse pentru operraea staţiilor de sortare 

organizarea calendaristica a activitatii pe parcursul unui an -pentru fiecare UAT si 
categorie de deseuri; 

modul de colectare, echipamentele si resursele utilizate pentru fiecare flux specia l 
de deseuri ca re face obiectul contractului de delegare (deşeurile voluminoase, 
deşeuri le de echipamente electrice şi electronice, deşeuril e periculoase, deşeurile 
din construcţii şi desfiinţări de la populaţie). 

o descriere a procedurii aplicate si a modului de lucru utilizat la determinarea 
compozitiei deseurilor menajere şi a deseurilor similare. Ofertantul trebuie sa 
precizeze mijloace si instalatiile puse la dispozitia acestei activitati si frecventa pe 
care o poate sustine prin raportare la cerinţele de determinare a compoziţiei 
deşeurilor conform prezentului caiet de sarcini. 

prezentarea modului de derulare a campaniilor de conştientizare şi educare a 
utilizatorilor în ceea ce priveşte colectarea separată a deşeurilor reciclabile şi 

modul de colectare a fluxurilor speciale de deşeuri 

Planul de organizare a activităţii prezentat în Oferta tehnică devine obligatoriu odată ce 
contractul intră în vigoare ş i nu se poate modifica decât cu acordul Concedentului şi la 
înştiinţarea corespunzătoare a utilizatorilor afectaţi. 
Planul va fi actualizat permanent. 
Planul de lucru trebuie revizuit cel puţin o dată în fiecare an, în funcţie de revizuirea planului 
tarifar. 
Revizuirea planului va include cel puţin: 

revizuirea şi modificările sugerate ale traseelor de colectare; 

revizuirea ş i modificările sugerate ale zilelor de colectare; 

revizuirea şi modificările sugerate ale numărului de containere în punctele de 
colectare; 

frecvenţa de golire a recipienţilor. 
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O. Controlul proceselor. Monitorizarea performanţei 

Oferta tehnica trebuie sa prezinte pentru fiecare activitate in parte parametri de monitorizare 
propusi, frecventa determinarilor, metodele de determinare si procedurile utilizate (inclusiv 
indicarea procedurilor de preleva re a probelor acolo unde este cazul). 

Cerintele minimale obligatorii sunt prezentate in Regulamentul serviciului de salubrizare care 
constituie Anexa nr.lla prezentul caiet de sarcin i. 

E. Auditul de conformitate 

ADI Salubrizare Valcea isi rezerva dreptul de a desfasura periodic, un audit propriu privind 
conformitatea activitatilor desfasurate in raport cu toate cerintele legale aplicabile. 

Oferta tehnica trebuie sa precizeze perioada necesara pentru indeplinirea conditiilor in vederea 
realizarii auditului de conformitate, exprimata in numar de zile calendaristice de la Data 
inceperii activitatii. 

F. Managementul riscurilor 

Se va prezenta un "Program de gest ionare a riscului", pentru fiecare risc menţionat mai jos în 
Secţiunea secţiunea Riscuri asociate contractului. 
Fiecare "Program de gestionare a riscului" va cuprinde detalii privind modul de gestionare a 
riscurilor asumate de ditre Ufertant, mclus1v prevenirea producerii acestora. 

G. Acorduri cu alţi operatori economici 

Se solicită ataşarea la oferta tehnică de acorduri încheiate cu operatorii economici care vor 
presta servicii în vederea îndeplinirii scopului contractului, şi anume cu: 

Concesionarul specializat in colectarea anvelopelor uzate (pentru cazul in care la 
punctele de colectare vor exista si astfel de deseuri). 

În cadrul acordurilor va fi stipulată cantitatea esti mata a fi eliminată anual şi tariful operatorilor 
economici care realizează respectivele operaţii . 

H. Planul de investiţii 

În oferta tehnică, Ofertantul trebuie să prezinte un Plan de investiţii care sa cuprinda: 

descrierea tehnică cât mai detaliată a investiţiilor care urmează a fi executate 
conform cerinţelor caietului de sarcini (ANEXA 8 - Infrastructură în sarcina 
Concesionarului) 

calendarul real i zării investiţi ilor 
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fondurile alocate. 

Cu privire la mijloacele de transport care constituie obligaţii de investiţii ale Concesionarului, 
standardul de performanţă privind emisiile minim acceptat este Euro 5. 

Propunerea tehnică va prezenta modul de realizare a reparaţiilor/ lucrărilor de întreţinere 
necesare pentru operarea în bune cond iţii a infrastructurii puse la dispoziţia Concesionarului, 
aşa cum sunt acestea evidenţiate în ANEXA 8 .la Caietul de sarcini. 

Perioada de implementare a calendarului nu poate depăsi Perioada de mobilizare. 

Pe parcursul perioadei de evaluare a Propunerilor tehnice, NU se vor solicita si NU se vor 
accepta completări sau modificări ale conţinutului Propunerii tehnice decat cele stabilite prin 
excepţie de prevederile art.87 alin. 7 şi 8 din HG nr.867 /2016 cu modificările şi completările 
ulterioare. 

In situatia nerespectarii in total itate a cerintelor mentionate mai sus, in ceea ce priveste 
prezentarea Propunerii tehnice, ofertele vor fi respinse ca fiind neconforme. 
O Propunere tehnică incompletă atrage dupa sine respingerea ofertei ca f iind neconformă. 

Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de 
valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta. 

OferttJntul desemnat câstigator va prezenta pana la data semnarii contractului oferta într-un 
exemplar original (documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara). 

CAPITOlUl2- GARANŢII ŞI ASIGURĂR I 

Secţiunea 1- a -Garanţia de participare 

Cuantumul garanţiei de participare este de 796.864 lei reprezentând 2% din valoarea estimată 
medie anuală a contractului, conform prevederilor art.45 alin.3 lit.a din HG867 /2016. 

Garanţia de participare se constituie se constituie prin virament bancar sau printr-un 
instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o 
societate de asigurări, în cond iţiile legii. 

Instrumentul de garantare se transmite în SEAP împreună cu oferta şi celelalte documente ale 
acesteia, cel mai târziu la data şi ora-limită de depunere a ofertelor, şi trebuie să prevadă că 
plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a 
beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. 
Garanţia trebuie să fie irevocabi lă. 
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Conform prevederilor art.46 alin. 7 din HG867 /2016 cu modificări le şi completă riie ulterioare, 
dovada constituirii garanţiei de participare trebuie să fie prezentată, în original, cel mai târziu la 
data şi ora limită de depunere a ofertelor. 

Perioada de valabilitate a garanţiei de participare este de 120 de zile de la data limită de 
depunere a ofertelor. 

Autoritatea va retine/restitui garantia de partic_ipare in conditiile prevăzl!te la art.47 - 48 din 
HG nr.867 /2016 cu modificările şi completări le ulterioare. 

Secţiunea a 2- a- Garanţia de bună execuţie 

Operatorul va constitui, pe propriul său cost şi va menţine în vigoare, pe toată Durata 
Contractului de delegare, Garanţia de Bună Execuţie în favoarea ADI Salubrizare Valcea, în 
cuantum de 5% din valoarea anuala actualizata fara TVA a contractului. Garanţia de Bună 
Execuţie se constituie pe toată Durata Contractului prin prin virament bancar sau printr-un 
instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o 
societate de asigurări, în condiţiile legii. Garanţia de bună execuţie este anexă a Contractului de 
Concesiune. 

Pentru evitarea oricărui dubiu, constituirea Garanţiei de Bună Execuţie nu reduce şi nu 
lim itează în niciun fel responsabilitatea Operatorului în legătură cu obligaţii le care-i revin 
conform Contractului şi nu împiedică ADI Salubrizare Valcea în exercitarea atribuţiilor sale de 
monitorizare a executării Contractului şi aplicare .a penalităţilor să ia orice altă măsură permisă 
de Legea în vigoare de clauzele Contractului în legătură cu încălcarea de către Operator a 
obligaţiilor sale. 

Garanţia de Bună Execuţie poate fi executată de către ADI Salubrizare Valcea, în limita 
prejudiciului creat, numai după notificarea Operatorului în acest sens, cu cel puţin 5 (cinci) zile 
înainte, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi termenul acordat pentru 
remedierea acestora. Daca Operatorul nu remediază prejudiciul în termenul acordat, ADI 
Salubrizare Valcea va executa Garanţia de Bună Execuţie, fără nici o altă notificare. 

În cazul stingerii, expirării, anulării sau încetării valabilităţii, din orice motiv, a Garanţiei de Bună 
Execuţie, Operatorul o va reface sau va constitui o altă Garanţie de Bună Execuţie, cu cel puţin 
15 (cincisprezece) zile înainte de asemenea stingere, expirare, anulare sau încetare a 
valabilităţii şi pentru o perioadă cel puţin egală cu perioada de valabilitate a Garanţiei de Bună 
Execuţie anterioare. În cazul executării totale sau parţiale a Garanţiei de Bună Execuţie, 
Operatorul va fi obligat să refacă Garanţia de Bună Execuţie sau să constituie o altă Garanţie de 
Bună Execuţie, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data executării şi pentru o perioadă cel 
puţin egală cu perioada de valabilitate a Garanţiei de Bună Execuţie anterioare. 
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Nerespectarea de către Operator a obligaţiilor prevăzute cu privire la garanţia de bună execuţie 
reprezintă o încălcare semnificativă de către Operator a obligaţiilor contractuale şi duce la 
rezilierea Contractului conform clauzelor de reziliere. 

ADI Salubrizare Valcea va returna Operatorului Garanţia de Bună Execuţie în termen de cel mult 
14 (paisprezece) zile de la data semnării procesului-verbal de predare-primire a Bunurilor de 
Retur care sunt restituite ADI Salubrizare Valcea odată cu încetarea Contractului, dacă ADI 
Salubrizare Valcea nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei ca urmare a nerespectării 
de către Operator a unor obligaţii contractuale. . . 

Secţiunea a 3- a- Asigurări 

Fără a aduce atingere altor sarcini, obligaţii şi/sau răspunderi ale Operatorului asumate în baza 
Contractului, în Perioada de Mobilizare, Operatorul, pe proprie răspundere şi cheltuială, va 
obţine şi va menţine pe întreaga durata a Contractului poliţele de asigurare cu acoperirea 
prevăzută de Lege şi Bunele Practici Comerciale şi în special următoarele asigurări: 

a) Asigurarea de bunuri, ce va acoperi toate riscurile cu privire la pierderi fizice sau 
daune aduse infrastructurii aferente Serviciului; 

b) Asigurări auto acoperind parcul de mijloace de transport şi utilaje folosite de 
Operator în gestiunea Serviciului; 

c) Asigurări pentru salariaţi, conform Legii în domeniul muncii; 
d) Asigurarea de răspundere civilă generală specială pentru răspunderea civilă 

rezultată din producerea riscului de poluare apă freatică şi a riscului de incendiu. . .. 
(2) Operatorul va fi obligat să încheie orice alte asigurări prevăzute de Legea în 
vigoare la un moment dat pe Durata prezentului Contract. 

Operatorul se va asigura că fiecare poliţă de asigurare care are drept obiect bunuri ce aparţin 
ADI Salubrizare Valcea sau care priveşte răspunderea civilă a Operatorului: 

a) prevede că orice acţiune de revendicare a ADI Salubrizare Valcea împotriva 
asigurătorului va fi acceptată de asigurător ca îndeplinind criteriile de 
revendicare, şi 

b) conţine prevederile prin care se solicită asigurătorului ca în termen de 30 
(treizeci) de Zile să adreseze o notificare ADI Salubrizare Valcea înainte de orice 
anulare sau modificare semnificativă a poliţei în cauză. Primirea de către ADI 
Salubrizare Valceaa acestor notificări nu va exonera Operatorul de nicio 
obligaţie, responsabilitate sau răspundere contractuală sau legală. 

Asigurarea de răspundere civUă va include o clauză prin care asiguratorul acceptă că termenii 
asigurării se aplică ADI Salubrizare Vafcea şi Operatorului, angajaţilor, agenţilor, funcţionarilor 
acestora ca în cazul în care o asigurare separată ar fi fost încheiată pentru fi:ecare dintre ei. 
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În cazul în care Operatorul nu încheie vreuna dintre asigurările prevăzute sau încheie o 
asigurare cu acoperire insuficientă, ADI Salubrizare Valcea are dreptul să dea un preaviz de 
maximum 15 {cincisprezece) Zile Operatorului, pentru a-şi îndep lini această obligaţie, înainte 
de a proceda la rezilierea contractului. 

Operatorul va informa ADI Sa lubrizare Valcea în legătură cu orice situaţie ce ar putea avea ca 
efect formularea unei solicitări de plata sau a unei cereri de despăgu biri asupra oricărei poliţe 
de asigurare de îndată ce este posibil şi în termen de cel mult 10 {zece) Zile de la producerea 
evenimentului. asigurat. În continuare, ·o peratorul va soluţiona cererea direct cu asiguratorii 
respectivi, va acţiona în interesul ambelor Părţi şi va informa ADI Salubrizare Valcea despre 
toate etapele privind soluţionarea unor astfel de cereri. 

Operatorul va utiliza toate sumele primite din asigurări pentru daunele sau pagubele bunurilor 
Contractului pentru a repara, reconstrui sau înlocui bunurile respective în scopul prestării fără 
întrerupere a Serviciu lui conform prevederilor Contractului. 

În cazul unei cereri de despăgubire formulată în baza oricărei poliţe de asigurare încheiate de 
Operator, acesta va fi unic răspunzător pentru achitarea franşizei fără a prejudicia utilizarea 
despăgubirilor de risc acoperite de asigurări în baza Contractului. 

Operatorul va furniza dovezi ale plăţilor periodice ale primelor de asigurare fără întârziere, la 
cererea ADI Salubrizare Valcea. 

Secţiunea a 4 - a- Aspecte contractuale 

4.1. Mecanismul de plată 

Costurile pentru ansamblul activitatii de gestionare a deseurilor intr-un sistem integrat sunt 
cele platite efectiv de toti utilizatorii. Utilizatorii sunt reprezentati in primul rand de populatie 
şi de agentii economici care vor plati serviciul de salubritate pe baza de contract de servicii cu 
Concesionarul de salubritate. 

Operatorul de colectare şi transport, care este şi operatorul staţi ilor de transfer de la Brezoi, 
Fârtăţeşti, Drăgăşani, Galicea şi Bălceşti şi a staţiilor de sortare de la Râu reni şi Brezoi, va calcula 
tarifele activităţilor de salubrizare delegate şi tarifele pentru beneficiarii casnici (populaţie) şi 
pentru beneficiarii non-casnici {instituţii publice şi agenţi economici), în cadrul fişelor de 
fundamentare, elaborate conform prevederilor Ordinului ANRSC nr. 109/2007. 

Autorităţile publice locale vor aproba tariful de salubrizare în conformitate cu prevederile 
Planul tarifar actualizat, parte a Aplicaţiei de Finanţare. 
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Populaţia, instituţiile publice şi agenţii economici vor plăti acest tarif operatorului de colectare 
şi transport care este şi operatorul staţiilor de transfer şi a staţiilor de sortare, iar acesta va 
plăti operatorului depozitului de la Feţeni contravaloarea serviciilor de depozitare. 

Tratamentul veniturilor din valorificarea reciclabilelor: 

Operatorul are obligaţia de a t rimite la reciclare cel puţin 75% din cantitatea de deşeuri 

reciclabile intrate în staţiile de sortare. Operatorul va primi avizul ADI pentru încheierea 
contractelor de valorificare a deşeurilor recidabile ş i va informa lunar ADI asupra cantităţilor 
trimise la reciclare şi a sumelor încasate. 

Veniturile din valorificarea deşeurilor reciclabile vor rămâne la dispoziţia operatorului dar vor fi 
luate în calcu l la stabilirea tarifelor distincte pentru beneficiarii serviciului de salubrizare, 
valabile pentru anul următor înregistrării acestor venituri. 

Tratamentul veniturilor de la OJREP-uri privind gestionarea deşeurilor de ambalaje: 
Tratamentul veniturilor de la OIREP-uri privind gestionarea deşeurilor de ambalaje este 
prevăzut în Legea nr. 249/2015 şi detaliat în metodologia Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor - Recomandări pentru implementa rea modificărilor legislative introduse prin 
Ordonanta nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul 
deşeu ri l or, a Legi i nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de 
ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernu lui nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 31/2019. 

Potrivit legislaţiei incidente şi a metodologiei Ministerului Mediului, Apelor ş i Pădurilor, OJREP

urile responsabile pentru gestionarea deşeurilor de ambalaje vor plăti lunar/trimestrial 

costurile gestionării deşeurilor de ambalaje către ADI (în acest caz}pentru asigurarea 

durabilităţii financiare a sistemului. 

În primul an de operare, ADI va înregistra aceste venituri într-un cont distinct, special constituit, 

şi le va putea utiliza începând cu anul al doilea de operare, prin transferul către operator a 

sumelor aferente colectării şi transportului, respectiv sortării pentru jumătatea din cantitatea 

de deşeuri de reciclabile raportată a f i valorificată în luna aferentă facturii. 

Similar tratamentului veniturilor din va lorificarea deşeurilor reciclabile, veniturile de la OIREP
uri vor fi luate în calcul la stabilirea tarifelor distincte pentru beneficiarii serviciului de 
salubrizare, valabile pentru anul următor înregistrării acestor venituri. 

Impactul veniturilor din valorificarea deşeurilor reciclabile şi a veniturilor obţinute de la OIREP
uri privind gestionarea deşeurilor de ambalaje asupra tarifelor de salubrizare: 

Tarifele plătite de beneficiarii casnici (populaţia} şi non-casnici (operatori economici şi instituţii 
publice} vor fi actualizate anual, prin modificarea componentei aferentă deşeuri l or reciclabile în 
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funcţie de contravaloarea costurilor nete încasate de la OIREP şi a veniturilor din valorificarea 
deşeurilor reciclabile. Astfel, la stabilirea tarifelor distincte pentru beneficiarii serviciului de 
salubrizare valabile pentru anul următor, ADI va lua în ca lcul veniturile din valorificarea 
deşeurilor reciclabile şi a veniturilor obţinute de la OIREP-uri privind gestionarea deşeurilor de 
ambalaje, înregistrate în anul curent. 

4.2. Riscuri asociate contractului 

La alocarea riscurilor a fost aplicată ca regulă generală aceea ca riscul trebuie suportat de către 

partea care îl poate atenua în cea mai mare măsura şi/sau care poate controla cel mai bine 

consecinţele. Astfel, fiecare parte îşi va asuma riscuri pe care va fi în măsură să le gestioneze în 

vederea asigurării fezabilităţii economice a contractului. 

Tn tabelul de mai jos sunt prezentate riscurile identificate şi modul de alocare a acestora. 

Trebuie precizat ca sunt excluse riscurile prevăzute în contractul dintre părţi şi pentru care 

există prevederi contractuale. 

Nu sunt considerate riscuri toate condiţiile stipulate în Documentaţia de atribuire, condiţii ce 

trebuie îndeplinite de către Concesionar (ex. asigurarea cu personal, dotare minimală, autorizări 

şi experienţă relevantă, sisteme de management etc). În această categorie sunt cuprinse toate 

angajamentele asumate ca atare prin ofertă de către Concesionar. Prin urmare, toate acestea 

sunt responsabilităţi exclusive ale Concesionarului pe toată durata de derulare a Contractului. 

Riscul de operare va fi transferat în mare parte viitorului operator de salubrizare, din totalul de 

33 riscuri identificate, 18 riscuri fiind transferate în totalitate, 10 riscuri fiind transferate în 

proporţie de 50% către Concesionar iar 5 riscuri sunt asumate de către Concedent. 

1. ntârzieri la autorizarea 
activităţii a deşeurilor necesită 

obţinerea unei 
autorizări cel puţin din 
punct de vedere al 
protecţiei mediului. 
Particularităţile 

amplasamentului 
stabilit pentru 
realizarea bazei 

Tn anumite situaţii 
pot exista întârzieri 
în autorizarea 
activităţi i şi pot 
apărea costuri 
suplimentare 
(impuse de 
autorităţile 

competente), care 
nu au fost luate în 
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logistice determină un calcu l la realizarea 
anumit calendar al ofertei. 
procedurii de Eventualele costuri 
autorizare. suplimentare vor fi 
În plus, activitatea de suportate în 
operare a staţiilor de întregime de către 
transfer şi a staţiilor de Concesionar, fără a 
sortare determină fi îndreptăţit de a 
necesitatea derulării solicita o 
mai multor proceduri modificare de tarif. 
de autorizare în rai el. 

2. Traseele de colectare n cazul în care 100% Ajustarea traseelor 
stabilite în perioada de Concesionarul nu poate duce la 
mobilizare necesită cunoaşte în detaliu costuri 
ajustări zona în care va presta suplimentare faţă 

serviciul de colectare a de costurile 
deşeurilor, traseele previzionate. 
propuse de acesta în Eventualele costuri 
perioada de mobilizare suplimentare vor fi 
pot necesita ajustări în suportate în 
vederea unei organizări întregime de către 
mai eficiente a Concesionar, fără a·-
serviciului. fi îndreptăţit de a 

solicita o 
modificare de tarif. 

3. lncompatibilităţi între Din cauza 100% 
echipamentele de incompatibilităţii dintre 
colectare şi condiţiile de maşinile de colectare şi 
pe teren condiţiile de pe teren 

(ex. trama stradala, 
drumuri greu 
accesibile), serviciul nu 
poate fi prestat la 
standardele stabilite. 

4. Riscul de depăşire a Costurile necesare 100% Costuri 
costurilor estimate mobilizării sunt mai suplimentare 
pentru începerea mari decât cele pentru îndeplinirea 
prestării serviciului estima te în cadrul obligaţiilor în 

ofertei perioade de 
mobilizare 

5. Resurse la intrare 100% Creşteri de cost şi, 
erare costa în unele ca 
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activităţii de colectare şi mai mult decât efecte negative 
a instalaţiilor) estimările iniţiale, nu au asupra calităţi i 

calitate prestaţiilor 

corespunzătoare sau efectuate 
sunt indisponibile în 
cant e necesare 

6. Intervenţii la Lucrările de 50% 50% Pentru eventualele 
infrastructura rutiera infrastructură derulate costuri 

de autorităţile publice suplimentare 
locale (intervenţii generate de 
planificate) împiedică dificultăţi majore în 
accesul la punctele de prestarea 
colectare a deşeurilor, serviciului, 
serviciul nemaiputând fi Concesionarul 
prestat la standardele poate solicita 
stabilite. recuperarea. 

Solicitarea va fi în 
mod obligatoriu 
documentată. 

7. Colectorii informali Colcctorii informali care 50% 50% Perpetuarea unei 
extrag deşeurile asemenea operaţii 
reciclabile din poate avea impact 
recipiente de colectare asupra sistemului 
separată. asupra posibilităţii 

atingerii de către 
operator a 
indicatorilor de 
performanţă 

asociaţi activităţii 

de colectare 
separată a 

urilor. 

8. Gradul de impurificare În general, este 50% 50% 
ridicat a deşeurilor acceptat un anumit 
colectate separat grad de impurificare impurificare este 

(greşeli) în cazul fiecărui foarte ridicat iar 
recipient de colectare deşeurile nu mai 
separată a deşeurilor. pot fi reciclate, 
În situaţia în care gradul colectarea acestora 
de impurificare este se va realiza 
foarte mare, conduce la împreuna cu 
reducerea semnificativa colectarea 
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9. Deşeuri periculoase 

10. Cantitatea de deşeuri 
menajere şi similare ce 
trebuie colectată este 
mai mare decât cea 
estimată 

a cantităţii de deşeuri 

recicfate/vaforificate. 

Containerefe pentru 
colectarea separată a 
deşeurifor menajere 
conţin şi deşeuri 

periculoase vizibile. 

Cantităţile de deşeuri 
menajere şi similare ce 
trebuie colectate sunt 
semnificativ mai mari 
decât cantităţile ce vor 
fi prezentate in Caietul 
de sarcini. 

50% 50% 

100% 

deşeurilor 

reziduale. 
Raţionamentul de 
mai sus se aplică 

exclusiv situaţiilor 

punctuale 
(recipiente în care 
fa un moment dat 
este identificată o 
impurificare foarte 
mare). 
Acest risc nu poate 
constitui motiv 
pentru creşterea 
tarifului. 
Concesionaruf 
trebuie să extragă 
deşeurife 

periculoase 
identificate din 
contt~inere şi sa le 
elimine conform 
procedurilor 
indicate în sistemul 
de management de 
mediu, ceea ce 
poate atrage 
creşteri de costuri. 
Acest risc nu poate 
constitui motiv 
pentru creşterea 
tarifului. 
Creşterea 

cantităţifor de 
deşeuri menajere şi 
similare care 
trebuie colectate 
faţă de estimări 
duce fa creşterea 
frecvenţelor de 
colectare şi/sau fa 

imentarea 
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11. Cantitatea totală de 
deşeuri menajere şi 
similare ce trebuie 
colectată este mai redusă 
decât cea estimată 

Cantitatea totală de 
deşeuri ce trebuie 
colectată este 
semnificativ mai redusă 
decât cantitatea 
prezentată în Caietul de 
sarcini. 

100% 

numărului de 
recipiente şi 
autogunoiere faţă 
de cele solicitate 
prin documentaţia 
de atribuire. 
Costurile aferente 
vor fi suportate de 
către Concesionar, 
fără a fi îndreptăţit 
de a solicita o 
modificare de tarif. 
Scăderea cantităţii 

de deşeuri 
menajere şi 
similare care 
trebuie colectată 
faţă de estimări 
duce la utilizarea 
parţială a 
echipamentelor 
solicitate prin 
documentaţia de 
atribuire şi, deci, la 
costuri mai mari 
pentru 
Concesionar. 
Dacă există situaţia 

în care timp de 6 
luni calendaristice 
consecutive se 
înregistrează o 
cantitate de 
deşeuri mai mică 
cu cel puţin 20% 
faţă de cantitatea 
estimată în Caietul 
de sarcini, 
Concesionarul este 
îndreptăţit să 

solicite modificarea 

ta ritului. 
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12. Gradul de colectare Cel puţin la început, 50% 50% Costurile cu 
sepa rată semnificativ mai populaţia nu va fi contribuţia pentru 
redus decât cel estimat interesată de aceste economia circulară 
prin Documentaţia ·de aspecte şi cantitatea de vor fi mai ridicate 
atribuire (Caietul de deşeuri reciclabile decât cele luate în 
sarcini) colectată separat va fi considerare la 

mult mai redusă faţă de estimarea valorii 
cea estimată maxime a tarifului 

în cadrul elaborării 
Documentaţiei de 
atribuire. 
Aceste costuri 
suplimentare vor fi 
suportate integral 
de către 
Concesionar. 

13. Distrugerea/vandalizarea Este vorba de cazuri 100% nlocuirea 
punctuala a recipientelor izolate în care este recipientelor 
de colectare distrus un număr foarte distruse atrage 

mic de recipiente. costuri 
suplimentare 

Concesionar 

14. Colectarea separată a Creşterea cantităţilor 100% Creşterea cantităţii 

deşeurifor menajere de deşeuri menajere de deşeuri 
periculoase şi a periculoase, respectiv menajere 
deşeurilor menajere deşeu ri voluminoase periculoase şi 
voluminoase este mai mare cu 50% deşeuri menajere 

faţă de cea esti mată voluminoase de la 
populaţie colectate 
separat cu mai 
mult sau mai de 
50% poate duce la 
necesitatea 
modificării 

frecvenţei de 
colectare şi/sau 
asigurarea de 
echipamente 

imentare 
15. Scăderea cantităţilor de 100% Scăderea cantităţi i 

de deşeuri 
men 

21 



deşeurilor menajere deşeu ri voluminoase periculoase şi a 
voluminoase este mai mare cu 50% deşeurilor 

faţă de cea estimată menajere 
voluminoase 
colectată faţă de 
estimări duce la 
utilizarea parţială a 
echipamentelor 
solicitate prin 
documentaţia de 
atribuire şi, deci, la 
costuri mai mari 
pentru 
Concesionar. 
Dacă există situaţia 

în care timp de 6 
luni calendaristice 
consecutive se 
înregistrează o 
cantitate de 
deşeuri mai mică 
cu cel puţin 50% 
faţă de cantitatea 
estimată în Caietul 
de sarcini, 
Concesionarul este 
îndreptăţit să 

solicite modificarea 
tarifului. 

16. Colectarea separată a Creşterea cantităţilor 100% Creşterea cantităţii 

deşeurilor de construcţii de deşeuri de de deşeuri de 
şi desfiinţări de la construcţii şi desfiinţări construcţii şi 

populaţie de la populaţie este mai desfiinţări de la 
mare cu 50% faţă de populaţie colectate 
cea estimată separat cu mai 

mult de 50% poate 
duce la necesitatea 
de echipamente de 
colectare 

imentare 

17. Colectarea separată a Scăderea cantităţi lor de 100% Scăderea cantităţii 

uri lor de const uri de constru de ride 
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şi desfiinţări de la desfiinţări de la construcţii şi 

populaţie populaţie est e mai desfiinţări de la 
mare cu 50% faţă de populaţie colectate 
cea estimată .separat cu mai 

mult de 50% poate 
duce la neutilizarea 
t uturor 

echipamentelor 
ionate 

18. Cantităţile de deşeuri la Cantităţile lunare 100% Creşterea cantităţii 

intrarea în insta laţii cântărite la intrarea în de deşeuri duce în 
(transfer şi sortare) sunt insta l aţii sunt mai mari mod direct la 
mai mari decât cele decât estimările pe creşterea 

planificate baza cărora s-a bazat cheltuielilor dar şi a 
oferta de servicii şi veniturilor 
calcularea tarifului. încasate. 

Acest risc există 
numai la transferul 
deşeurilor, 

capacitatea staţiilor 

de sortare fiind cu 
mult peste 
cantitatea de 
deşeuri reciclabile 
colectată separat 
estimat a fi sortată. 

19. Cantităţile de deşeuri la Cantităţile lunare 50% 50% Scăderea cantităţii 

intrarea în i nstalaţii sunt cântărite la intrarea în de deşeuri poate 
mai mici decât cele instafaţie (transfer şi duce la scăderea 
planificate sortare) sunt veniturilor 

considerabil mai mici (operatorul este 

decât estimările pe plătit la cantitatea 
baza cărora s-a bazat efectiv transferată, 
oferta de servicii şi respectiv sortată). 
calcularea tarifului. 

20, Fluctuaţia pieţei Veniturile realizate din 50% 50% Scăderea 

materialelor valorificabile valorifica rea semnificativă a 
materialelor sortate pot veniturilor duce la 
fluctua corelat cu scăderea 

evoluţia pieţei şi venitu rilor în SMID. 
in de nt de 
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performanţa 

instalaţiilor (în cazul 
operării conforme). 

21. Furt, distrugerea Operarea instalaţiilor 100% Prejudicii aduse 
/vandalizarea de deşeuri este active lor 
am plasamentelor asociata, în general, Concedentului date 

prezentei pe în operare. 
amplasament a unor 
echipamente/ bunuri şi 
a unor cantităţi de 
deşeuri cu valoare de 
piaţă, ceea ce poate 
implica riscul prezentei 
în vecinătate a unor 
persoane interesate de 
acestea. O asemenea 
situaţie este 
inacceptabila atât pe 
amplasament cât şi în 
vecinătatea lui. 

22. Operarea tehnologică a Operatorul nu 100% Conforma rea 
staţiilor operează conform activităţii poate 

Manualului de operare presupune costuri 
ş i întreţinere existent ş i suplimentare din 
conform actelor de partea 
reglementare emise de operatorului. 
către autorităţile 

corn nte. 
23. Instalaţiile necesita, în Ofertantul considera ca 100% Achiziţia şi 

opinia ofertantului, sunt necesare exploatarea 
ech ipamente, utilaje şi echipamente echipamentelor 
dispozitive suplimentare suplimentare suplimentare 
pentru creşterea considerate 
randamentului operării necesare de către 

operator poate 
duce la creşterea · 
costurilor acestuia. 

24. Deprecierea tehnică a Deprecierea tehnica a 50% 50% Deprecierea 
instalaţi ilor (inclusiv a i nstalaţi ilor se instalaţiilor poate 
maşinilor)- risc de ofertă realizează daca duce la creşterea 

rocedura de de re costurilor 

24 



durează mai mult de 12 operatorului 
luni, ducând la (costuri de 
creşterea costurilor de evaluarea stării 
retehnologizare. echipamentelor, 

costuri cu reviziile 
tehnice, costuri cu 
retehnologizarea, 
dacă este cazul 

25. ntreţinere şi repara re Calitatea proiectării 100% Creşterea costului 
echipamente şi/sau a lucrărilor este cu efecte negative 

necorespunzătoare asupra prestaţiilor 
având ca rezultat efectuate 
creşterea peste 
anticipări a costurilor 
de întreţinere şi 
re i 

26. Cerinţe tehnice Pe parcursul derulării 100% Orice 
suplimentare privind contractului de operare taxă/impunere 

reglementările de mediu actele de reglementare financiară nou 
(inclusiv taxe) suportă modificări şi apărută pe 

sunt introduse noi taxe parcursul derulării 
aplicabile. contractului atrage 

creşterea costurilor 
de re 

27. Risc de neîncasare Neîncasarea facturilor 100% Neîncasarea 
contravaloare serviciu de de la utilizatorii cu facturilor poate 
la utilizatorii cu contract contract de prestare duce la 
de prestare serviciu serviciu (populaţia din dezechilibre 

mediul urban şi agenţii financiare, 
economici/instituţiile generate de lipsa 
din mediul urban şi resurselor pentru 
rural), nerecuperare prestarea 
creanţe utilizatori serviciului. Pot 
insolvabili apărea astfel 

costuri financiare 
suplimentare (ex. 
împrumut, 
recuperarea 

28. Inflaţie mare Costurile cresc foarte 100% Diminuarea în 
mult şi brusc din cauza termeni reali a 
infla fiind necesara veniturilor din 
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ajustarea tarifului mai proiect 
devreme de un an. 

29. Creşteri salariale Salariul minim pe 100% Diminuarea în 
generale ca urmare a economie creste foarte termeni reali a 
aplicări i unor politici mult (mai mult de 10% veniturilor din 
publice pe an) datorita aplicării proiect 

unor iti ci ublice 
30. Creşteri de preţ la Preturile la carburanţi 100% Diminuarea în 

carburanţi din cauza unor cresc foarte mult din termeni reali a 
evenimente externe cauza aplicări i unor veniturilor din 
neaşteptate politici fiscale sau din proiect 

cauza unor evenimente 
internaţionale 

a te 
31. Falimentul Constatarea intrării în 100% Imposibilitatea 

Concesionarului incapacitate de plată a prestării serviciilor 
Concesionarului. 
Serviciul nu mai poate fi 

t. 
32. Forţa majoră Forţa majoră, astfel 50% 50% Bunurile mobile şi 

cum este definită prin imobile vor fi 
lege, împiedică asigurate în baza 
realizarea contractului. viitorului contract. 
Pierderea sau avarierea 
activelor proiectului şi 
pierderea/diminuarea 
posibilităţii de obţinere 
a veniturilor 

. e~econ~zate_: ·-· -· ··· ---···· 
33. Modificări legislative Modificări de legislaţie 50% 50% O creştere 

care nu puteau fi semnificativă în 
anticipate la semnarea costurile 
contractu lui şi care sunt operaţiona le ale 
generale în aplicarea lor Concesionarului 
(nu specifică şi/sau necesitatea 
proiectului), ceea ce de a efectua 
conduce la costuri de cheltuieli de capital 
capita l sau operaţionale pentru a putea 
suplimentare din partea răspunde acestor 
Concesionarului modificări. 
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4.3. Bunuri utilizate în executarea contractului 

Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de către Concesionar în de rularea Contractului sunt 
următoarele: 

a) Bunurile de retur 
b) Bunurile de preluare 
c) Bunurile proprii 

Bunurile de retur sunt: 
a) bunurile proprietate publică sau privată ale Concedentului, puse la dispoziţia 
Concesionarului, prin concesionare, pe întreaga Durată a Contractului, în scopul prestării 

Serviciului. Acestea sunt şi rămân în proprietatea Concedentulu i sau a Judeţului Vâlcea pe 
întreaga Durată a Contractului. Concesionarul primeşte posesia şi dreptul de folosinţă asupra 
acestor bunuri, pe întreaga durată a Contractului. 
b) bunurile rezultate din investiţiile prevazute in Caietul de sarcini si care sunt realizate din 
fonduri proprii ale Concesionarului. Acestea rămân proprietatea Concesionarului pe întreaga 
Durată a executării Contractului. 

Bunurile puse la dispoziţia Concesionarului sunt indicate în ANEXA 5 - Infrastructură existentă 

pusă la dispoziţia concesionarului a caietului de sarcini. 

Bunurile din patrimoniul public vor fi preluate pe baza de proces-verbal de predare-preluare. 
Concesionarul va efectua întreţinerea, reparaţi il e curente şi accidentale, precum şi cele capitale 
care se impun la bunurile din patrimoniul public menţionate în procesul-verbal de predare
primire. 

Concesionarul va propune, dacă este cazul scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând 
patrimoniului concesionat în baza legislaţiei în vigoare şi vor înlocui aceste mijloace pentru 
asigurarea bunei funcţionări a activităţilor din cadrul serviciu lui de salubrizare. 

Concesionarul va transmite anual situaţia patrimoniului, la data de 31 decembrie menţionând 
şi modificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea Judeţulu i Vâlcea. 

l a încetarea contractului de delegare, după amortizare, bunurile de retur vor fi restituite 
Judeţului Vâlcea în mod gratuit şi libere de orice sarcină. 

Bunuri de Preluare prez intă dotările puse la dispoziţ i e de Concesionar, conform Caietului de 
Sarcini. Acestea rămân proprietatea Concesionarului pe întreaga Durată a executării 

Contractului. 

la încetarea Contractului din orice cauză, Concedentul are dreptul de a dobândi Bunurile de 
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Preluare, respectiv fiecare unitate administrativ-teritorială poate exercita acest drept asupra 
bunurilor pe care doreşte să le dobândească, cu plata unei sume de bani egală cu valoarea 
stabilită de comun acord sau de un evaluater independent, desemnat de Părţi. 

Bunurile proprii sunt bunurile care aparţin Concesionarului ş i nu vor fi transferate 
Concedentului la încetarea Contractului. 
Concesionarul are drepturi depline de a dobândi, înstrăina, greva cu sarcini sau de a dispune în 
orice alt mod de Bunurile Proprii. 

CAPITOLUL3 - CRITERIUL DE ATRIBUIRE 

Criteriul de atribuire a fost stabilit în conformitate cu prevederile art.86 alin.l din Legea 
nr.l00/20166, fiind oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. 

Criteriile obiective care garantează evaluarea ofertelor în condiţii de concurenţă rea lă, 

determinate prin raportare la prevederile art.86 alin.2 sunt reprezentate de nivelul tarifelor de 
utilizare transpus în preţul ofertei {valoarea anuală a contractului pt Anul 1) ş i modul de 
asigurare a protecţiei mediului raportat la respectarea standardelor de performanţă privind 
emisiile cu privire la echipamentele pe care Concesionarul trebuie să le asigure sub formă de 
investiţie {maşini pentru colectarea şi transportul deşeurilor). 

Denumire 
1. Preţul ofertei 

Descriere 
Valoarea anuală a contractului 
pt Anull- lei 

Algoritm de ca lcul: Punctajul se acorda astfel: 

Pondere 
70% 
Punctaj maxim factor: 70 

a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; 
b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calcu leaza proportional, astfel: P(n) =(Pret 
minim ofertat 1 Pret (n) x punctaj maxim alocat, unde 
Pret minim ofertat = cel mai mic pret ofertat in cadrul procedurii de atribuire 
Pret (n) = pretul pentru care se calculeaza punctajul. 

2. Nivelul de protecţie Echipamentele destinate 30 % 
a mediului prestării activităţii solicitate Punctaj maxim factor: 30 

prin ANEXA 8 - Infrastructură în 
sarcina Concesionarului la 
caietul de sarcini pe care 
operatorul desemnat câştigător 
va avea obligaţia sa le asigure 
sub formă de investiţie trebuie 
sa asigure un nivel superior de 
protecţie a mediului, nivel 
exprimat prin respectarea 
standardelor de performanţă 
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privind emisiile. 
Pentru toate aceste 
echipamente standardul de 
performanţă privind emisiile 
minim acceptat este Euro 5. 

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: 
2.1.Nivelul de asigurare a protecţiei mediului- activitatea de colectare şi transport a 
deşeurilor menajere şi simi lare- 10 puncte 
P.2.1.(n) = 10 x maŞini destinate colectării ş i tra nsportului deşeurilor m.enajere $i similare care 
respectă standardul Euro 6/ nr total de maşini destinate colectării şi transportu lui deşeurilor 
menajere şi similare 
2.2.Nivelul de asigurare a protecţiei mediului- activitatea de colectare şi transport a deşeurilor 
periculoase- 10 puncte 
P.2.2.(n) = 10 x maşini destinate colectării şi transportului deşeurilor periculoase care respectă 
standardul Euro 6/ nr total de maşini destinate col ectării şi transportului deşeuri lor periculoase 
2.3.Nivelul de asigurare a protecţiei mediului - activitatea de colectare şi transport a deşeurilor 
voluminoase şi DCD- 10 puncte 
P.2.3.(n) = 10 x maşini destinate colectării şi transportului deşeurilor voluminoase şi DCD care 
respectă standardul Euro 6/ nr total de maşini destinate colectării şi transportului deşeurilor 
voluminoase şi DCD 
Notă : Numărul total de maşini din fiecare categorie este înţeles strict ca număr total de maşini 
nou achiziţionate pentru executarea contractului conform obligaţi i lor de investiţii ale 
Conccsion<~rului. 

CAPITOLUL 4 - TERMENE PROCEDURALE 

Secţiunea 1-a-Termenul de răspuns la solicitările de clarificărl privind documentaţia de 

atribuire 

Operatorii economici interesati au dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în 
legătură cu documentaţia de atribuire, cu respectarea termenului-limită stabilit de autoritatea 
contractantă în anunţul de concesionare, respectiv cu până la 20 de zile înainte de data li mită 

de depunere a ofertelor. 

Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări privind documentaţia de 
atribuire la două termene, astfel: 

Primul termen cu 20 de zile înainte de data - l imită indicată în anunţul de 
concesiune pentru depunerea ofertelor 
Al doilea termen cu 15 zile înainte de data - limită indicată în anunţul de concesiune 
pentru depunerea ofertelor. 
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Conform prevederilor art.27 al inA din HG867 /2016 cu modifică rile şi compl etăr i l e ulterioare, 
autoritatea contractantă va grupa întrebările şi răspunsurile aferente pe cele două termene 
indicate în funcţie de data înregistrării solicitărilor de clarificări. 

Autoritatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarifică ri adresate de operatorii 
economici până la termenul-limită st abilit. 

Secţiunea a 2- a - Termene procedurale de exercitare a căi lor de at ac 

Persoana care se considera vatamata de un act al autoritatii contractante poate sesiza Consiliul 
National de Solutionare a Contestatii lor in termen de 10 zile de la începând cu ziua urmatoare 
luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal. 

Pentru solutionarea contestatiei pe cale judiciara, persoana care se considera vatamata se 
poate adresa instantei de judecata competente, potrivit prevederilor art. 49 si urm din Legea 
nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. 

DISPOZIŢII FINA LE 

In cazul in care exista incertitudini 50U neclaritati in ceea ce priveste anumite documente 
prezentate, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita detalii, precizari sau 
confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care 
pot furniza Informatii in acest sens. 

Cond iţii le prevăzute în Caiet ul de sarcini ş i Instru cţiun i le pentru ofertanţ i sunt minimale pentru 
desfăşurarea procedurii de delegare prin concesionare a activ ităţii de colectare, transfer şi 

sortare a deşeurilor municipale în Judeţul Vâlcea 

Caietul de sarcini şi I nstrucţiunile pentru ofertanţi vor deveni anexă a Contractului de delegare 
prin concesiune a gestiunii serviciului şi vor fi part e integrantă a acestuia din urmă. 
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Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară privind Serviciul de Salubrizare in localităţile 
judeţului V aleea, cu sediul în Municipiul Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr.l, 
judeţul Vâlcea, înregistrată Registrul asociaţiilor si fundaţiilor de pe lângă judecătoria 

Râmnicu Vâlcea cu numărul 87608/28.07.2010, cod unic de înregistrare ... , cont ... deschis 
la ... , reprezentat(ă) de ... , având funcţia de preşedinte ADI, în numele şi pe seama unităţilor 
administrativ-teritoriale membre, cuprinse în zonele de colectare nr.1 Brezoi şi nr.3 Rm 
Vâlcea, aceste unităţi administrativ-teritoriale având împreună calitatea de CONCEDENT, 
denumită în cele ce urmează "CONCEDENT", pe de o parte, 

Şl 

.Societatea ... , cu sediul în .... strada ... , nr .... , judeţul .. , înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă tribunalul . . . cu numărul ... , cod unic de înregistrare ... , cont ... 
deschis la ... , reprezentată de ... , având funcţia de director general, în calitate de 
CONCESIONAR, denumită în cele ce urmează "CONCESIONAR", pe de altă parte, 

Denumite în continuare împreună "Părţile" şi separat "Partea", 

AVÂND ÎN VEDERE: 

1. Judetul Vâlcea este beneficiarul Proiectului "Sistem de Management Integrat al 
Deseuri! ar în Judetul Vâlcea" ("Proiectul") finanţat prin POIM 

2. În scopul realizării Proiectului, Judeţul Vâlcea şi unităţile administrativ-teritoriale din 
judeţul Vâlcea s-au asociat şi au constituit împreună Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară privind Serviciul de Salubrizare în localităţile judeţului Vâlcea (ADI). 

3. Unităţile administrativ-teritoriale membre ale ADI, mai sus menţionate, au înţeles să 
delege gestiunea activităţilor de colectare, transport, transfer şi sortare a deşeurilor 
componente ale serviciului de salubrizare ("Serviciul") prin intermediul acestei 
Asociaţii 

4. Asociaţia de Dezvoltare privind Serviciul de Salubrizare în localităţile judeţului Vâlcea, 
în baza mandatului primit din partea membrilor săi, a organizat procedura de licitaţie 
publică în vederea atribuirii prezentului contract de delegare a gestiunii Serviciului. 

5. Procedura de licitaţie publică în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii 
Serviciului a fost organizată conform prevederilor Legii serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare ("Legea nr. 
51/2006), Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 1 O 1/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare ("Legea nr. 1 O 112006"), şi ale Legii 100/2016 privind 

· concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii ("Legea 100/20 16"). 

6. S.C. , denumită mai sus CONCESIONAR a fost desemnată ----------------
câştigătoarea procedurii organizate pentru delegarea gestiunii Serviciului, conform 
Raportului procedurii nr. din ________ _ 
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Au convenit încheierea prezentului Contract de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, 
respectiv a activităţilor de colectare, transport, transfer şi sortare a deşeurilor municipale şi a 
altor fluxuri de deşeuri conform termenilor şi condiţiilor stipulate în cele ce urmează: 

CAPITOLUL 1. DEFINIŢII ŞI INTERPRETARE 

ARTICOLUL 1 -DEFINIŢII ŞI INTERPRETARE 

(1) În sensul prezentului Contract, termenii şi expresiile scrise cu majusculă vor avea, cu 
excepţia situaţiei în care contextul reclamă altfel, sensul stabilit în prezentul Articol: 

"Afiliat" înseamnă cu privire la orice persoană, oricare altă persoană 
(juridică) care controlează direct sau indirect prima persoană, 
care este sub controlul primei persoane sau care este controlată 
împreună cu prima persoană de către un terţ; în sensul 
prezentului Contract termenul "control" cu referire la orice 
persoană înseamnă deţinerea, direct sau indirect, a oricăreia 
dintre următoarele: (i) cel puţin jumătate din capitalul social 
sau activele afacerii sau (ii) cel puţin jumătate din drepturile de 
vot în adunările acţionarilor/asociaţilor sau (iii) dreptul de a 
numi cel puţin jumătate dintre membrii consiliului de 
administraţie sau organelor statutare care reprezintă o asemenea 
persoană (juridică); 

"Activitate Componentă" înseamnă activităţile componente ale serviciului de salubrizare 
al CONCENDENTULUI ce fac obiectul prezentului Contract, 
astfel cum sunt prevăzute la definiţia "Serviciului" 

"An Contractual" 

"Aria Delegării" 

"Asociaţia" sau "ADI" 

înseamnă o perioadă de timp începând la Data Începerii 
Contractului şi terminându-se la aceeaşi dată a anilor următori, 
până la data încetării duratei prezentului Contract; 

înseamnă raza teritorială a unităţilor administrative care 
formează împreună CONCEDENTUL. 

înseamnă Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară privind 
Serviciul de Salubrizare in localităţile judeţului Valcea, 
înregistrată în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă 
judecătoria Rm Vâlcea cu numărul nr. 87608/28.07.2010 
(domeniul salubrizare). 

"Autoritatea Competentă" înseamnă orice instanţă judecătorească competentă şi orice 
autoritate locală, naţională sau organizaţie internaţională, 

inspectorat, agenţie, ministru, minister, persoană oficială sau 
funcţionar public din cadrul Guvernului României, instituţie 

publică, inclusiv, dar nelimitându-se la, Autoritatea de 
Reglementare; 
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"Autoritatea de Reglementare" înseamnă Autoritatea Naţională de Reglementare pentru 
Serviciile Publice de Gospodărie Comunală (ANRSC) sau orice 
altă instituţie similară care poate fi autorizată şi împutemicită 
conform Legii în vigoare la un moment dat să monitorizeze şi să 
reglementeze regimul tarifelor şi/sau al Serviciului; 

"Autorizaţii" înseamnă toate autorizaţiile, licenţele, permisele, certificatele, 
avizele, aprobările etc., emise de Autoritatea de Reglementarea 
sau altă Autoritate Competentă, în scopul fumizării/prestării şi 
gestiunii Serviciului; 

"Bune Practici Comerciale" înseamnă toate acţiunile, faptele, metodele şi practicile 
relevante aplicabile în general in vederea gestionării Deşeurilor 
care, la un anumit moment dat, în termeni rezonabili şi în 
condiţiile legii, pot asigura rezultatul dorit pentru gestiunea 
Serviciului. Pentru scopul Serviciului care face obiectul 
prezentului Contract, Bunele Practici Comerciale includ: 

(A) disponibilitatea necesarului de echipamente, utilaje, 
vehicule, materiale, instalaţii şi staţii, resurse adecvate, 
inclusiv a utilităţilor necesare astfel încât aceste elemente 
ante-menţionate să funcţioneze la capacitate maximă atât în 
condiţii normale de operare, cât şi în condiţii excepţionale 
de operare ce pot fi prevăzute în limite rezonabile; 

(B) suficient personal de exploatare cu experienţă ŞI 

instruire adecvate în operarea corectă şi eficientă a 
elementelor menţionate la litera (A) de mai sus, ţinând cont 
de specificaţiile şi normele de fabricaţie; totodată, acest 
personal trebuie să fie capabil să lucreze şi în condiţii 

neobişnuite ce pot fi prevăzute în limite rezonabile; 

(C) operaţiile de întreţinere şi reparaţii preventive ori de 
rutină, executate într-un mod care asigură exploatarea şi 

operarea în siguranţă şi pe termen lung, ţinând cont de 
recomandările fabricantului; de asemenea, operaţiunile de 
întreţinere şi reparaţii ante-menţionate vor fi executate de 
personal instruit şi cu experienţă, care deţine know-how-ul, 
tehnica, uneltele şi echipamentele adecvate; 

(D) verificări şi controale inopinate şi adecvate pentru a 
asigura funcţionarea la parametri optimi a echipamentelor şi 
utilajelor folosite în gestiunea Serviciului conform, atât în 
condiţii normale, cât şi în condiţii neobişnuite (ce pot fi 
prevăzute în limite rezonabile); şi 
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"Bunuri de Preluare" 

"Bunuri de Retur" 

"Bunuri Proprii" 

"Colectarea Separată" 

"Contract" 

(E) operarea echipamentelor şi utilajelor folosite în 
gestiunea Serviciului în condiţii de siguranţă deplină pentru 
personalul manevrant, alţi angajaţi, populaţie, mediul 
înconjurător, precum şi pentru alte instalaţii conexe; 

înseamnă acele bunuri care la Data Încetării Contractului pot 
reveni CONCEDENTULUI, în măsura în care acesta din urmă 
îşi manifesta intenţia de a prelua bunurile respective în 
schimbul plăţii unei compensaţii, în condiţiile Legii şi ale 
prezentului Contract; 

înseamnă acele bunuri care, la Data Încetării Contractului, revin 
sau intră în proprietatea CONCEDENTULUI, de plin drept, în 
principiu gratuit (cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul 
Contract), în bună stare, exploatabile şi libere de orice sarcini, 
ipoteci, gajuri sau garanţii ori obligaţii similare; 

înseamnă acele bunuri care aparţin CONCESIONARULUI Şl 

care rămân în proprietatea sa după Data Încetării Contractului; 

înseamnă colectarea în cadrul căreia un flux de deşeuri este 
păstrat separat în funcţie de tipul şi natura deşeurilor, cu scopul 
de a facilita valorificarea sau tratarea specifică a acestora; 

înseamnă prezentul Contract de delegare a gestiunii Serviciului, 
împreună cu toate Anexele sale, aşa cum pot fi modificate 
acestea sau Contractul la un moment dat cu acordul Părţilor prin 
acte adiţionale; 

"Data de Începere (a Contractului)" înseamnă data începerii efective a prestării 
serviciului după îndeplinirea cerinţelor prevăzute la Articolul 3 
("Durata Contractului, Perioada de Mobilizare şi Data de 
Începere") din prezentul Contract pentru Perioada de 
Mobilizare; 

"Data Intrării în Vigoare" înseamnă data semnării Contractului de către reprezentanţii 

CONCENDENTULUI şi ai CONCESIONARULUI sau de către 
ultimul dintre aceştia în cazul în care Contractul nu este semnat 
în aceeaşi zi de către ambele Părţi 

"Data Încetării (Contractului)" înseamnă data la care Contractul îşi încetează efectele 
între Părţi, rară a aduce atingere excepţiilor stipulate la Articolul 
50 ("Menţinerea unor prevederi după Data Încetării") din 
prezentul Contract; 

"Data Semnării (Contractului)" înseamnă data când Contractul a fost semnat de către 

reprezentanţii CONCESIONARULUI şi at 
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"Daună" 

"CONCESIONAR" 

"CONCEDENT" 

"Depozit" 

"Deşeu( uri)" 

"Deşeuri Municipale" 

"Deşeuri Menajere" 

"Deşeuri Similare" 

CONCEDENTULUI/ ADI în numele şi pe seama 
CONCEDENTULUI sau de către ultimul dintre aceştia în cazul 
în care Contractul nu este semnat în aceeaşi zi de ambele Părţi ; 

înseamnă orice prejudiciu, direct sau indirect, constând în 
pierderea efectivă suferită de creditorul obligaţiei neîndeplinite 
de cealaltă Parte şi beneficiul de care acesta este lipsit, la 
stabilirea prejudiciului ţinându-se cont şi de cheltuielile pe care 
Partea prejudiciată le-a realizat pentru limitarea sau evitarea 
prejudiciului şi orice alte costuri şi cheltuieli de orice natură şi 
tip, angajate în vederea restabilirii ·situaţiei care ar fi trebuit să 

existe în lipsa respectivului prejudiciu; 

înseamnă societatea ......... , căreia i-a fost atribuit prezentul 
Contract; 

înseamnă unităţile administrativ-teritoriale membre ale ADI care 
au atribuit prezentul Contract prin intermediul ADI 

înseamnă rampa pentru depozitarea Deşeurilor, la suprafaţă sau 
subteran, pentru scopul prezentului contract acesta referindu-se 
la depozitul conform situat în Feţeni 

orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul îl aruncă ori are 
intenţia sau obligaţia să îl arunce deşeurile ce fac obiectul 
Serviciilor; Deşeurile ce fac obiectul Serviciilor, respectiv 

obiectul Contractului sunt Dcşcurile Menajere, Deşeurile 

Similare, Deşeurile din Pieţe şi Deşeurile din Construcţii şi 

Des:fiinţări Provenite de la Populaţie 

înseamnă împreună sau oricare dintre următoarele categorii de 
Deşeuri: Deşeuri Menajere, Deşeuri Similare, Deşeuri din Pieţe, 

Deşeuri din Parcuri şi Grădini Publice şi Deşeuri Stradale 

înseamnă Deşeurile provenite din gospodării/locuinţe, inclusiv 
fracţiile colectate separat, şi care fac parte din categoriile 15 .O 1 
şi 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 

privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei 

cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu 
completările ulterioare, ce includ Deşeuri Reciclabile, 

Biodeşeuri, Deşeuri Reziduale, Deşeuri Voluminoase, Deşeuri 
Periculoase din Deşeurile Menajere 

înseamnă Deşeuri care din punctul de vedere al naturii şi al 

compoziţiei sunt comparabile cu Deşeurile Menajere, exclusiv 

deşeurile din producţie, din agricultură şi din activităţi 

forestiere; includ şi deşeurile din coşurile de gunoi stradale, ce 
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"Deşeuri din Pieţe" 

"Deşeuri Reziduale" 

"Deşeuri Reciclabile" 

"Biodeşeuri" 

"Deşeuri Verzi" 

"Deşeuri Voluminoase" 

includ Deşeuri Reciclabile, Biodeşeuri, Deşeuri Reziduale, 
Deşeuri Voluminoase; 

înseamnă Deşeurile rezultate în urma activităţilor derulate în 
incinta pieţelor autorizate, codul 20 03 02 conform Deciziei 
Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de stabilire a unei liste de 
deşeuri cu modificările ulterioare, ce includ Deşeuri Reciclabile, 
Biodeşeuri, Deşeuri Reziduale 

înseamnă Deşeuri în amestec din Deşeurile Menajere şi din 
Deşeurile Similare cu excepţia fracţiil<;>r colectate separat (cod . 
20 03 01) 

înseamnă orice Deşeu Municipal care poate constitui materie 
primă într-un proces de producţie pentru obţinerea produsului 
iniţial sau pentru alte scopuri, inclusiv Deşeuri din ambalaje 
municipale 

înseamnă Deşeuri biodegradabile provenite din grădini ŞI 

parcuri, deşeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile 
gospodăriilor private, din birouri, cantine, restaurante, comerţul 
cu ridicata, de la firme de catering şi magazinele de vânzare cu 
amănuntul, deşeuri similare provenite din unităţile de prelucrare 
a produselor alimentare, inclusiv Deşeuri Verzi 

înseamnă Deşeuri provenind din parcuri sau grădini (publice 
şi/sau private), precum frunze, iarbă, flori, garduri vii, crengi, 
etc. 

înseamnă orice Deşeu Municipal ale carm dimensiuni 
îngreunează manipularea acestora, altele decât deşeurile de 
echipamente electrice şi electronice 

"Deşeuri Periculoase din Deşeurile Menajere" înseamnă Deşeurile periculoase generate de 
populaţie în urma activităţilor desîaşurate în gospodăriile 

proprii. În sensul Legii, deşeuri periculoase înseamnă orice 
deşeuri care prezintă una sau mai multe din proprietăţile 

periculoase enumerate în anexa III a Directivei 2008/98/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului privind deşeurile şi de 
abrogare a anumitor directive, cu modificările şi completările 

ulterioare 

"Deşeuri de Ambalaje" înseamnă Deşeurile de ambalaje provenite din Deşeurile 

Municipale, cu excepţia Deşeurilor de ambalaje provenite din 
activităţi comerciale şi industriale. În sensul Legii, deşeuri de 
ambalaje înseamnă orice ambalaje sau materiale de ambalare 
care satisfac cerinţele definiţiei de deşeu, exclusiv deşeurile de 
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producţie, din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul 
deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

"Deşeuri din Construcţii şi Desfiinţări Provenite de la Populaţie" înseamnă Deşeuri solide 
generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară 

şi/sau exterioară a locuinţelor proprietate individuală. În sensul 
legii, deşeuri din construcţii şi desfiinţări înseamnă deşeurile 

corespunzătoare codurilor de deşeuri care sunt prevăzute la 
capitolul 17 din anexa la Decizia 2014/955/UE a Comisiei din 
18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de 
stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE 
a Parlamentului European şi a Consiliului, exclusiv deşeurile 
periculoase şi materialele geologice naturale în conformitate cu 
definiţia categoriei 17 05 04 

"Documentaţia de Atribuire" înseamnă documentaţia ce cuprinde toate informaţiile 

"Durata Contractului" 

legate de obiectul Contractului şi de procedura de atribuire a 
acestuia, inclusiv documentele licitaţici, conform procedurii 
aplicabile potrivit Legii; 

va avea înţelesul prevăzut la Art. 3 din prezentul Contract; 

"Garanţia de Bună Execuţie" înseamnă garanţia de bună execuţie a Contractului, 
constituită legal de CONCESIONAR, prin virament bancar sau 
prin scrisoare de garanţie bancară emisă de o societate de credit 
sau de o societate de asigurări, executabilă la prima cerere a 
CONCEDENTULUI, cuprinzând angajamentul irevocabil şi 

necondiţionat al emitentului de a plăti orice sumă de bani 
solicitată de CONCEDENT dar în limita valorii Garanţiei de 
Bună Execuţie, pentru a garanta: 

a) plata oricăror penalităţi care se pot înregistra în favoarea 
CONCEDENTULUI, 

b) plata Redevenţei 

c) plata oricăror sume către CONCEDENT conform 
prezentului Contract, inclusiv ca urmare a neîndeplinirii de 
către CONCESIONAR a obligaţiilor asumate prin prezentul 
Contract; 

"Indicatori de Performanţă" înseamnă cerinţele tehnice, cantitative şi procentuale 
legate de ţintele şi cerinţele şi standardele legate de eficienţa 
Serviciului care trebuie atinse în gestiunea Serviciului de către 
CONCESIONAR, conform Regulamentului Serviciului , astfel 
cum sunt definiţi în prezentul Articol; 
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"Generator" înseamnă once operator economic situat în interiorul Ariei 
Delegării, care generează Deşeuri 

"Informaţii Confidenţiale" înseamnă: (i) toate evidenţele, rapoartele, conturile şi alte 

"Instalaţiile de Deşeuri" 

"Lege" 

documente şi informaţii transmise sau puse la dispoziţie (şi 

marcate drept confidenţiale) de o Parte celeilalte (sau, în 
înţelesul prezentului Contract, de sau către ADI) în legătură cu 
obiectul prezentului Contract (transmise în orice mod şi 

indiferent de suportul pe care sunt stocate), inclusiv toate datele 
cu caracter personal în sensul Legii privind protecţia datelor cu 
caracter personal; şi (ii) informaţiile sensibile din punct de 
vedere comercial care reprezintă acele informaţii a căror 

dezvăluire ar prejudicia sau ar putea prejudicia interesele 
comerciale ale oricărei persoane, secretele comerciale, drepturile 
de proprietate intelectuală şi elementele de know-how ale 
oricărei Părţi şi care sunt exceptate de la liberul acces la 
informaţii conform Legii; 

înseamnă următoarele elemente componente ale sistemului de 
salubrizare, infrastructura aferentă Serviciului, concesionată 

CONCESIONARULui prin prezentul Contract, ca Bunuri de 
Retur, respectiv: 

a) staţiile de transfer Brezoi, Fârtăţeşti, Galicea, Bălceşti 

b) staţiile de sortare Brezoi şi Râureni 

c) staţia de sortare Drăgăşani utilizată ca staţie de transfer. 

înseamnă orice norme de drept aplicabile în România incluzând, 
dar fără a se limita la acestea: tratate, legi, ordonanţe, hotărâri, 
regulamente, coduri, norme metodologice, ordine, decizii, 
decrete, directive, principii generale de drept şi hotărâri 

judecătoreşti obligatorii erga omnes, precum şi reglementările 

obligatorii emise la nivelul Uniunii Europene, precum şi orice 
cerinţă sau recomandare a Autorităţi de Reglementare, a unei 
Autorităţi Competente din România sau la nivelul Uniunii 
Europene, sau interpretare sau aplicare a oricăreia dintre cele de 
mai sus de către o Autoritate Competentă din România sau la 
nivelul Uniunii Europene. În sensul prezentei definiţii 
"hotărârile judecătoreşti obligatorii erga omnes" reprezintă (i) 
hotărârile judecătoreşti definitive pronunţate in materia 
contenciosului administrativ prin care s-a anulat în tot sau în 
parte un act administrativ cu caracter normativ, (ii) deciziile 
Curţii Constituţionale prin care se constată neconstituţionalitatea 
unui act normativ, (iii) recursurile în interesul legii pronunţate 
de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie asupra problemelor de drept 
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care au fost soluţionate diferit de instanţele de judecată precum 
şi (iv) hotărârile judecătoreşti pronunţate în acţiunile colective 
introduse de către o categorie anume de cetăţeni si care 
beneficiază de efectele acesteia; 

"Modificare Legislativă" înseamnă orice intrare în vigoare, modificare, completare, 
suspendare, abrogare (totală sau parţială) a oricărei Legi 
astfel cum este definită mai sus sau orice alt eveniment cu 
efect similar, intervenit după Data Intrării în Vigoare a 
Contractului; 

"Oferta" înseamnă oferta depusă de CONCESIONAR în cadrul 
procedurii de atribuire a prezentului Contract; oferta 
cuprinde propunerea financiară şi propunerea tehnică şi este 
ataşată ca Anexa nr. 3 la prezentul Contract; 

"Operatorul Depozitului" înseamnă operatorul care gestionează şi operează Depozitul 
situat în Feţeni, în baza unui contract de delegare a gestiunii 
activităţii de administrare a depozitelor de deşeuri, componentă 
a serviciului de salubrizare 

"OIREP" înseamnă operatorul economic autorizat, legal constituit, care 
implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a 
producătorilor, în conformitate cu dispoziţiile ati. 16 alin. ( 5) 
litera (b) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de 
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

"Perioada de Mobilizare" înseamnă perioada cuprinsă între Data Semnării şt Data de 
Începere a prezentului Contract; 

"Perioada de Monitorizare" înseamnă o perioadă specifică (respectiv o lună, un 
trimestru sau un an) pe parcursul căreia CONCENDENTUL 
monitorizează modul de prestare a Serviciului de către 

CONCESIONARt, respectiv Indicatorii de Performanţă, sau 
orice perioadă de timp pe parcursul căreia CONCEDENTul a 
decis să monitorizeze performanţele CONCESIONARULUI 
prin inspecţii inopinate; 

"Programul de Operare" înseamnă frecvenţa cu care CONCESIONARUL trebuie să îşi 
îndeplinească obligaţiile specifice de fumizare/prestare a 
Serviciului, în special să încarce Deşeurile din cadrul activităţii 
de colectare, astfel cum este stabilit in Articolul 16 ("Prestarea 
Serviciului, graficul de operare şi întreţinerea bunurilor") din 
prezentul Contract 

respectiv 
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"Redevenţa" 

înseamnă frecvenţa cu care CONCESIONARUL trebuie să îşi 
îndeplinească obligaţiile specifice de furnizare/prestare a 
Serviciului, în special programul pentru recepţia Deşeurilor la 
Instalaţiile de Deşeuri, astfel cum este prevăzut la Articolul 16 
("Prestarea Serviciului, graficul de operare şi întreţinerea 

bunurilor") din prezentul Contract 

înseamnă suma de bani plătibilă CONCEDENTULUI sau unora 
dintre unităţile administrativ-teritoriale care formează 

CONCEDENTUL Gudeţ, municipiu, oraş, comună), după caz, 
de către CONCESIONAR conform · prevederilor Art. 11 
("Redevenţa") din prezentul Contract; 

"Regulamentul Serviciului" înseamnă regulamentul serviciului de salubrizare (Anexa nr 1 la 
prezentul Contract), aprobat de CONCEDENT conform 
regulamentului-cadru la nivel naţional aprobat de Autoritatea 
de Reglementare; în scopul prezentului Contract vor fi aplicate 
doar prevederile din regulament care privesc Serviciului astfel 
cum este acesta def1nit în prezentul Articol; 

"Reciclare" 

"Serviciul" 

orice operaţiune de valorificare prin care Deşeurile sunt 
transformate în produse, materiale sau substanţe pentru a··şi 

îndeplini funcţia iniţială ori pentru alte scopuri. Aceasta include 
rctratarca materialelor organice, dur nu include valorificarea 
energetică şi conversia în vederea folosirii materialelor drept 
combustibil sau pentru operaţiunile de umplere; 

înseamnă următoarele activităţi componente ale serviciului de 
salubrizare al CONCEDENTULUI, conform Legii 

a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor 

municipale şi al deşeurilor similare provenind din 
activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv 
fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de 
deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi 

acumulatori, 

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

c) transferul deşeurilor colectate separat, respectiv operarea 
staţiilor de transfer Brezoi, Fârţăteşti, Galicea, Bălceşti, 

Drăgăşani 

d) sortarea deşeurilor colectate separat, respectiv operarea 
staţiilor de sortare Brezoi şi Râureni. 
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"Sortare" 

"Tariful" 

înseamnă activitatea de separare pe sortimente şi stocare 
temporară a Deşeurilor Reciclabile în vederea transportării lor la 
operatorii economici specializaţi; 

înseamnă contravaloarea fumizării/prestării Serviciului care 
face obiectul prezentului Contract, conform Articolului 1 O 
("Tariful") din prezentul Contract; 

"Tarife Activitate Componentă" înseamnă, contravaloarea fumizăriilprestării pentru fiecare 
Activitate Componentă sau, după caz, pentru o activitate ce face 
parte din aceasta, .ce includ şi Tariful Distinct Activitate 
Componentă Deşeuri Reciclabile menajere şi similare şi Tariful 
Distinct Activitate Componentă Alte Deşeuri; 

"Tariful Distinct Activitate Componentă Deşeuri Reciclabile" înseamnă tariful pentru 
colectarea separată şi transportul separat al Deşeurilor 

Reciclabile din Deşeurile Menajere, respectiv din Deşeurile 

Similare, care include şi costurile cu activităţile de Sortare, 
exprimat în lei/tonă; 

"Tariful Distinct Activitate Componentă Alte Deşeuri" înseamnă tariful pentru colectarea 
separată şi transportul separat al Deşeurilor Menajere, respectiv 
al Deşeurilor Similare, altele decât Deşeurile Reciclabile care 
include şi costurile cu activităţile de Tratare, exprimat în 
lei/tonă; 

"Tarife Utilizatori" înseamnă, împreună, Tariful Utilizatori Casnici Şl Tarifele 
Utilizatori Non-casnici; 

"TarifUtilizatori Casnici" înseamnă tariful facturat Utilizatorilor Casnici, compus din 
Tariful Distinct Deşeuri Reciclabile Utilizatori, Tariful Distinct 
Alte Deşeuri Utilizatori şi Tariful pentru utilizatori casnici care 
aplică instrumentul "plăteşte cât arunci" 

"Tarife Utilizatori Non-casnici" înseamnă tarifele facturate Utilizatorilor Non-casnici, 
respectiv Tariful Distinct Deşeuri Reciclabile Utilizatori şi 

Tariful Distinct Alte Deşeuri Utilizatori; 

"Tariful Distinct Deşeuri Reciclabile Utilizatori" înseamnă tariful pentru colectarea 
separată şi transportul separat al Deşeurilor Reciclabile din 
Deşeurile Menajere, respectiv din Deşeurile Similare, care 
include şi costurile cu activităţile de Sortare, exprimat în 
lei/persoană/lună pentru Utilizatorii Casnici şi în lei/tonă pentru 
Utilizatorii Non-casnici; 

"Tariful Distinct Alte Deşeuri Utilizatori" înseamnă tariful pentru colectarea separată şi 
transportul separat al Deşeurilor Menajare, respectiv al 
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"Tratare" 

"V tii iza to r(i)" 

"Utilizator(i) Casnic(i)" 

Deşeurilor Similare, altele decât Deşeurile Reciclabile care 
include şi costurile cu activităţile de Tratare, exprimat în 
lei/persoană/lună şi în lei/tonă pentru Utilizatorii Non-casnici; 

înseamnă totalitatea proceselor fizice, chimice şi biologice care 
schimbă caracteristicile Deşeurilor, în scopul reducerii 
volumului şi caracterului periculos al acestora, facilitând 
manipularea sau valorificarea lor (Sortare, compostare, tratare 
mecano-biologică etc.) 

înseamnă persoanele fizice sau juridice care beneficiază 

individual de una sau mai multe activităţi specifice Serviciului, 
în cazul activităţilor pentru care beneficiarii încheie contracte 
individuale de prestare a serviciului, în nume propriu, cu 
CONCESIONARUL, după caz conform clauzele specifice ale 
prezentului Contract; 

înseamnă Utilizatorii, astfel cum sunt definiţi mai jos, care sunt 
persoane fizice sau asociaţii de proprietari ai apartamentelor din 
condominii, după caz 

"Utilizator(i) Non-Casnic(i)" înseamnă Utilizatorii, alţii decât Utilizatorii Casnici, 

"Valorificare" 

Z." 
" l 

"Zi Lucrătoare" 

"Zona 1 Brezoi" 

astfel cum sunt definiţi de prezentul Articol, şi în special 
persoanele juridice precum: agenţi economici, instituţii publice, 
asociaţii altele decât asociaţiile de proprietare, fundaţii etc. 

orice operaţiune care are drept rezultat principal faptul că 

Deşeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale 
care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că 

Deşeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv 
în întreprinderi ori în economie în general. Anexa nr. 3 la Legea 
211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, stabileşte o listă a 
operaţiunilor de valorificare, listă care nu este exhaustivă 

înseamnă orice zi calendaristică, atunci când nu se face referire 
expresă la "Zi Lucrătoare"; 

înseamnă orice zi în afara (i) zilelor de sâmbătă şi duminică; (ii) 
oricărei zile de sărbători legale în România sau oricărei zile în 
care băncile sunt închise pentru tranzacţii, în conformitate cu 
Legea în vigoare; 

constituie aria de colectare formată din teritoriul unităţilor 

administrativ teritoriale membre ale ADI: Brezoi, Boişoara, 

Câineni, Malaia, Perişani, Racoviţa, Titeşti şi Voineasa 
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"Zona 2.1 Roeşti - Fârtăţeşti" constituie aria de colectare formată din teritoriul 
unităţilor administrativ teritoriale membre ale ADI: oraşul 

Berbeşti şi comunele Alunu, Cernişoara, Copăceni, Fârţăteşti, 
Grădiştea, Lădeşti, Lăpuşata, Livezi, Măciuca, Mateeşti, 

Oteşani, Roeşti, Roşiile, Sineşti, Slătioara, Stăneşti, Stroeşti, 

Tetoiu, Zătreni"Zona 2.2 Roeşti - Drăgăşani" constituie 
aria de colectare formată din teritoriul unităţilor administrativ 
teritoriale membre ale ADI: municipiul Drăgăşani şi comunele 
Amărăşti, Creţani, Guţoineni, Lungeşti, Mădulari, Mitrofani, 
Ştefăneşti, Suteşti, Susani, Voiceşti 

"Zona 3 Râmnicu Vâlcea" constituie aria de colectare formată din teritoriul unităţilor 

administrativ teritoriale membre ale ADI: Municipiul Râmnicu 
Vâlcea, oraşele Horezu, Băbeni, Băile Govora, Băile Olanesti, 
Călimaneşti, Ocnele Mari şi comunele Bărbăteşti, Berislăveşti, 
Budeşti, Bujoreni, Buneşti, Costeşti, Dăeşti, Frânceşti, Goleşti, 
Măldăreşti, Mihăeşti, Muereasca, Păuşeşti, Păuşeşti-Măglaşi, 

Pietrari, Runcu, Sălătrucel, Stoeneşti, Tomşani, Viadeeni, 
Vlădeşti 

"Zona 4 Galicea" 

"Zona 5 Bălceşti" 

constituie aria de colectare formată din teritoriul unităţilor 

administrativ teritoriale membre ale ADI: comunele Dănicei, 
Drăgoeşti, Galicea, Milcoiu, Nicolae Bălcescu, Olanu, Stoileşti, 
Popeşti, Şirineasa, Glăvile, !oneşti, Orleşti, Pesceana, Prundeni, 
Scundu 

constituie aria de colectare formată din teritoriul unităţilor 

administrativ teritoriale membre ale ADI: oraşul Bălceşti şi 

comunele Diculeşti, Făureşti, Ghioroiu, Lăcusteni, Laloşu, 

Valea Mare 

(2) În cuprinsul prezentului Contract şi/sau în Anexele sale, termenii folosiţi cu majuscule îşi 
vor păstra, indiferent de locul în care sunt folosiţi în cuprinsul acestora, înţelesul dat în 
definiţia aferentă. Formele cuvintelor la singular subînţeleg formele de plural şi invers. 

(3) Împărţirea pe capitole şi articole, precum şi titlurile din Contract sunt introduse numai 
pentru a uşura sistematizarea şi nu va afecta interpretarea prezentului Contract şi nu va servi 
interpretării intenţiilor Părţilor. 

( 4) Orice referire la articole sau numere de articole va însemna, dacă nu este altfel specificat, 
o referire la articolele prezentului Contract. Referirile la anexe vor fi considerate referiri la 
anexele prezentului Contract. 

(5) Referirile la "acest contract/prezentul Contract" vor fi interpretate ca referiri la acest 
document după cum este revizuit, modificat sau completat şi în vigoare la anumite intervale 
de timp şi va include referiri la orice document care îl revizuieşte, modifică sau completează 
sau intră în vigoare, este încheiat ţinând cont de sau în conformitate cu prevederile acestuia. 
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(6) Referirile la "Părţi" desemnează părţile prezentului Contract, iar referirile la "Parte" 
desemnează una dintre părţile prezentului Contract. 

(7) Termenii utilizaţi şi nedefiniţi în prezentul Contract şi care sunt definiţi de actele 
normative aplicabile vor avea înţelesul prevăzut în definiţia corespunzătoare din Lege. 

CAPITOLUL II. OBIECTUL, DURATA ŞI DOCUMENTELE 
CONTRACTULUI 

ARTICOLUL 2- OBIECTUL CONTRACTULUI 

(1) Obiectul prezentului Contract este delegarea gestiunii activităţilor componente ale 
serviciului de salubrizare a localităţilor, care compun "Serviciul" astfel cum este definit acesta 
la Articolul 1 ("Definiţii şi interpretări") de mai sus, respectiv: 

a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor 

similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii 
colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi 
electronice, baterii şi acumulatori, 

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

c) transferul deşeurilor colectate separat. 

d) sortarea deşeurilor colectate separat. 

(2) Categoriile de deşeuri care fac obiectul prezentului contract sunt: 

a) deşeuri menajere respectiv fracţiile de deşeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, 
metale, sticlă), deşeuri voluminoase, deşeuri menajere periculoase şi deşeuri 

reziduale; 

b) deşeuri similare provenind din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii, 

respectiv fracţiile de deşeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metale, sticlă), deşeuri 
voluminoase şi deşeuri reziduale; 

c) deşeuri din pieţe, respectiv fracţiile de deşeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, 
metale, sticlă) şi deşeuri reziduale; 

d) deşeuri din construcţii şi desfiinţări provenite din locuinţe, generate de activităţi de 
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora. 

(3) Staţiile de transfer şi staţiile de sortare pentru care se deleagă activitatea de operare 
sunt următoarele: 

19 



a) instalaţii construite prin proiecte PHARE: staţiile de transfer de la Brezoi, Fârtăţeşti, 
Galicea, Bălceşti şi !oneşti şi staţia de sortare de la Drăgăşani; 

b) instalaţii construite prin proiectul SMID: staţiile de sortare de la Brezoi şi Râureni. 

În acest scop CONCESIONARUL va obţine de la Autoritatea de Reglementare licenţa de 
operare corespunzătoare pentru transportul de Deşeuri. 

( 4) Prin prezentul Contract, CONCEDENTUL atribuie CONCESIONARULUI, pentru 
perioada de timp menţionată la Articolul 3 ("Durata Contractului, Perioada de Mobilizare şi 

. Data de Începere"), drept.ul şi obligaţia de a presta Serviciul în Aria Delegării, inclusiv dreptul 
şi obligaţia de a administra şi de a exploata, în schimbul unei Redevenţe, Bunurile de Retur 
prevăzute în Anexele nr. 4 şi nr. 5 la prezentul Contract. 

(5) Obiectivele CONCEDENTULUI sunt: 

a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei; 

b) susţinerea dezvoltării economico-sociale a localităţilor; 

c) promovarea calităţii şi eficienţei Serviciului; 

d) dezvoltarea durabilă a Serviciului; 

e) gestionarea Serviciului pe criterii de transparenţă, competitivitate şi eficienţă; 

f) furnizarea Serviciului la Tarife care sa asigure prestarea Serviciului la nivelurile de 
calitate şi Indicatorii de Performanţă stabiliţi prin Caietul de Sarcini al Serviciului, 
Regulamentul Serviciului şi prin prezentul Contract şi asigurarea echilibrului între 
riscurile şi beneficiile asumate de Părţi; 

g) protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei; 

h) respectarea cerinţelor din legislaţia' privind protecţia mediului referitoare la 
salubrizarea localităţilor. 

ARTICOLUL 3- DURA TA CONTRACTULUI, PERIOADA DE MOBILIZARE ŞI 

DATA DE ÎNCEPERE 

(1) Durata prezentului Contract este de 5 (cinci) ani de la Data de Începere a Contractului. 

(2) Data de Începere este ulterioară Datei Intrării în Vigoare, astfel cum sunt definite ambele 
la Articolul 1 ("Definiţii şi interpretare") din prezentul Contract. 

(3) Între Data Semnării şi Data de Începere, se întinde Perioada de Mobilizare. 

20 



(4) În Perioada de Mobilizare, care nu poate fi mai lungă de 90 (şaizeci) Zile de la Data 
Semnării (dacă Părţile nu convin prelungirea acestui termen), CONCESIONARUL va 
prezenta CONCEDENTULUI dovezile care confirmă: 

a) constituirea Garanţiei de Bună Execuţie prevăzută la Articolul 21 ("Garanţia de Bună 
Execuţie") din prezentul Contract; 

b) încheierea tuturor poliţelor de asigurare solicitate la Articolul 22 ("Asigurări") din 
prezentul Contract; 

c) licenţa eliberată de Autoritatea de Reglementare prin care CONCESIONARULui i se 
acordă permisiunea furnizării/prestării Serviciului în Aria Delegării; 

d) obţinerea celorlalte Autorizaţii necesare conform Legii pentru începerea prestării 
Serviciului; 

e) angajarea personalului necesar prestării Serviciului la un grad de cel puţin 90%, 
posturile cheie trebuie toate ocupate; 

f) procurarea utilajelor şi echipamentelor necesare (pentru categoriile de Deşeuri şi 

activităţile care fac obiectul Contractului) şi amplasarea lor în teritoriu - cumpărare, 

închiriere, leasing, comodat etc.; 

g) autorizarea activităţilor în conformitate cu cerinţele legale pentru toate punctele de 
lucru (inclusiv baza de lucru, conform Caietului de Sarcini); 

h) includerea noii arii de operare în sistemul de management calitate - mediu - securitate 
ocupaţională şi, eventual, adaptarea procedurilor operaţionale şi procedurile de lu6'ru; 

i) numărul şi categoria Utilizatorilor care au optat pentru "aplicarea instrumentului 
plăteşte pentru cât arunci"; 

j) prezentarea modelului de contract de prestare a Serviciului ce urmează a fi încheiat cu 
Utilizatorii Non-Casnici şi Utilizatorii Casnici din mediul urban, redactat pe baza 
Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor 

aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRSC nr. 112/2007. 

(5) Predarea tuturor bunurilor, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente întregii 
activităţi, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, se va face, pe bază de proces-verbal de 
predare-primire, la începutul Perioadei de Mobilizare. 

(6) În aceeaşi perioadă, Concesionarul: 
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a) va eticheta corespunzător şi va distribui recipientele destinate colectării Deşeurilor 
Menajere şi Deşeurilor Similare, inclusiv a Deşeurilor Reciclabile pe fracţii şi va 
asigura echiparea platformelor de colectare, după caz; 

b) va asigura identificarea, împreună cu reprezentanţii Concendentului a 
amplasamentelor pentru punctele mobile de colectare a Deşeurilor Periculoase din 
Deşeurile Menajere; 

c) va asigura amenajarea bazei/bazelor de lucru operaţionale, inclusiv a zonelor de 
stocare temporara a fluxurilor speciale de deşeuri municipale, respectiv pentru 
deşeurile .periculoase din deşeuri!~ menajere, deşeurile vo.luminoase, deşeurile din. 
construcţii şi desfiinţări provenite de la populaţie; 

d) va obţine acces la orice amplasamente şi facilităţi necesare pentru prestarea 
Serviciului; 

e) va implementa sistemul informatic şi va stabili, împreună cu Concendentul formatul 
standard a tuturor documentelor care vor fi utilizate în scopuri de raportare 1 
monitorizare /control a activităţilor desfăşurate în baza prezentului Contract; 

f) va realiza programul de spălare a recipientelor de colectare a deşeurilor municipale 
aferent primului An Contractual; 

g) cu cel mult 14 zile înainte de Data Începerii, Concesionatul va furniza Concendentului 
în vederea aprobării, traseele planificate şi stabilite pentru fiecare vehicul de transport 
al Deşeurilor Municipale, inclusiv numărul de angajaţi pe fiecare vehicul /utilaj pentru 
a facilita monitorizarea executării tuturor activităţilor; rutele şi orarul de parcurs vor 
respecta normele de sănătate şi siguranţă, ţinând seama de nivelul de zgomot şi 

asigurând confortul lucrătorilor la temperaturi extreme. 

(7) Pe durata Perioadei de Mobilizare, Părţile: 

a) îşi vor asuma toate obligaţiile necesare şi vor depune toate diligenţele pentru ca 
prestarea Serviciului să poată începe, conform celor prevăzute în Caietul de sarcini al 
Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract) şi 

b) vor furniza una alteia toate informaţiile şi datele necesare care le sunt solicitate prin 
prevederile acestui Contract, ale Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la 
Contract) şi ale anexelor acestora, după caz. 

(8) Pe durata Perioadei de Mobilizare, Concesionarul va furniza Concendentului, un raport de 
progres pentru fiecare 2 (două) săptămâni, constituind câte o perioadă de raportare, care să 
includă: 

a) programul de mobilizare şi progresele la data respectivă; 

b) devieri de la programul de mobilizare, motive şi măsuri de soluţionare; 
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c) ·detalii asupra implementării sistemului informatic; 

d) alte informaţii, dacă este cazul. 

(9) Rapoartele de progres vor fi transmise în maxim 3 zile de la încheierea perioadei de 
raportare, în format letric şi în format pdf. 

(10) Dacă la expirarea termenului de 90 (nouăzeci) de Zile de la Data Intrării în Vigoare, dacă 
Părţile nu convin în scris prelungirea acestui termen conform alin.(ll) al prezentului articol, 
Concesionarul nu prezintă Concendentului dovezile prevăzute la alin. (5) şi alin. (6) de mai 
sus, prezentul Contract se consideră încetat de drept, fără altă formalitate decât notificarea în . . . 
acest sens din partea Concendentului către Concesionar, cu 5 (cinci) Zile înainte de data la 
care se va considera încetat Contractul. 

(11) Părţile pot conveni, prin acord semnat de reprezentanţii legali ale acestora, prelungirea 
Perioadei de Mobilizare, în scris, la cererea motivată a Concesionarului notificată 

Concendentului cu cel puţin 1 O Zile înainte de expirarea termenului de 90 de Zile de la Data 
Intrării în Vigoare şi numai pentru motive care nu sunt imputabile Concesionarului. 
Prelungirea se poate face o singură dată pentru cel mult 60 de Zile. 

(12) În vederea implementării obligaţiilor prevăzute de art. 59 din Legea nr. 211/2011 privind 
regimul deşeurilor, în Perioada de Mobilizare, ~oncendentul va încheia cu OIREP convenţii 
pentru acoperirea costurilor de gestionare pentru Deşeurile ele Ambalaje colectate separat. 

(13) Concendentul va transmite către Concesionar Ordinul de Începere prin care 
Concesionarul va fi notificat cu privire la data la care va începe efectiv furnizarea Serviciului, 
numai după finalizarea tuturor operaţiunilor menţionate la alineatele (5) şi (6) de maivsus. 
Data la care se începe efectiv furnizarea Serviciului marchează Data Începerii, astfel cum este 
aceasta definită la Articolul 1 ("Definiţii şi interpretare") din prezentul Contract. 
Concendentul va emite Ordinul de Începere în maxim 3 (trei) Zile de la data primirii dovezilor 
complete transmise de Concesionat, iar Data Începerii notificată nu va ±1 mai târziu de 5 
(cinci) Zile de la data emiterii Ordinului de Începere. 

ARTICOLUL 4 -CONTRACTUL ŞI DOCUMENTELE CONTRACTUALE 

(1) Prezentul Contract reprezintă întreaga înţelegere contractuală a părţilor cu privire la 
obiectul acestuia. 

(2) Se consideră că documentele care alcătuiesc Contractul se explică reciproc ŞI se 
interpretează împreună. În eventualitatea oricăror neconcordanţe între cuvinte, termeni, fraze 
sau abrevieri scrise cu majusculă şi definite în cadrul unei Anexe, înţelesul stabilit de 
Articolul 1 ("Definiţii şi interpretare") al Contractului va prevala asupra înţelesului din 
Anexă, dacă contextul acestui Contract permite. 

(3) Prezentul Contract are următoarele anexe: 
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a) Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 ); 
b) Caietul de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2); 

c) Oferta Concesionarului, inclusiv solicitările de clarificare şi răspunsurile la acestea, 
transmise în perioada de evaluare a ofertelor (Anexa nr. 3) 

d) Inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate a CONCEDENTULUI, 
concesionate CONCESIONARULui pe întreaga Durată a Contractului, care sunt 
Bunuri de Retur (Anexa nr. 4) 

e) Ordinul de Începere a prestării Serviciului (Anexa nr. 5); 
f) Lista indicati vă a Bunurilor de Preluare (Anexa nr. 6); 
g) Programul de Investiţii (Anexa nr. 7); 
h) Indicatorii de Performanţă (Anexa nr. 8); 
i) Asigurările (Anexa nr. 9); 
j) Garanţia de Bună Execuţie (Anexa nr. 1 O); 
k) Tarifele (Anexa nr. 11 ); 
1) Modificarea/Ajustarea Tarifelor (Anexamr. 12) 
m) Modul de calcul al costului colectării şi sortării Deşeurilor de Ambalaje Municipale 

(Anexa nr. 13) 
n) Programul de Operare (Anexa nr. 14); 

( 4) În cazul oricărui conflict sau neconcordan~ă între corpul principal al Contractului şi orice 
Anexă, clauza din cuprinsul Contractului va prevala, cu excepţia situaţiei în care se specifică 

altfel în prezentul Contract. 

CAPITOLUL III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

ARTICOLUL 5 -DREPTURILE CONCEDENTULUI 

(1) CONCEDENTUL are următoare drepturi, pe care le va exercita însă în corelare cu 
regulamentele, politicile tarifare şi programele şi strategiile de dezvoltare adoptate în cadrul 
ADI pentru Aria Delegării. 

a) să stabilească programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii tehnico
edilitare aferente Serviciului; 

b) să coordoneze proiectarea şi execuţia lucrărilor tehnico-edilitare, a investiţiilor, în scopul 
realizării acestora într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare 
economico-socială a localităţilor, de amenajare a teritoriului, urbanism şi mediu; 

c) să realizeze investiţii în infrastructura tehnico-edilitare aferentă Serviciului şi în acest scop 
să finanţeze lucrările necesare, precum şi să contracteze şi să garanteze, conform 
prevederilor legale aplicabile, împrumuturile în vederea finanţării programelor de 

investiţii; 

d) să inspecteze Bunurile de Retur şi să verifice gradul de realizare a investiţiilor prevăzute 
de Contract în sarcina CONCESIONARULUI; 
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e) să încaseze Redevenţa de la CONCESIONAR, conform prevederilor prezentului Contract; 

f) să monitorizeze îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de CONCESIONAR şi să 
verifice periodic calitatea Serviciului prestat, inclusiv îndeplinirea Indicatorilor de 
Performanţă; monitorizarea se va realiza prin intermediul ADI, în baza mandatului primit 
de aceasta prin statutul său; 

g) să aplice sancţiunile prevăzute în Contract în caz de executare cu întârziere sau 
neexecutare a obligaţiilor contractuale de către CONCESIONAR; 

h) sa-ş1 exprime intenţia de a dobândi Bunurile de Preluare şi să solicite 
CONCESIONARULUI să semneze contractul de vânzare-cumpărare a acestor bunuri, la 
încetarea prezentului Contract; 

i) să modifice unilateral partea reglementară a Contractului (respectiv Regulamentul 
Serviciului şi Caietul de Sarcini al Serviciului, Anexele nr. 1 şi nr. 2 la Contract) pentru 
motive ce ţin de interesul naţional sau local şi/sau în caz de Modificare Legislativă, cu 
posibilitatea pentru CONCESIONAR de a primi o compensaţie în cazul în care echilibrul 
contractual este afectat în mod semnificativ ca urmare a acestor modificări; 

j) să aprobe ajustarea/modificarea Tarifului, la propunerea CONCESIONARULUI, conform 
Legii în vigoare; 

k) să rezilieze Contractul dacă CONCESIONARUL nu îşi respectă obligaţiile asumate prin 
Contract; 

l) să sancţioneze CONCESIONARUL în cazul săvârşirii contravenţiilor prevăzute de Lege; 

m) să urmărească orice pretenţie la daune pe care CONCESIONARUL ar putea să o aibă 

împotriva terţului susţinător pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin angajamentul 
de susţinere ferm din cadrul procedurii de atribuire, cum ar fi, dar fără a se limita la, 
cesiunea drepturilor CONCESIONARULUI către CONCENDENT, cu titlu de garanţie, 
terţul susţinător fiind răspunzător în mod solidar cu CONCESIONARUL pentru 
neexecutarea Contractului în situaţia în care CONCESIONARUL întâmpină dificultăţi pe 
parcursul executării Contractului, iar susţinerea acordată de unul sau mai mulţi terţi a vizat 
îndeplinirea criteriilor referitoare Ia situaţia economică şi financiară a 
CONCESIONARULUI în cadrul procedurii de atribuire; 

n) alte drepturi prevăzute de prezentul Contract sau de Lege. 

25 



(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) literele a, d, f, g,j, urmează a fi exercitate în numele şi pe 
seama CONCEDENTULUI, de către ADI în baza mandatului primit prin statutul său. 

CONCEDENTUL păstrează dreptul de a fi informat şi de a propune măsuri privind Serviciul 
aflat sub responsabilitatea sa şi bunurile ce le aparţin, prin intermediul şi în cadrul ADI. În 
relaţia cu CONCESIONARUL, Asociaţia constituie interfaţa între CONCESIONAR şi 

CONCEDENT. 

ARTICOLUL 6- DREPTURILE CONCESIONARULUI 

. . 
CONCESIONARUL are următoarele drepturi: 

a) să încaseze contravaloarea Serviciului, corespunzător Tarifului aprobat de 
CONCEDENT, determinat în conformitate cu Legea în vigoare şi în special cu 
metodologia aprobată de ANRSC; 

b) să solic.ite ajustarea şi modificarea Tarifelor în condiţiile prevăz;ute în Anexa nr. 12 
"Modificarea/Ajustarea Tarifelor"; 

c) să beneficieze de exclusivitatea prestării Serviciului în Aria Delegării, acordată în baza 
prezentului Contract; 

d) să încheie contracte cu terţii pentru întreţinerea şi reparaţiile instalaţiilor, utilajelor, 
echipamentelor utilizate pentru prestarea Serviciului; 

e) să solicite recuperarea debitelor în instanţă 

f) să iniţieze modificarea prezentului contract, în cazul modificării reglementărilor şi/sau 
a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii sale; 

g) alte drepturi prevăzute de prezentul Contract sau de Lege. 

ARTICOLUL 7 -OBLIGAŢIILE CONCEDENTULUI 

CONCEDENTUL are următoarele obligaţii, pe care le va exercita însă în corelare cu 
regulamentele, politicile tarifare şi programele şi strategiile de dezvoltare adoptate în cadrul 
ADI, pentru Aria Delegării şi, după caz, prin intermediul ADI conform mandatului acordat 
acesteia prin statutul său: 

a) pentru Utilizatorii fără contract să instituie taxa prevăzută la art. 26 alin. (3) din Legea 
serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare şi să deconteze lunar CONCESIONARULUI, direct din bugetul local, 

contravaloarea prestaţiei efectuate la Utilizatorii fără contract; 
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b) să actualizeze şi să aprobe modificările la Regulamentul Serviciului, cuprins în Anexa nr. 
lla prezentul Contract, în baza regulamentelor cadru, conform legilor în vigoare, obligaţie 
care se va exercita prin intermediul ADI; 

c) să aprobe ajustările şi modificările la Tarifele propuse de CONCESIONAR conform Legii 
în vigoare, obligaţie care se va exercita prin intermediul ADI, dacă acestea respectă toate 
condiţiile contractuale; 

d) să verifice periodic, prin intermediul ADI: 

1. calitatea Serviciului prestat; 

2. îndeplinirea Indicatorilor de Performanţă; 

3. menţinerea echilibrului contractual; 

4. asigurarea unor relaţii echidistante ŞI echilibrate între CONCESIONAR ŞI 

Utilizatori; 

e) ~ă preJea călre CONCESIONAR, în Perioada de Mobilizare toate bunurile, instalaţiile, 
echipamentele şi facilităţile aferente Serviciului CONCESIONAR, precum şi pe măsură 
ce apar noi astfel de bunuri faţă de cele care au fost predate în Perioada de Mobilizare, 
împreună cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe baza unui proces verbal de 
predare-primire, anexat la prezentul Contract (Anexa nr. 4), acestea fiind Bunuri de Retur 
din categoria prevăzută la Art. 17.1.1. lit. a) din prezentul Contract; 

f) să faciliteze obţinerea de către CONCESIONAR a Autorizaţiilor pentru lucrări şi investiţii 
aferente Serviciului pe terenurile publice şi private, conform Legii în vigoare; 

g) să încheie cu toţi OIREP licenţiaţi, potrivit Legii, convenţii pentru acoperirea costurilor de 
gestionare pentru Deşeurile din Ambalaje Municipale şi, începând cu al 2-lea an 

calendaristic de la Data Începerii: 
1. să modifice anual (până la 30 noiembrie) Tariful Distinct Deşeuri 

Reciclabile Utilizatori, valabil pentru anul următor, 
11. să plătească lunar CONCESIONARULUI costul NET al colectării ŞI 

sortării Deşeurilor de Ambalaje, aferent cantităţii de deşeuri de ambalaje 
valorificată luna anterioară, în baza facturii emise de CONCESIONAR 

h) să nu-l tulbure pe CONCESIONAR în exerciţiul drepturilor sale ce rezultă din prezentul 
Contract; 

i) să medieze, eventualele divergenţe, sesizări, plângeri etc. care apar între CONCESIONAR 
şi Utilizatorii Serviciului şi Operatorii de Salubrizare 

j) să sprijine CONCESIONARUL în campaniile organizate privind informarea ŞI 

conştientizarea Utilizatorilor privind Colectarea Separată a Deşeurilor 

k) să asigure un mediu de afaceri concurenţial şi transparent; 
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1) să păstreze, în condiţiile Legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor economica
financiare privind activitatea CONCESIONARULui, altele decât cele de interes public. 

ARTICOLUL 8 -OBLIGAŢIILE CONCESIONARULUI 

CONCESIONARUL are următoarele obligaţii generale: 

a) să asigure prestarea Serviciului conform prevederilor contractuale şi cu respectarea 
Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) şi Caietului de Sarcini ale 
Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract), a prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice în 
vigoare, într-o manieră eficientă, în conformitate cu Legea şi Bunele Practici Comerciale; 

b) să presteze Serviciul pentru toţi Utilizatorii din Aria Delegării, cu asigurarea colectării 
întregii cantităţi de Deşeuri generate care intră în obiectul prezentului Contract şi să lase 
în stare de curăţenie spaţiul destinat recipientelor de colectare de pe domeniul public; 
pentru toţi Utilizatorii Serviciul va fi prestat în baza contractelor individuale conforme cu 
contractul-cadru de prestarea serviciului de salubrizare a localităţilor aprobat prin Ordinul 
ANRSC nr. 112/2007 la Data Semnării prezentului Contract sau orice alt contract-cadru 
care va fi adoptat în acest sens de Autoritatea de Reglementare pentru modificarea 
(.)Ontractului-cadru actual, pc care CONCESIONARUL este obligat să le. încheie cu 
Utilizatorii; completările contractuale în contractele cu Utilizatorii la modelul aprobat prin 
Ordinul ANRSC trebuie să fie avizate în prealabil de CONCEDENT 

c) să colecteze doar Deşeurile generate în Aria De legării 

d) sa respecte fluxul Deşeurilor prevăzut la Articolul 14 ("Fluxul Deşeurilor") din prezentul 
Contract; 

e) să accepte modificarea Programului de Operare şi a cerinţelor tehnice, aşa cum sunt aceste 
detaliate în Caietul de Sarcini al Serviciului ori de eate ori va fi necesar din cauza 
modificării Regulamentelui Serviciului, în cazul în care respectivele modificări sunt făcute 
pentru alinierea prevederilor regulamentelor la reglementarile naţionale; 

f) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării Serviciului; 

g) să depună toate diligenţele necesare pentru conservarea integrităţii bunurilor, instalaţiilor, 
echipamentelor, vehiculelor şi dotărilor ce i-au fost concesionate pe toată Durata 
Contractului, şi să asigure exploatarea, întreţinerea şi reparaţia acestora cu personal 
autorizat, în funcţie de complexitatea bunului respectiv şi specificul postului/locului de 
muncă; 

h) să nu înstrăineze sau închirieze nici un Bun de Retur; CONCESIONARUL nu va înlocui 
şi nu va dispune în niciun fel de aceste bunuri fără consimţământul prealabil, în scris, al 
CONCEDENTULUI; 
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i) să transmită CONCEDENTULUI modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, 
precum şi situaţia patrimoniului public (cantitativ şi valoric) la data de 31 decembrie a 
fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea acestuia; 

j) să predea CONCEDENTULUI, la încetarea din orice motive a Contractului, toate 
Bunurile de Retur, conform condiţiilor stipulate la Art. 17 .1., în stare tehnică 

corespunzătoare duratei lor normale de funcţionare, precum şi toată documentaţia tehnică 
aferentă, inclusiv cărţile construcţiilor, cărţile tehnice etc., pe bază de proces verbal de 
predare-primire; 

k) să deţină toate Autorizaţiile necesare prestării Serviciului, prevăzute de legislaţia ÎJ:?. 

vigoare, să obţină şi să menţină valabile, pe cheltuiala sa proprie, toate aceste Autorizaţii; 
CONCESIONARUL va trebui să poată furniza în orice moment documente care să ateste 
că Autorizaţiile necesare au fost eliberate pentru Instalaţiile de Deşeuri şi că Instalaţiile de 
Deşeuri sunt operate în conformitate cu aceste Autorizaţii (în special autorizaţiile de 
mediu). De asemenea, CONCESIONARUL va informa CONCEDENTUL în cazul în care 
intervin modificări la condiţiile ataşate Autorizaţiilor, schimbări în ceea ce priveşte 

deţinerea Autorizaţiilor sau elemente care pot afecta prezentul Contract; 

1) să respecte Indicatorii de Performanţă prevăzuţi în Regulamentul Serviciului şi în Anexa 
nr. 8 ("Indicatorii de Performanţă") la prezentul Contract, şi să îmbunătăţească în mod 
continuu calitatea Serviciului prestat; 

m) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de 
operare; 

')! 

n) să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările, care îi sunt adresate, într-un registru şi să ia 
măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele, prenumele 
persoanei/societăţii care a reclamat, adresa reclamantului, data şi ora reclamaţiei, data şi 
ora rezolvării, numărul de ordine al reclamaţiei care va fi comunicat petentului. La 
sesizările scrise CONCESIONARUL are obligaţia să răspundă în termen de maximum 30 
de Zile de la înregistrarea acestora; 

o) să furnizeze Autorităţilor Competente şi CONCEDENTULUI toate informaţiile solicitate 
şi să asigure accesul Ia documentele şi documentaţiile pe baza cărora prestează Serviciul, 
în condiţiile Legii şi ale prezentului Contract; 

p) să ţină evidenţa gestiunii Deşeurilor şi să raporteze periodic către ADI şi oricăror alte 
Autorităţi Competente, inclusiv prin transmiterea către Autoritatea de Competentă în 
domeniul protecţiei mediului, date şi informaţii despre activitatea specifică conform 
chestionarului din anchetele statistice naţionale, după caz, conform Legii în vigoare; 

q) să se asigure că toate substanţele şi materialele periculoase folosite sau care urmează să fie 
folosite în prestarea Serviciului sunt păstrate într-un mediu controlat şi în condiţii de 
siguranţă conform Legii în domeniu şi Bunelor Practici Comerciale, precum şi că toate 
recipientele cu substanţe periculoase sunt etichetate corect şi clar; 
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r) să nu cesioneze sau transfere în vreun mod prezentul Contract sau orice parte din 
drepturile şi obligaţiile sale derivate din prezentul Contract, altfel decât în conformitate cu 
condiţiile stipulate la Articolul 25 ("Sub-delegarea şi transfer"), orice operaţie realizată în 
alte condiţii fiind nulă de drept; 

s) să efectueze lucrările de întreţinere, modernizare, reparare şi/sau înlocuire a Bunurilor de 
Retur, conform Art. 17 .1.4 din prezentul Contract; 

t) să contracteze şi să menţină pe toată Durata Contractului toate asigurările prevăzute la 
Articolul 22 ("Asigurări") din prezentul Contract; 

u) să asigure existenţa personalului necesar pentru prestarea Serviciului ş1 să asigure 

conducerea operativă, mijloacele tehnice şi personalul de intervenţie în situaţii de urgenţă; 

v) să pună la dispoziţia organizatorilor unor acţiuni de salubrizare, igienizare, iniţiate de 
către CONCEDENT sau organizaţii ne-guvernamentale, mijloace tehnice, utilaje 

specifice şi mijloace d~ transport aflate în d,otare, în condiţiile recuperării de la organizator 
a cheltuielilor efectuate; 

w) să plătească tariful pentru activităţile de eliminare a Deşeurilor la Depozit (inclusiv 
contribuţia pentru economia circulară, stabilită conform prevederilor din OUG nr. 
196/2005), conform cantităţii de Deşeuri transportate în vederea depozitării, în baza unui 

contract încheiat cu operatorul Depozitului. Încălcarea acestei obligaţii (inclusiv a 

obligaţiilor de plată) de mai mult de 3 ori, îi dă dreptul CONCEDENTULUI să rezilieze 
Contractul conform procedurii stipulate la Art. 38; 

x) să organizeze periodic campanii de informare si conştientizare a publicului privind 

colectarea separată a Deşeurilor şi să sprijine CONCEDENTUL în campaniile proprii, 
organizate privind informarea Utilizatorilor privind colectarea selectivă a deşeurilor. 

CONCESIONARUL va furniza CONCEDENTULUI informaţiile privind costurile 

aferente campaniilor de informare si conştientizare, împreună cu documentele justificati ve 

y) să plătească penalităţile contractuale în cuantumul prevăzut de prezentul Contract şi 

Anexele corespunzătoare, în caz de nerespectare a obligaţiilor sale contractuale şi a 

Indicatorilor de Performanţă; 

z) să realizeze toate investiţiile şi lucrările la infrastructura aferentă Serviciului, conform 
prevederilor prezentului Contract, în special ale Articolului 9 ("Obligaţiile de investiţii ale 

CONCESIONARULui") şi ale Articolului 16 ("Prestarea Serviciului, graficul de operare 
şi întreţinerea bunurilor"), precum şi ale Anexei nr. 7 la prezentul Contract ("Programul 

de Investiţii"). 

aa) să dovedească în termen de 12 luni de la Data Semnării Contractului că a implementat 
Sistemul de Management al Calităţii (în conformitate cu standardul ISO 9001) pentru 

activităţile prestate în Aria Delegării; 
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bb) să dovedească în termen de 12 luni de la Data Semnării Contractului că a implementat 
Sistemul de Management de Mediu (în conformitate cu standardul ISO 14001) pentru 
activităţile prestate în Aria Delegării; 

ce) orice alte obligaţii prevăzute de prezentul Contract. 

ARTICOLUL 9- OBLIGAŢIILE DE INVESTIŢII ALE CONCESIONARULUI 

(1) CONCESIONARUL se obligă să efectueze investiţii conform Programului de Investiţii, 
ataşat ca Anexa nr. 7 la prezentul Contract, şi ţin.ând seama de prevederile de mai jos ale 
prezentului articol. 

(2) Orice modificare la Programul de Investiţii, în măsura în care o astfel de modificare este 
permisă conform Legii aplicabile, nu va fi operată decât după aprobarea propunerilor 
CONCESIONARULui de către CONCEDENT şi va fi inclusă în Programul de Investiţii prin 
act adiţional la prezentul Contract, semnat de toate Părţile. 

CAPITOLUL IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI 

ARTICOLUL 10 -TARIFUL 

(1) Tarifele pe care CONCESIONARUL are dreptul să le aplice la Data Începerii, sunt cele 
prevăzute în Anexa nr. 11la prezentul Contract. 

(2) Tariful Utilizatorilor Casnici va fi adus la cunoştinţa acestora cu indicarea distinctă a 
Tarifului Distinct Deşeuri Reciclabile Utilizatori şi a Tarifului Distinct Alte Deşeuri 
Utilizatori, aplicabile. 

(3) În cazul Utilizatorilor Non-Casnici, CONCESIONARUL facturează separat Tariful 
Distinct Deşeuri Reciclabile Utilizatori şi Tariful Distinct Alte Deşeuri Utilizatori, 
aplicabile. 

( 4) Pentru prestaţiile efectuate pentru Utilizatorii fără contract, în conformitate cu prevederile 
art. 26 alin. (3) din Legea serviciului de salubrizarea a localităţilor nr. 101/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, CONCENDENTUL va deconta lunar 
CONCESIONARULUI, direct din bugetul local, contravaloarea acestora, la Tariful 
aplicabil. Pentru evitarea oricărui dubiu, CONCESIONARUL trebuie să justifice că a 
depus toate diligenţele pe lângă Utilizatorii respectivi în vederea încheierii contractelor. 
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(5) Tarifele aplicate de CONCESIONAR pentru prestarea serviciului includ şi tarifele 
aferente activităţilor de tratare, valorificare, eliminare, după caz, reprezentând obligaţii de 
plată ale CONCESIONARULUI către alţi operatori de salubrizare. 

(6) Utilizatorii Casnici (zonele de case) pot opta pentru aplicarea instrumentului economic 
"plăteşte cât arunci" . Opţiunea poate fi exprimată atât pe durata Perioadei de Mobilizare 

cât şi ulterior, pe Durata Contractului, la fiecare 6 luni după Data Începerii. 

(7) În maxim 30 de zile de la data solicitării, CONCESIONARUL va pune la dispoziţia 
solicitanţilor o pubelă cu volumul de 80 1 pentru colectarea Deşeurilor Reziduale, factura 
fiind redusă în mod corespunzător. 

(8) Tarifele vor fi modificate sau ajustate în conformitate cu prevederile Anexei nr. 12 la 
Contract "Modificarea/ajustarea tarifului. Modificarea şi ajustarea tarifului se aprobă de 
CONCEDENT, conform prevderilor legale. 

(9) Tarifele aprobate trebuie să conducă la atingerea următoarelor obiective: 

a) asigurarea prestării Serviciului la nivelurile de calitate şi Indicatorii de Performanţă 
stabiliţi prin Caietul de Sarcini al Serviciului, Regulamentul Serviciului şi prin prezentul 
Contract; 

b) realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru Serviciul prestat pe Durata 

Contratului şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate de Părţi; 

c) asigurarea funcţionării eficiente a Serviciului şi a exploatării bunurilor aparţinând 

domeniului public şi privat al CONCEDENTULUI, afectate Serviciului de salubrizare, 
precum şi asigurarea protecţiei mediului. 

(10) În cazul în care tariful pentru Utilizatorii Casnici (lei/tonă) depăşeşte valoarea limită 
din Planul tarifar actualizat, diferenţa va fi acoperită prin creşterea tadfului pentru 
Utilizatorii Non- Casnici până la limita din planul tarifar actualizat. 

(11) Contravaloarea Serviciului prestat pe Aria Delegării, se facturează de către 

CONCESIONAR potrivit contractelor de prestări servicii încheiate cu fiecare dintre 

Utilizatori. 

(12) În cazul neplăţii tarifului facturat, CONCESIONARUL are dreptul de a solicita plata 

penalităţilor de întârziere de 0,01 %din suma datorată, pe zi de întârziere. 

(13) Soluţionarea oricăror dispute legate de Tarif se face conform prevederilor Articolului 

52 ("Legea aplicabilă şi soluţionarea litigiilor") din prezentul Contract. Până la soluţionare 
vor fi aplicate Tarifele în vigoare, iar în urma soluţionării disputei eventualele diferenţe de 
plată se achită noile în luna imediat următoare. 

ARTICOLUL 11- REDEVENŢA 
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(1) Pentru fiecare An Contractual CONCESIONARUL va plăti Judeţului Vâlcea o Redevenţă 
în sumă de: 

a) 266.952 lei 1 an pentru activitatea de colectare şi transport 

b) 210.664lei /an pentru activitatea de sortare. 

(2) Redevenţa devine exigibilă de la Data de Începere a Contractului şi va fi plătită în tranşe 
trimestriale egale în contul notificat de CONCEDENT, pana la data de 15 ale primei luni 
următoare trimestrului pentru care trebuie efectuată plata. 

(3) În cazul în· care CONCESIONARUL nu efectuează plata redevenţei datorată 
CONCEDENTULUI în termenul prevăzut la alin. (2), CONCESIONARUL va plăti penalităţi 
de întârziere în cuantum de 0,01 % din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere. Atât 
redevenţa neachitată cât şi penalităţile de întârziere aferente vor urma regimul prevăzut în 
Codul de procedură fiscală pentru creanţele bugelelor locale. 

(4) Neplata redevenţei de către CONCESIONAR în termen de 30 (treizeci) de Zile de la data 
scadenţei, conferă CONCEDENTULUI dreptul de a considera Contractul reziliat de plin 
drept fără a fi nevoie de nicio altă formalitate sau de intervenţia unei instanţe judecătoreşti. 
Dacă o singură sau doar o parte dintre unităţile administrativ-teritoriale ce au împreună 
calitatea de CONCEDENT invu~.:ă rezilierea Contractului pe. aceste temei, prevederile 
Articolului 37 ("Cauzele de încetare a Contractului"), alin. 7 - 9, se vor aplica corespunzător. 
CONCESIONARUL va rămâne obligat si după rezilierea Contractului la pluta Redevenţei 
datorate până la Data Încetării Contractului, precum si la plata penalităţilor de întârziere 
calculate potrivit alin. (3) din prezentul Articol. 

(5) Prin prezentul Contract nu sunt acceptate plăţi parţ.iale. În cazul efectuării unei astfel de 
plăţi parţiale, CONCEDENTUL va fi îndreptăţit să considere plata ca fiind neefectuată, 

devenind astfel incidente prevederile alin. (3) şi (4) ale prezentului Articol. 

(6) Momentul efectuării plăţii se consideră a fi ziua în care contul CONCEDENTULUI este 
creditat cu suma reprezentând tranşa trimestrială de plată. 

(7) Cuantumul redevenţei se va actualiza anual cu indicele preţurilor de consum ("IPC") 
comunicat de Institutul Naţional de Statistică. 

(8) Redevenţa astfel plătită se face venit la Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare 
("Fondul IID"), constituit în condiţiile Legii pentru bunurile aferente Serviciului care au fost 
finanţate prin Programul Phare/ Axa 2 POS Mediu şi POIM. 

ARTICOLUL 12 -INDICATORII DE PERFORMANŢĂ 

(1) CONCESIONARUL va presta Serviciul astfel încât să asigure îndeplinirea Indicatorilor 
de Performanţă, stabiliţi în Caietul de sarcini (Anexa nr. 2 la prezentul Contract), ŞI ce1 
prevăzuţi în Anexa nr. 8 ("Indicatorii de Performanţă") la Contract. 
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(2) Indicatorii de Performanţă stabilesc, printre altele, condiţiile pe care trebuie să le 
îndeplinească Serviciul, având printre obiective: 

a) continuitatea Serviciului din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 

b) adaptarea permanentă la cerinţele rezonabile ale Utilizatorilor; 

c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la Serviciu; 

d) respectarea reglementărilor specifice din domeniu. 

ARTICOLUL 13 -MONITORIZAREA CONTRACTULUI 

(1) Respectarea şi îndeplinirea de către CONCESIONAR a Indicatorilor de Performanţă şi în 
general a tuturor obligaţiilor stabilite prin prezentul Contract vor fi monitorizate de 
CONCEDENT în baza mandatului acordat acesteia prin statutul său şi conform termenilor şi 
condiţiilor stipulate de prezentul Articol. 

(2) CONCEDENTUL va informa în prealabil CONCESIONARUL asupra intenţiei de a 
verifica respectarea Indicatorilor de Performanţă sau de a efectua o inspecţie pentru 
verificarea îndeplinirii obligaţiilor contractuale şi va stabili data cea mai bună pentru 
efectuarea verificărilor. Aceasta nu va fi totuşi înţeleasă însă ca o limitare a drepturilor şi 
capacităţii CONCEDENTULUI de a-şi aduce la îndeplinire îndatoririle şi în particular dreptul 
său de a efectua, din când în când, inspecţii aleatorii şi/sau inopinate privind orice aspecte 
legate de Serviciu. 

(3) La sfârşitul fiecărei Perioade de Monitorizare (lunare, trimestriale, anuale), 
CONCEDENTUL va întocmi un "Raport de monitorizare" pe care îl va transmite 
CONCESIONARULUI, în termenenele stabilite în Caietul de sarcini (Anexa nr. 2). Acest 
raport va stabili măsurile de conformare şi termenele în care CONCESIONARUL trebuie să 
le adopte. Lipsa unui răspuns din partea CONCESIONARULui, după 10 (zece) zile de la data 
primirii Raportului de monitorizare de către CONCESIONAR va însemna asumarea realizării 
măsurilor de conformare în termenul stabilit de Raportul de monitorizare. 

(4) În sensul alineatului (3) perioadele de monitorizare vor fi raportate la anul calendaristic şi 
nu la Anul Contractual. 

(5) După primirea Raportului de monitorizare, CONCESIONARUL poate prezenta 
CONCEDENTULUI propunerile sale de îmbunătăţire a activităţii pentru a se conforma 
Contractului, inclusiv Indicatorilor de Performanţă, transmiţând aceste propuneri în termen de 
10 (zece) Zile de la data primirii Raportului de monitorizare. Propunerile de îmbunătăţire a 
activităţii vor: 

a) explica măsurile pe care CONCESIONARUL intenţionează să le ia pentru a-ŞI 

îmbunătăţi activitatea in scopul conformării cu Contractul, inclusiv cu nivelul 
Indicatorilor de Performanţă; 
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b) prevedea o dată până la care nivelul Indicatorului de Performanţă va fi atins, atunci 
când obiectul măsurilor este un anumit Indicator de Performanţă. 

(6) CONCESIONARUL va ţine şi va păstra în bună stare toate înregistrările rezultatelor, 
evenimentelor şi incidentelor, în detaliu, care au legătură sau sunt necesare a fi colectate 
pentru Indicatorii de Performanţă. 

(7) Toate bazele de date şi tabelele centralizatoare trebuie păstrate în format electronic şi 
actualizate periodic. Copii în format electronic trebuie furnizate către CONCEDENT la 
cerere. 

. . . 
(8) CONCESIONARUL va raporta lunar CONCEDENTULUI situaţia tuturor Utilizatorilor 
cu care a încheiat un contract de prestări de servicii. În sensul prezentului alineat "lunar" va fi 
interpretat prin aceea că CONCESIONARUL trebuie să furnizeze înainte de sfârşitul primei 
săptămâni din lună informaţiile referitoare la luna precedentă. 

(9) CONCESIONARUL va prezenta, la începutul fiecărui An Contractual, 
CONCENDENTULUI, dovezi: 

a) de plată a primelor de asigurări; 

b) de deţinere a tuturor Autorizaţiilor valabile. 

(10) CONCESIONARUL va raporta date şi informaţii Autorităţii Competente de protecţie a 
mediului (datele şi informaţiile specifice activităţii, inclusiv chestionarele din anchetele 
statistice naţionale) şi va raporta Autorităţii de Reglementare cantitatea de Deşeuri predată 
operatorilor care desfăşoară activităţi de tratare a Deşeurilor, pe fiecare tip de Deşeuri. 

ARTICOLUL 14- FLUXUL DEŞEURILOR 1 FLUXUL DEŞEURILOR ŞI RELAŢIA 
CU OPERATORII DE SALUBRIZARE/ GENERATORII 

(1) CONCESIONARUL va transporta Deşeurile colectate conform următorului flux de 
Deşeuri: 

a) va transporta Deşeurile Reciclabile colectate separat, inclusiv deşeurile din ambalaje la 
staţiile de sortare de Ia Brezoi şi de la Râureni; 

b) va transporta Deşeurile voluminoase la spaţiile de stocare amenajate la Staţiile de transfer 
de la Brezoi, Fârtăţeşti, Galicea, Bălceşti şi !oneşti şi Drăgăşani, după caz la Staţia de sotiare 
de la Brezoi sau direct la operatorul care asigură tratarea în vederea valorificării .............. . 
conform Ofertei; 

c) va transporta Deşeurile periculoase menajere şi similare la spaţiile de stocare amenajate la 
Staţiile de transfer de la Brezoi, Fârtăţeşti, Galicea, Bălceşti şi !oneşti şi Drăgăşani, după caz 
la Staţia de sortare de la Brezoi sau direct la operatorul care asigură eliminarea .............. . 
conform Ofertei; 
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d) va transporta Deşeurile din construcţii şi desfiinţări de la populaţie la Staţiile de transfer de 
la Brezoi, Fârtăţeşti, Galicea, Bălceşti şi !oneşti şi Drăgăşani, după caz la Staţia de sortare de 
la Brezoi sau direct la operatorul care asigură tratarea în vederea valorificării ............. .. 
conform Ofertei; 

e) va transporta pentru depozitare Deşeurile reziduale colectate doar la Depozitul situat în 
Feţeni. La momentul în care noul depozit de la Roeşti va fi funcţional, se va proceda la 
modificarea fluxului deşeurilor depozitate astfel încât să se asigure compensarea cantităţilor 
depozitate la Feţeni şi care ar fi trebuit depozitate la Roeşti. 

(2) Deşeurile colectate trebuie predate instalaţiei expres. specificate mai sus penţru fiecare 
categorie de Deşeuri. CONCESIONARUL va respecta condiţiile specifice pentru fiecare 
instalaţie. 

(3) Când se utilizează staţii de transfer, operate de CONCESIONAR, pentru Deşeurile 
reziduale colectate, respectivele Deşeuri reziduale nu vor fi stocate temporar în staţie pentru 
mai mult de 48 de ore, cu excepţia cazului când se specifică altfel în documentele care 
reglementează această activitate. 

(4) CONCESIONARUL va fi familiarizat cu criteriile de acceptare a Deşeurilor la fiecare 
instalaţie unde predă Deşeurile colectate separat şi se va asigura, printr-o inspecţie vizuală, că 
Deşeurile colectate sunt conforme cu aceste criterii. 

(5) Este interzis CONCESIONARULui să încredinţeze la depozitare Deşeurile Reciclabile 
colectate separat. 

(6) În momentul în care vor fi finalizate investiţiile prevăzute de sistemul de management 
integrat al deşeurilor la Roeşti, fluxul de deşeuri va suferi modificări, Părţile urmând să 
stabilească modificările printr-un Act Adiţional la prezentul Contract, cu aplicarea 
prevederilor Art. 34 "Menţinerea Echilibrului Contractual". 

ARTICOLUL 15 -COLECTAREA SEPARATĂ 1 PROCEDURILE DE ACCEPTARE 
A DEŞEURILOR 

(1) Deşeurile vor fi colectate separat conform Regulamentului Serviciului. 

(2) Atunci când mai multe fracţii de Deşeuri sunt colectate simultan, CONCESIONARUL va 
asigura ca vehiculele de colectare să fie echipate cu un anumit număr de camere separate. 

(3) CONCESIONARUL este responsabil pentru determinarea compoziţiei anuale de Deşeuri 
Municipale colectate. 
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ARTICOLUL 16- PRESTAREA SERVICIULUI, GRAFICUL DE OPERARE ŞI 
ÎNTREŢINEREA BUNURILOR 

(1) CONCESIONARUL se obligă să furnizeze Serviciul în conformitate cu 
termenele/intervalele stabilite în Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la prezentul 
Contract), precum şi în Programul de Operare. 

(2) CONCESIONARUL se obligă să supravegheze prestarea Serviciului, să asigure resursele 
umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi alte resurse, fie de natură provizorie, fie 
definitivă, cerute pentru îndeplinirea Contractului. 

(3) CONCEDENTUL are dreptul de a verifica modul de prestare a Serviciului. Verificările 

vor fi efectuate de către CONCEDENT prin reprezentanţii sat împuterniciţi. 

CONCEDENTUL are obligaţia de a notifica în scris CONCESIONARULui, identitatea 
persoanelor împuternici te pentru acest scop. 

(4) CONCESIONARUL trebuie să colecteze Deşeurile abandonate pe domeniul public al 
căror generator este necunoscut şi, la cererea CONCEDENTULUI trebuie să colecteze de 
asemenea şi Deşeurile provenind de la evenimente speciale, conform Caietului de Sarcini. 

(5) Plata activităţii de colectare a deşeurilor abandonate pe domeniul public al căror generator 
este necunoscut va fi asigurată de CONCENDENT, respectiv de fiecare unitate administrativ
teritorială, din bugetul propriu. 

(6) Plata activităţii de colectare a deşeurilor provenite de la evenimente speciale va fi 
asigurată de organizatorii respectivelor evenimente. 

(7) CONCESIONARUL va verifica starea tehnică a echipamentelor de colectare şi le va 
înlocui pe cele care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi în maximum 24 de ore de la sesizare. 
În cazul colectării "din poarta în poartă", CONCESIONARUL va înlocui orice recipient 
deteriorat de către angajaţii săi. În cazul colectării "în punctele de colectare", 
CONCESIONARUL va înlocui toate containerele deteriorate. 

(8) CONCESIONARUL va avea un număr suficient de mare de vehicule şi echipamente 
adecvate, eficiente şi în stare bună de funcţionare pentru colectarea Deşeurilor ce fac obiectul 
prezentului Contract, precum şi personal cu calificarea corespunzătoare pentru operarea 
acestora, conform Caietului de Sarcini al Serviciului şi Ofertei, anexate la prezentul Contract. 
(9) În cazul unei defecţiuni la un vehicul, CONCESIONARUL se va asigura imediat că este 
utilizat un alt vehicul adecvat. 

(10) CONCESIONARUL se va asigura că operaţiunea de colectare a Deşeurilor din orice 
recipient nedescărcat la data la care era prevăzută colectarea, se va efectua în maxim 24 de ore 
de Ia data respectivă. Nu se va efectua nicio plata suplimentară către CONCESIONAR pentru 
colectarea Deşeurilor din recipiente nedescărcate la data prevăzută pentru colectare. 

(11) CONCESIONARUL va elabora şi va implementa planuri anuale de revizii şi reparaţii 
pentru utilajele de transport, executate cu forţe proprii şi cu terţi. 
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(12) CONCESIONARUL va ţine evidenţa orelor de funcţionare a vehiculelor utilizate pentru 
prestarea Serviciului. 

(13) CONCESIONARUL va deţine toate documentele necesare de însoţire a Deşeurilor 
transportate, din care să rezulte sursa acestora, destinatarul, tipurile de Deşeuri, locul de 
încărcare, locul de destinaţie şi, după caz, cantitatea de Deşeuri transportate şi codificarea 
acestora conform normelor aplicabile. 

(14) CONCESIONARUL nu va abandona Deşeuri pe traseu şi va ridica în totalitate Deşeurile 
generate de Utilizatori sau pe cele existente pe traseul de colectare şi transport. 

(15) CONCESIONARUL va asigura un sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor, 

respectiv de rezolvare operativă a acestora. 

ARTICOLUL 17 -BUNURILE UTILIZATE ÎN DERULAREA CONTRACTULUI 

Categoriile de bunuri ce vor ti utilizate de către CONCESIONAR în derularca Contractului 
sunt următoarele: 

17.1. Bunurile de Retur 

1 7 .1.1. Acestea sunt: 

a) bunurile CONCEDENTULUI puse la dispu:.d~ia CONCESIONARULUI, pnn 
concesionare, pe întreaga Durată a Contractului, în scopul prestărîi Serviciului. 
Acestea sunt şi rămân în proprietatea CONCEDENTULUI pe întreaga Durată a 
Contractului. CONCESIONARUL primeşte posesia şi dreptul de folosinţă asupra 
acestor bunuri, pe întreaga durată a Contractului. 

b) bunurile rezultate din investiţiile prevăzute de prezentul Contract în sarcina 
CONCESIONARULui. Acestea rămân proprietatea CONCESIONARULui pe 
întreaga Durată a executării Contractului. 

17.1.2. Inventarul Bunurilor de Retur existente la Data Semnării Contractului este prevăzut în 
Anexa nr. 4 la prezentul Contract. Pentru Bunurile de Retur prevăzute la art. 17 .1.1. lit. a) de 
mai sus se încheie un proces-verbal de predare-primire între CONCESIONAR şi 

CONCEDENT. În situaţia în care pe parcursul executării Contractului CONCEDENTUL 
investeşte în Bunuri de Retur noi de natura celor prevăzute la art. 17 .1.1. lit. a), de mai sus 
acestea vor fi concesionate CONCESIONARULui, iar Anexa nr. 4 va fi actualizată 

corespunzător. Bunurile de Retur, proprietate publică sunt supuse inventarierii anuale şi se 
evidenţiază distinct în patrimoniul CONCESIONARULUI. 

17.1.3. Toate Bunurile de Retur revin de drept CONCEDENTULUI, la încetarea Contractului 
din orice cauză, libere de orice sarcini şi gratuit. Excepţie de la regula transferului cu titlu 
gratuit fac doar acele bunuri realizate prin investiţii prevăzute în prezentul Contract în sarcina 
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CONCESIONARULUI, bunuri care în situaţia încetării Contractului înainte de termen revin 
CONCEDENTUL cu plata de către acesta a valorii neamortizate a respectivelor bunuri. 

17 .1.4. CONCESIONARUL are obligaţia de a efectua lucrări de întreţinere, modernizare, 
reparare şi/sau înlocuire a Bunurilor de Retur pe Durata Contractului, conform Caietului de 
Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la prezentul Contract). CONCESIONARUL se va asigura 
că toate Bunurile de Retur sunt exploatate, întreţinute şi asigurate în conformitate cu 
instrucţiunile de fabricaţie şi că sunt folosite conform normelor de siguranţă. 

17 .1.5 Investiţiile făcute pentru înlocuirea Bunurilor de Retur deteriorate sau furate si care 
sunt realizate din fonduri proprii ale CONCESIONARULui, rămân în proprietatea sa pe toată 

Durata Contractului şi revin de drept, la Data Încetării Contractului, gratuit şi libere de orice 
sarcini, CONCEDENTULUI, fiind integrate domeniului public. 

17.1.6 Investiţiile realizate de CONCESIONAR din fonduri proprii pentru reabilitarea, 
modernizarea şi dezvoltarea Bunurilor de Retur, se vor amortiza de către acesta pe Durata 

Contractului. 

17.1. 7. CONCESIONARUL nu va folosi nicio parte a unui bun sau a spaţiilor de lucru pentru 
care a fost acordat dreptul de administrare, în alt scop decât prestarea Serviciului, rară 

aprobarea scrisă şi prealabilă a CONCEDENTULUI care este proprietarul respectivului 

bun/spaţiu 

17.1.8. CONCESIONARULUI îi este interzis să constituie garanţii reale asupra oricărui 

element aferent Bunurilor CONCESIONARULUI. 

17.1.9. CONCESIONARUL nu poate închiria sau ceda, sub nicio formă judtlkă, fulp~inta 

Bunurilor de Retur şi elementelor lor componente. 

17 .1.1 O. CONCESIONARUL este obligat să exploateze ŞI să întreţină Bunurile 

CONCEDENTULUI, cu diligenţa unui bun proprietar. 

17.1.11. Pentru casarea Bunurilor de Retur din categoria celor descrise la Art. 17.1.1 lit. a) -

mijloace fixe sau bunuri de inventar, pe care CONCEDENTUL le-a concesionat 

CONCESIONARULUI, Părţile au obligaţia de a aplica la timp procedurile legale pentru 
casarea bunurilor publice. 

17.1.12. CONCESIONARUL va permite accesul reprezentanţilor CONCEDENTULUI în 

spaţiile/clădirile utilizate în executarea prezentului Contract, pentru a-şi putea exercita 

drepturile de monitorizare în conformitate cu prevederile Contractului. 

17.2. Bunuri de Preluare, a căror listă indicativă (generică) este prevăzută în Anexa nr. 6la 
prezentul Contract. Aceste Bunuri de Preluare sunt reprezentate de acele bunuri constând în 
elemente de infrastructură aferente Serviciului pe care CONCESIONARUL le-a prezentat ca 

echipamente disponibile în oferta cu care a câştigat licitaţia de atribuire a prezentului 

Contract, şi care nu fac parte din investiţiile obligatorii conform prezentului Contract pentru a 
se califica drept Bunuri de Retur conform prezentului articol. Anexa nr. 6 va fi elaborată şi 

semnată de Părţî în cursul Perioadei de Mobilizare, fiind ataşată prezentului Contract la data 
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semnării ei de către Părţi. În cazul unor bunuri viitoare de natura Bunurilor de Preluare, 
acestea vor fi introduse în Anexa nr. 6 pe parcursul executării prezentului Contract, atunci 
când vor fi efectiv disponibile şi date în funcţiune. 

17.2.1. La încetarea prezentul Contract din orice cauză, CONCEDENTUL are dreptul de a 
dobândi Bunurile de Preluare, cu plata unei sume de bani egală cu valoarea contabila 
actualizată a acestora 1 stabilită de comun acord sau de un evaluator independent, desemnat de 
Părţi. 

17.2.2. În termen de cel mult 15 (cincisprezece) Zile de la Data Încetării, CONCEDENTUL 
va notifica CONCESIONARULUI care sunt Bunurile de Preluare pe care doreşte să le 

dobândească. 

17.2.3. CONCESIONARUL va transfera proprietatea şi posesia asupra Bunurilor de Preluare 
către CONCEDENT după primirea plăţii valorii acestora stabilită conform Art. 17.2.1 de mai 
sus. 

17.3. Bunuri Proprii care aparţin CONCESJONARULUI şi nu vor ti transferate 
CONCEDENTULUI la încetarea Contractului. CONCESIONARUL nre dreptul'i depline 
de a dobândi, înstrăina, greva cu sarcini sau de n dispune în orice alt mod de Bunurile 
Proprii. 
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ARTICOLUL 18 - FURNIZAREA/PRESTAREA SERVICIULUI ÎN RELAŢIA CU 
UTILIZATORII ŞI GESTIUNEA SERVICIULUI ÎN RELAŢIE CU ALŢI 
OPERATORI DE SALUBRIZARE 

(1) CONCESIONARUL va încheia contracte individuale de furnizare/prestare de servicii cu 
următoarele categorii de Utilizatori şi pentru următoarele tipuri de Deşeuri : 

a) pentru Deşeurile Menajere- cu Utilizatorii Casnici; 

b) pentru Deşeuri din Construcţii şi Desfiinţări - cu Utilizatorii Casnici 

c) pentru Deşeuri Similare- cu Utilizatorii Non-Casnici. 

(2) CONCESIONARUL va încheia aceste contracte în cel mult 30 (treizeci) de Zile de la 
primirea oricărei solicitări în acest sens de la Utilizator care se încadrează într-una dintre 
categoriile menţionate la alineatul de mai sus din punct de vedere al eategoriilor de Utilizatori 
şi al tipurilor de Deşeuri· generate. 

(3) Acest contract de prestării servicii va fi elaborat în conformitate cu contractele-cadru 
aprobate de Autoritatea de Reglementare. 

(4) Daca, din motive de orice natura, CONCESIONARUL nu poate colecta Deşeurile de la un 
Utilizator, acesta va fi informat printr-un mesaj scris, cu indicarea motivului necolectării. 

ARTICOLUL 19 MĂSURILE DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ 

(1) CONCESIONARUL va revizui planul său intern de sănătate şi securitate în muncă, ori de 
câte ori va fi necesar şi ori de câte ori se vor face schimbări ale practicilor de exploatare, se 
vor introduce utilaje şi echipamente noi, etc. şi va prezenta CONCEDENTULUI documentul 
revizuit. 

(2) CONCESIONARUL va avea în vedere sănătatea şi securitatea în muncă pentru toate 
persoanele implicate în prestarea Serviciului şi va menţine toate amplasamentele, clădirile, 
instalaţiile, vehiculele şi utilajele (în măsura în care acestea se află sub controlul său) într-o 
stare de funcţionare corespunzătoare pentru evitarea pericolului, va întreţine, pe cheltuială 
proprie, ·instalaţi a de iluminare, elementele de protecţie, semnele de avertizare şi va urmări 
amplasarea şi instalarea acestora ori de câte ori va fi necesar, sau la solicitarea 
CONCEDENTULUI sau la solicitarea oricărei Autorităţi Competente, în domeniul protecţiei, 
securităţii şi sănătăţii populaţiei. 

(3) CONCESIONARUL va fi responsabil de securitatea permanentă a sitului, în perimetrul 
Instalaţii de Deşeuri şi va lua toate măsurile corespunzătoare în acest sens. 
CONCESIONARUL va interzice accesul persoanelor neautorizate în sit şi va asigura că nici 
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un fel de Deşeuri nu sunt extrase de la Instalaţiile de Deşeuri pe care le gestionează de către 
persoane neautorizate sau prin proceduri neîmegistrate. 

ARTICOLUL 20 - ASPECTE DE PROTECŢIA MEDIULUI, ÎMPĂRŢIREA 
RESPONSABILIT Ă ŢILOR DE MEDIU ÎNTRE PĂRŢI 

(1) De la Data de Începere a Contractului, CONCESIONARUL va fi răspunzător de orice 
încălcare a prevederilor oricărei Legi referitoare la mediul înconjurător, care apare sau a avut 
loc după această dată. 

{2) CONCESIONARUL nu va putea fi ţinut responsabil de nici un act, omisiune, fapt sau 
activitate a CONCEDENTULUI, ale căror cauze sunt anterioare Datei de Începere a 
Contractului şi au avut ca rezultat o încălcare sau nerespectare a prevederilor oricărei Legi 
privind mediul înconjurător. CONCEDENTUL se obligă să-1 despăgubească pe 
CONCESIONAR pentru orice astfel de răspundere legată de mediul înconjurător. 

ARTICOLUL 21- GARANTIA DE BUNĂ EXECUŢIE 

(1) CONCESIONARUL va constituipe propriul său cost şi va menţine în vigoare, pe toată 
Durata Contractului, Garanţia de Bună Execuţie în favoarea CONCEDENTULUI, în cuantum 
de 5% din valoarea anuala actualizata fara TV A a contractului. Garanţia de Bună Execuţie se 
constituie pe toată Durata Contractului prin scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de 
credit sau o poliţă emisă de o societate de asigurări, care devine Anexa nr. 1 O ("Garanţia de 
Bună Execuţie") la prezentul Contract sau prin reţineri succesive din sumele datorate pentru 
facturi parţiale. 

(2) Pentru evitarea oricărui dubiu, constituirea Garanţiei de Bună Execuţie nu reduce şi nu 
limitează în niciun fel responsabilitatea CONCESIONARULUI în legătură cu obligaţiile care
i revin conform Contractului şi nu împiedică CONCEDENTUL în exercitarea atribuţiilor sale 
de monitorizare a executării Contractului şi aplicare a penalităţilor) să ia orice altă măsură 
permisă de Legea în vigoare de clauzele Contractului în legătură cu încălcarea de către 

CONCESIONAR a obligaţiilor sale. 

(3) Garanţia de Bună Execuţie poate fi executată de către CONCEDENT, în limita 
prejudiciului creat, pentru plata sumelor menţionate la Art. 1 ("Definiţii şi interpretare") din 
prezentul Contract, numai după notificarea CONCESIONARULUI în acest sens, cu cel puţin 
5 (cinci) Zile înainte, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi termenul 
acordat pentru remedierea acestora. Daca CONCESIONARUL nu remediază prejudiciul în 
termenul acordat, CONCEDENTUL/ADI va executa Garanţia de Bună Execuţie, fără nici o 
altă notificare. 

(4) În cazul stingerii, expirării, anulării sau încetării valabilităţii, din orice motiv, a Garanţiei 
de Bună Execuţie, CONCESIONARUL o va reface sau va constitui o altă Garanţie de Bună 
Execuţie, cu cel puţin 15 (cincisprezece) Zile înainte de asemenea stingere, expirare, anulare 
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sau încetare a valabilităţii şi pentru o perioadă cel puţin egală cu perioada de valabilitate a 
Garanţiei de Bună Execuţie anterioare. În cazul executării totale sau parţiale a Garanţiei de 
Bună Execuţie, CONCESIONARUL va fi obligat să refacă Garanţia de Bună Execuţie sau să 
constituie o altă Garanţie de Bună Execuţie, în termen de 15 (cincisprezece) Zile de la data 
executării şi pentru o perioadă cel puţin egală cu perioada de valabilitate a Garanţiei de Bună 
Execuţie anterioare. 

(5) Nerespectarea de către CONCESIONAR a obligaţiilor prevăzute de prezentul articol 
reprezintă o încălcare semnificativă de către CONCESIONAR a obligaţiilor contractuale şi 
duce la rezilierea Contractului conform Articolului 38 ("Rezilierea Contractului") de mai jos. 

(6) CONCEDENTUL va returna Operatorului Garanţia de Bună Execuţie în termen de cel 
mult 14 (paisprezece) Zile de la data semnării procesului-verbal de predare-primire a 
Bunurilor de Retur care sunt restituite CONCEDENTULUI odată cu încetarea Contractului, 
dacă CONCEDENTULIADI nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei ca urmare a 
nerespectării de către CONCESIONAR a unor obligaţii contractuale. 

ARTICOLUL 22- ASIGURĂRI 

(1) Fără a aduce atingere altor sarcini, obliga~ii ~i/sau răspunderi ale CONCESIONARULUI 
asumate în baza acestui Contract, în Perioada de Mobilizare, CONCESIONARUL, pe proprie 
răspundere şi cheltuială, va obţine şi va menţine pe întreaga durata a Contractului poliţele de 
a~igurare cu acoperirea prev~zut~ de T .ee;e şi Bunele Practici (;omerciale şi în special 
următoarele asigurări, după cum sunt detaliate în Anexa nr. 9 la prezentul Contract: 

a) Asigurarea de bunuri, ee va ueoperi toate riseurile eu privire ht pierderi fizice sau daune 
aduse infrastructurii aferente Serviciului; 

b) Asigurări auto acoperind parcul de mijloace de transport şi utilaje folosite de 
CONCESIONAR în gesliunea Serviciului; 

c) Asigurări pentru salariaţi, conform Legii în domeniul muncii; 

d) Asigurarea de răspundere civilă generală. 

(2) CONCESIONARUL va fi obligat să încheie orice alte asigurări prevăzute de Legea în 
vigoare la un moment dat pe Durata prezentului Contract. 

(3) CONCESIONARUL, la cererea CONCEDENTULUI, va furniza copii ale poliţelor de 
asigurări prevăzute Ia alin. (1) de mai sus. 

(4) CONCESIONARUL se va asigura că fiecare poliţă de asigurare cerută prin prezentul 
articol care are drept obiect bunuri ce apat1in CONCEDENTULUI sau care priveşte 

răspunderea civilă a CONCESIONARULU !conţine prevederile prin care se solicită 

asigurătorului ca în termen de 30 (treizeci) de Zile să adreseze o notificare 
CONCEDENTULUI înainte de orice anulare sau modificare semnificativă a poliţei în cauză. 
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Primirea de către CONCEDENT a acestor notificări nu va exonera CONCESIONARUL de 
nicio obligaţie, responsabilitate sau răspundere contractuală sau legală. 

(5) În cazul în care CONCESIONARUL nu încheie vreuna dintre asigurările prevăzute de 
prezentul articol şi detaliate în Anexa nr. 9 la Contract sau încheie o asigurare cu acoperire 
insuficientă, CONCEDENTUL are dreptul să dea un preaviz de maximum 15 (cincisprezece) 
Zile CONCESIONARULUI, pentru a-şi îndeplini această obligaţie, înainte de a rezilia 
Contractul conform Articolului 38 ("Rezilierea Contractului"). 

(6) CONCESIONARUL va informa CONCEDENTUL în legătură cu orice situaţie ce ar putea 
avea ca efect formularea unei solicitări de plata sau a unei Cyreri de despăgubiri oricărei poliţe 
de asigurare de îndată ce este posibil şi în termen de cel mult 10 (zece) Zile de la producerea 
evenimentului asigurat. În continuare, CONCESIONARUL va soluţiona cererea direct cu 
asiguratorii respectivi, va acţiona în interesul ambelor Părţi şi va informa 
CONCEDENTULI ADI despre toate etapele privind soluţionarea unor astfel de cereri. 

(7) CONCESIONARUL va utiliza toate sumele primite din asigurări pentru daunele sau 
pagubele bunurilor Contractului pentru a repara, reconstrui sau înlocui bunurile respective în 
scopul prestării fără întrerupere a Serviciului conform prevederilor prezentului Contract. 

(8) În cazul unei cereri de despăgubire formulată în baza oricărei poliţe de asigurare încheiate 
de CONCESIONAR, acesta va fi unic răspunzător pentru achitarea franşizei fără a prejudicia 
utilizarea despăgubirilor de risc acoperite de asigurări în baza Contractului. 

(9) CONCESIONARUL va furniza dovezi ale plăţilor periodice ale primelor de asigurare fără 
întârziere, la cererea CONCEDENTULUI. 
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ARTICOLUL 23- REGISTRE, EVIDENŢE CONTABILE ŞI AUDIT 

(1) CONCESIONARUL va respecta standardele şi principiile contabile şi va menţine 
registrele şi înregistrările contabile necesare conform Legii aplicabile. 

(2) CONCESIONARUL va evidenţia în contabilitate în mod separat, clar şi distinct toate 
intrările şi ieşirile contabile în legătură cu prezentul Contract, în conformitate cu dispoziţiile 
legale. În măsura în care CONCESIONARUL nu va evidenţia aceste intrări şi ieşiri contabile 
în mod separat, atunci. CONCEDENTUL va putea rezilia Contractul în condiţiile Articolului 
3 8 ("Rezilierea Contractului"). 

(3) CONCEDENTUL poate, suportând costurile şi cheltuielile, să efectueze un audit al 
evidenţelor şi registrelor contabile şi al altor documente relevante pentru Contract ţinute în 
condiţiile prezentului Articol, inclusiv asupra evidenţelor şi registrelor lucrărilor şi 

echipamentelor şi a oricăror informaţii, înregistrări şi documente contabile care pot fi 
solicitate de CONCEDENT. CONCESIONARUL are obligaţia de a permite 
CONCEDENTULUI şi altor persoane autorizate să verifice şi să auditeze aceste documente, 
inclusiv să obţină copii de pe acestea, în orice moment pe Durata Contractului. 

( 4) Toate registrele, evidenţele, înregistrările şi documente contabile la care se face referire în 
prezentul Articol vor fi păstrate de CONCESIONAR pe o perioadă de timp cerută de Lege. La 
expirarea acestei perioade, CONCESIONARUL nu va arunca sau distruge registrele, 
evidenţele, înregistrările şi documentele contabile fără a cere aprobarea CONCEDENTULUI 
printr-o adresă scrisă trimisă cu cel puţin 30 (treizeci) de Zile înainte. În urma primirii adresei 
CONCEDENTUL poate prelua pe cheltuială proprie registrele, evidenţele, înregistrările şi 
documente contabile, notificând intenţia sa printr-o adresă trimisă CONCESIONARULui cu 
cel puţin 1 O (zece) Zile înainte de expirarea perioadei de 30 (treizeci) de Zile. 

ARTICOLUL 24- CLAUZA DE PREVENIRE A CORUPŢIEI 

(1) CONCESIONARUL nu va acorda şi nu va solicita nici unei persoane angajate de 
CONCEDENT sau de sub-contractanţii sau mandatarii acestuia (inclusiv ADI) nici un fel de 
cadou sau plată sub orice formă, ca stimulare sau recompensă pentru a acţiona, pentru că a 
acţionat sau că s-a abţinut să acţioneze într-un anume fel, pentru că s-a arătat în favoarea sau 
s-a abţinut să se arate în defavoarea oricărei persoane, în legătură cu acest Contract. Orice 
nerespectare a prezentului articol va fi considerată o încălcare gravă a Contractului ce poate 
duce la rezilierea acestuia conform Articolului 38 ("Rezilierea Contractului"). 

(2) CONCEDENTUL poate rezilia prezentul Contract, conform Articolului 38 ("Rezilierea 
Contractului"), în cazul în care CONCESIONARUL sau orice persoană angajată de acesta sau 
acţionând în numele său: 

a) a oferit, a dat sau a fost de acord să ofere oricărei persoane orice cadou sau comision de 
orice natură drept stimulent sau recompensă pentru ca a realizat sau realizează ori s-a 
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abţinut sau se abţine de la vreo faptă legată de prezentul Contract ori de orice altă relaţie 
contractuală cu CONCEDENTUL; 

b) a realizat sau s-a abţinut de la o acţiune pentru favorizarea sau defavorizarea oricărei 
persoane în relaţie cu prezentul Contract sau cu orice alt contract cu CONCEDENTUL; 

c) a comis orice infracţiune de dare şi/sau luare de mită ori corupţie, potrivit Legii, privitor la 
prezentul Contract sau orice alt contract cu CONCEDENTUL; 

d) a oferit orice onorariu sau recompensă, alta decât salariul, unui salariat al 
CONCEDENTULUI, la care acesta, în virtute~ funcţiei sau poziţiei ocupate, nu avea 
dreptul. 

ARTICOLUL 25- SUB- DELEGAREA 

(1) CONCESIONARUL nu va putea subd~lega gestiunea Serviciului, subroga, nova, 
transmite, ceda sau transfera în orice alt mod, totalitatea sau o parte din drepturile şi 

obligaţiile sale derivate din sau în legătură cu prezentul Contract, fie mod direct, fie indirect, 
decât dacă Legea în vigoare la data respectivei operaţii permite o astfel de subdelegare, 
subrogare, novaţie, transmitere, cesiune sau transfer şi doar cu acordul scris prealabil al 
CONCENDENTULUI. 

(2) Dispoziţiile alineatului precedent nu vor fi interpretate încât să împiedice utilizarea sau 
angajarea de către CONCESIONAR de furnizori, prestatori, antreprenori, mandatari pentru 
furnizarea de produse sau realizarea de lucrări ori prestarea de servicii cu condiţia să nu se 
poată pretinde că o astfel de utilizare sau angajare ar constitui o delegare, o cesiune sau o 
derogare de la oricare dintre drepturile sau obligaţiile semnificative ale 
CONCESIONARULUI în baza prezentului Contract. 

ARTICOLUL 26- COMPENSAŢIE PENTRU OBLIGAŢIA DE SERVICIU PUBLIC 

CONCENDENTUL nu acordă CONCESIONARULUI vreo compensaţie pentru obligaţiile 
de serviciu public prevăzute în Contract, toate costurile CONCESIONARULUI fiind 
cuprinse în Tarif. 

CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

ARTICOLUL 27- RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

(1) Nerespectarea dovedită de către oricare dintre Părţile contractante a obligaţiilor 

contractuale ce-i incumbă în temeiul prezentului Contract atrage răspunderea contractuală a 
Părţii în culpă. 
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(2) În situaţia rezilierii Contractului din vina unei Părţi, această Parte va datora despăgubiri 
celeilalte Părţi, în cuantumul stabilit de Părţi, de un expert independent, desemnat de acestea 
sau de către instanţa judecătorească competentă. 

(3) Încetarea prezentului Contract nu va avea ca efect degrevarea de obligaţii a Părţilor în 
cazul în care, prin natura lor, obligaţiile respective rămân în vigoare şi după Data Încetării 
Contractului. De asemenea, Părţile rămân răspunzătoare pentru orice fapte/acte întreprinse de 
către o Parte pe perioada desfăşurării Contractului ale căror rezultate care s-ar ivi după 
încetarea efectelor Contractului şi care ar avea efecte prejudiciabile pentru cealaltă Parte. 

ARTICOLUL 28- RĂSPUNDEREA, PENALITĂŢI ŞI DESPĂGUBIRI IN SARCINA 
CONCESIONARULUI 

(1) CONCESIONARUL declară şi garantează ca acceptă şi încheie prezentul Contract pe 
propriul său risc tehnic, economic şi financiar şi că este răspunzător atât în fata 
CONCEDENTULUI cât şi, în unele situaţii, faţă de Autorităţile Competente pentru obligaţiile 
asumate, prestarea Serviciului şi exploatarea Bunurilor de Retur conform prevederilor 
prezentului Contract. Nici CONCEDENTUL, nici Autorităţile Competente nu vor fi 
răspunzători în niciun fel faţă de terţi pentru îndeplinirea de către CONCESIONAR a 
obligaţiilor asumate în baza prezentului Contract şi pentru prestarea de către acesta a 
Serviciului. 

(2)CONCESIONARUL confirmă în special că a luat în consideraţie, în conformitate cu şi 
bazându-se pe termenii şi condiţiile prezentului Contract, înaintea încheierii prezentului 
Contract, obligaţiile, riscurile şi/sau pericolele de orice fel care pot exista sau pot apăt~a în 
legătură cu prestarea Serviciului, operarea Bunurilor de Retur, şi, în general, în legătură cu 
obligaţiile asumate prin prezentul Contract. 

(3) Nerespectarea de către CONCESIONAR a Indicatorilor de Performanţă, stabiliţi conform 
Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) şi detaliaţi în Anexa nr. 8 ("Indicatorii 
de Performanţă") la prezentul Contract, va atrage obligaţia CONCESIONARULUI de a plăti 
penalităţi conform celor specificate în această anexă. 

(4) Nerespectarea repetată a Indicatorilor de Performanţă, conform prevederilor art. 38.1.1 dă 
dreptul CONCENDENTULUI să rezilieze Contractul conform Articolului 38 ("Rezilierea 
Contractului"). 

(5) În plus fata de orice alte despăgubiri, penalităţi sau sancţiuni prevăzute în acest 
Contract, CONCESIONARUL va despăgubi CONCEDENTUL şi pe mandatarii sau prepuşii 
acestuia în legătura cu orice pretenţii sau prejudicii invocate de orice altă persoană decât 
CONCEDENTUL, care pot fi generate de, sau în cursul, sau în legătură cu neîndeplinirea de 
către CONCESIONAR a oricăror obligaţii în baza prezentului Contract. 

(6) Sumele primite de către CONCEDENT ca penalităţi vor constitui o sursă de alimentare a 
Fondului IID. 
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ARTICOLUL 29- EXONERAREA DE RĂSPUNDERE A CONCENDENTULUI 

În niciun caz CONCEDENTUL nu va fi răspunzător faţă de CONCESIONAR de vreo Daună 
ori Daună indirectă sau cheltuială de orice natură pe care CONCESIONARUL le-ar putea 
suporta sau înregistra din cauza: (i) producerii unui eveniment de Forţă Majoră (ii) stării 

Bunurilor concesionate sau (iii) oricărei nereuşite a CONCESIONARULUI de a realiza 
veniturile previzionate în baza prezentului Contract. 

ARTICOLUL 30- EXONERAREA DE RĂSPUNDERE A CONCESIONARULUI 

(1) Fără a aduce atingere prevederilor Articolului 28 ("Răspunderea, penalităţi şi despăgubiri 
în sarcina CONCESIONARULUI") de mai sus privind răspunderea CONCESIONARULUI, 
acesta nu va putea fi ţinut răspunzător pentru .neîndeplinirea vreunei obligaţii ce-i revine în 
baza prezentului Contract dacă neîndeplinirea respectivei obligaţii este o consecinţă directă a 
apariţiei unui Eveniment de Forţă Majoră care face imposibilă executarea Contractului, 
conform art.33 de mai jos. 

(2) În cazul în care CONCESIONARUL se află în imposibilitatea de a presta Serviciul, total 
sau parţial, din orice motiv, sau consideră că anumite circumstanţe ar putea împiedica în mod 
substanţial prestarea Serviciului, atunci CONCESIONARUL va notifica imediat 
CONCEDENTUL, în condiţiile prevăzute de prezentul Contract oferind în scris detalii 
cuprinzătoare asupra circumstanţelor, motivelor, durata posibilă a întreruperii şi acţiunile 

avute în vedere pentru remedierea situaţiei, precum şi orice alte detalii pe care 
CONCEDENTUL le solicită în mod rezonabil. Invocarea oricărui motiv care ar putea 
împiedica în mod substanţial prestarea Serviciului nu va atrage nicio modificare a vreunei 
clauze a acestui Contract şi nu va elibera sau exonera în niciun fel CONCESIONARUL de 
obligaţia de a presta Serviciul conform Contractului şi a Legii în vigoare cu privire la 
suspendarea sau limitarea prestării serviciilor în domeniul salubrizării localităţilor. 

ARTICOLUL 31- ÎNTINDEREA DESPĂGUBIRILOR 

Despăgubirile datorate de oricare dintre Părţi conform prezentului Contract vor fi limitate la 
acoperirea integrală a Daunelor suferite de Partea sau terţul prejudiciat. În înţelesul 
prezentului Contract şi articol în despăgubiri nu sunt incluse penalităţile ce pot fi datorate de o 
Parte conform prezentului Contract. 
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ARTICOLUL 32 -RECUPERAREA DEBITELOR 

(1) CONCEDENTUL este îndreptăţit să recupereze de la CONCESIONAR orice prejudicii 
suferite din vina CONCESIONARULui, care sunt descoperite după Data Încetării 
Contractului, în conformitate cu Legea aplicabilă. 

(2) Părţile pot conveni compensarea între sumele astfel datorate de CONCESIONAR şi orice 
sume datorate de către CONCEDENT CONCESIONARULui, precum şi asupra metodei de 
plată, chiar şi în mai multe transe. 

(3) Comisioanele bancare şi alte sume similare rezultate din operaţiunile legate de plata 
sumelor datorate de CONCESIONAR CONCEDENTULUI cad în integralitate în sarcina 
CONCESIONARULui. 

CAPITOLUL VI. EVENIMENTE NEPREVĂZUTE 

ARTICOLUL 33- FORŢA MAJORĂ 

(1) În situaţia în care un eveniment de Forţă Majoră (condiţie care va include consecinţele 
acestuia) împiedică una dintre Părţi să îşi respecte sau întârzie respectarea obligaţiilor 

decurgând din prezentul Contract, Partea va fi scutită de respectarea şi de răspunderea pentru 
nerespectarea acelor obligaţii pe care nu le poate îndeplini ca o consecinţă a unui eveniment 
de Forţă Majoră cu condiţia, totuşi, ca Partea afectată să-şi fi respectat obligaţiile ce-i revin în 
baza alin. ( 4) şi (5) ale prezentului articol. ,, 

(2) "Forţa Majoră" înseamnă orice eveniment extern imprevizibil, absolut invincibil ŞI 

inevitabil. 

(3) Forţa Majoră nu va include: probleme financiare ale Părţilor, livrarea cu întârziere a 
materialelor sau executare cu întârziere 1 neexecutarea de către contractanţii acestora a 
obligaţiilor lor contractuale, condiţii meteorologice posibile în condiţiile climatice din Aria 
Delegării, insuficienţa forţei de muncă sau a echipamentelor sau a materialelor, refuzul, fără 
un motiv justificat, al oricărei Autorităţi Competente de a elibera orice Autorizaţie necesară 
executării obligaţiilor contractuale, retragerea acesteia sau refuzul de a o reînnoi şi nici orice 
acţiune reglementară dispusă de oncare Autoritate Competentă împotriva 
CONCESIONARULUI. 

(4) O Parte afectată de un eveniment de Forţă Majoră va informa cealaltă Parte, cât mai 
curând posibil, dar nu mai târziu de 3 (trei) Zile Lucrătoare după ce ia cunoştinţă de apariţia 
unui eveniment de Forţă Majoră, furnizând detalii complete despre durata şi efectele estimate 
ale acestuia. Dacă evenimentul de Forţă Majoră durează mai mult de o săptămână, Partea 
afectată va informa periodic cealaltă Parte, dar nu mai rar de o dată la două săptămâni despre 
derularea evenimentelor. 

(5) O Parte afectată de un eveniment de Forţă Majoră va depune toate eforturile pentru a-şi 
relua îndeplinirea obligaţiilor cât mai curând posibil, iar intre timp să diminueze efectele 
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acestui eveniment, pentru a-şi îndeplini obligaţiile contractuale neafectate de Forţa Majoră şi 
va informa complet cealaltă Parte în legătură cu măsurile luate în acest sens, cu condiţia ca 
acest lucru să nu presupună costuri nerezonabile pentru Partea afectată de evenimentul de 
Forţă Majoră. 

(5) Dacă la expirarea unei perioade de cel puţin 30 (treizeci) de Zile de la apariţia unui 
eveniment de Forţă Majoră, acest eveniment de Forţă Majoră (sau consecinţele acestuia) 
continuă şi afectează în mod semnificativ furnizarea Serviciului sau executarea obligaţiilor 
contractuale, astfel încât majoritatea Indicatorilor de Performanţă încă de atins nu poate fi 
îndeplinită şi/sau majoritatea acelor Indicatori de Performanţă atunci când respectarea 
acestora a fost deja îndeplinită nu poate fi menţinută·ca urmare a acelui eveniment de Forţă 
Majoră, atunci oricare dintre Părţi va avea dreptul să notifice celeilalte Părţi încetarea 
prezentul Contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese, în orice moment după 
expirarea acestei perioade, cu condiţia ca evenimentul de Forţă Majoră să continue încă în 
momentul acestei notificări şi cu un preaviz de 1 O (zece) Zile. 

ARTICOLUL 34- MENŢINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL 

(1) Părţile vor urmări în permanenţă menţinerea echilibrului contractual/financiar al 
Contractului. 

(2) CONCESIONARUL nu va fi oblig.at să suporte creşterea sarcinilor legate de execuţia 
obligaţiilor sale, dacă această creştere rezultă în urma unui eveniment de Forţă Majoră, astfel 
cum este descris la Articolul 33 ("For~a Majoră"). 

(3) În situaţia în care, Modificări Legislative alterează echilibrul Contractual, şi dacă 
dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin modificarea Tarifului, Părţile se obligă să 
renegocieze termenii şi condiţiile prezentului Contract, în scopul restabilirii echilibrul 
economico-financiar al Contractului. 

( 4) Dacă, la expirarea unei perioade de cel puţin 45 (patruzecişicinci) de Zile sau alt termen 
stabilit de Părţi, de la începerea negocierilor prevăzute la alineatul precedent, acestea eşuează, 
atunci oricare dintre Părţi va avea dreptul să notifice celeilalte Părţi încetarea prezentul 
Contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. CONCESIONARUL va avea 
obligaţia de a presta Serviciului în continuare pe o durată de cel mult 90 (nouăzeci) de Zile, în 
vederea asigurării continuităţii Serviciului. 
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CAPITOLUL VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI 

ARTICOLUL 35- MODIFICAREA CONTRACTULUI PRIN ACORDULP ĂRŢILOR 

(1) Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adiţional încheiat în scris între 
Părţile contractante. 

(2) Contractul nu poate fi modificat în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activităţi 
care nu a făcut obiectul delegării gestiunii, conform Legii. 

(3) Orice modificare constituie revizuire a prezentului Contract, conform Legii, şi nu poate fi 
operată de Părţi decât în situaţiile expres prevăzute de prezentul Contract, respectiv:· 

a) prelungirea Perioadei de Mobilizare, în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (12) din 
prezentul Contract; 

b) ajustarea sau modificarea Tarifelor, în condiţiile prevăzute la art. 1 O din prezentul 
Contract. 

c) modificarea fluxului de deşeuri în condiţiile finalizării investiţiilor din cadrul 
sistemului de management integrat al deşeurilor sau în situaţia în care prin Lege sunt 
introduse noi obligaţii privind colectarea şi tratarea anumitor categorii de Deşeuri, 
aplicabile Părţilor şi categoriilor de Deşeuri care fac obiectul prezentului Contract; 

e) în vederea re stabilirii echilibrului contractual conform prevederilor art. 34 din 
prezentul Contract; 

:f) în situaţia cesionării prezentului Contract, dacă Legea de la data respectivă permite 
o astfel de operaţiune, cu respectarea prevederilor Legii. 

ARTICOLUL 36- MODIFICAREA UNILATERALĂ A PĂRŢII REGLEMENTARE 
A CONTRACTULUI DE CĂTRE CONCEDENT 

CONCEDENTUL poate modifica unilateral Regulamentul Serviciului sau Caietul de Sarcini 
al Serviciului, ataşate ca Anexele nr. 1 şi nr. 2 la prezentul Contract, prin modificarea acestor 
documente şi înlocuirea respectivelor anexe, prin act adiţional la Contract, cu noul 
Regulament al Serviciului şi/sau noul Caiet de Sarcini al Serviciului după caz. În cazul în care 
aceste modificări afectează echilibrul contractual se vor aplica prevederile Articolului 34 
("Menţinerea echilibrului contractual"). 
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CAPITOLUL VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

ARTICOLUL 37- CAUZELE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI 

(1) Prezentul Contract încetează în următoarele situaţii: 

a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, daca Părţile nu convin, în scris, 
prelungirea acestuia conform prevederilor Articolului 3 ("Durata Contractului, 
Perioada de Mobilizare şi Data Începerii"), şi conform Legii în vigoare la data 
prelungirii; 

b) în cazul în care interesul national sau local o impune; prin denunţarea unilaterală de 
către CONCEDENT, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina 
CONCEDENTULUI; 

c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către Parţi, prin reziliere, conform 
Articolului 3 8 ("Rezilierea Contractului"), prin reziliere cu plata unei despăgubiri în 
sarcina Păt1ii în culpă; 

d) în cazul prevăzut la Articolul 33 ("Forţa Majoră"), fără plata unei despăgubiri; 

e) în situaţia în care, în urma parcurgerii procedurilor speciale prevăzute la Articolul 34 
("Menţinerea echilibrului contructual"), este permisă încetarea Contractului; 

f) în cazul falimentului CONCESIONARULUI; 

g) în cazul lipsei, retragerii sau încetării valabilităţii licenţei de operare a 
CONCESIONARULUI; 

h) în cazul prevăzut la art. 3, alin. (9) din prezentul Contract; 

i) dacă Părţile convin încetarea Contractului, prin act adiţional la acesta, respectând 
Legea aplicabilă, în vigoare la acea dată; 

j) în alte situaţii prevăzute expres de prezentul Contract. 

(2) În cazul încetării Contractului înainte de termen, se va acorda un preaviz de 30 (treizeci) 
de Zile, cu excepţia cazurilor în care sunt prevăzute în mod expres în cuprinsul Contractului, 
alte termene pentru preaviz. 
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(3) CONCESIONARUL va coopera deplin pentru preluarea gestiunii Serviciului cu noul 
operator căruia i se va delega gestiunea Serviciului sau cu CONCEDENTUL, după caz, în 
sensul următoarelor: 

a) să menţină legătura cu CONCEDENTUL şi /sau noul operator, să furnizeze asistenţă 
şi sprijin privind Serviciul şi transferul lor către CONCEDENT sau noul operator; 

b) să furnizeze CONCEDENTULUI şi noului operator toate informaţiile privind 
Bunurile de Retur, inclusiv amplasamentele aferente, precum şi serviciile necesare 
funcţionării şi prestării acestora; 

c) în timpul Contractului sau după încetarea acestuia, să nu acţioneze în niciun fel, direct 
sau indirect, care să prejudicieze, să împiedice sau să facă dificil transferul Serviciului. 

( 4) La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile care au fost utilizate de 
CONCESIONAR în derularea Contractului vor fi repartizate după cum urmează: 

a) Bunurile de Retur vor reveni CONCEDENTULUI de plin drept, gratuit (cu excepţia 
situaţiei în care Contractul încetează înainte de termen, când CONCESIONARUL are 
dreptul la o indemnizaţie egală cu suma neamortizată din investiţiile realizate de el în 
Bunurile de Retur din categoria celor prevăzute la Art. 17 .1.1. lit. b) din prezentul 
Contract) şi libere de orice sarcini. 

b) Bunurile de Preluare vor putea să revină CONCEDENTULUI, în măsura în care acesta îşi 
va exprima intenţia de a prelua aceste bunuri, în schimbul plăţii, către CONCESIONAR, a 
contravalorii acestora, stabilită conform Articolului 17.2 din prezentul Contract. 

c) Bunudle Proprii, cu excepţia Bunurilor de prelum·e, vot• rămâne proprietatea 
CONCESIONARULui. 

(5) La data încetării Contractului sau la data convenită pentru predare ("Data de Predare"), 
CONCESIONARUL va transfera, fără niciun drept de retenţie, fără costuri şi cheltuieli pentru 
CONCEDENT, toate drepturile, titlurile de proprietate şi garanţiile legate de Bunurile de 
Retur, incluzând, cu condiţia să facă parte sau să fie utilizate în prestarea Serviciului, toate 
drepturile, titlurile şi garanţiile CONCESIONARULui privind Bunurile de Preluare pentru 
care CONCEDENTUL şi-a exprimat intenţia de preluare şi a plătit contravaloarea lor până la 
acea dată. 

(6) La Data de Predare, CONCESIONARUL va informa CONCEDENTUL despre starea 
activelor, inclusiv o listă completă a tuturor defecţiunilor ce afectează sau ar putea afecta 
funcţionarea în condiţii de siguranţă a acestora. Părţile vor încheia un proces-verbal de 
predare-primire a tuturor Bunurilor de Retur şi a acelor Bunuri de Preluare pe care 
CONCEDENTUL le preia. 

(7) În situaţia în care o singură unitate administrativ-teritorială se retrage din prezentul 
Contract, din orice motive (inclusiv prin reziliere din culpa CONCESIONARULui), orice 
sumă datorată ca urmare a încetării se calculează pro-rata corespunzător acelei unităţi 

administrativ-teritoriale faţa de care încetează Contractul, iar soarta bunurilor care o 
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deserveau doar pe aceasta (Bunuri de Retur şi/sau Bunuri de Preluare) va fi decisă în mod 
corespunzător. Daca există Bunuri de Retur sau Bunuri de Preluare ce deservesc mai multe 
unităţi administrativ-teritoriale, aceste bunuri nu pot fi retrase din Contract şi preluate de 
unitatea administrativ-teritorială care se retrage, ci aceasta poate fi eventual despăgubită în 
măsura în care dovedeşte un prejudiciu din lipsa folosinţei acestora. 

(8) De asemenea o unitate administrativ-teritorială care se retrage unilateral din Contract va fi 
obligată să plătească, după caz, CONCESIONARULUI : 

a) despăgubiri care să acopere prejudiciile create prin retragere (daunele efective suferite şi 
valoarea beneficiului nerealizat de către CONCEDENT în timpul rămas pân~ la expirarea 
Contractului); 

b) valoarea integrală a investiţiilor realizate pentru respectiva unitate administrativ-teritorială 
prin intermediul proiectelor derulate prin ADI, iar dacă aceste investiţii au fost realizate în 
bunuri ce deservesc mai multe unităţi administrativ-teritoriale ele se vor calcula pro-rata, 
precum şi 

c) valoarea investiţiilor neamortizate realizate de CONCEDENT p~ntru respectiva unitate
administrativ teritorială, iar dacă aceste investiţii au fost r~alizate în bunuri ce deservesc mai 
multe unităţi administrativ-teritoriale ele se vor calcula pro-rata. 

(9) Prevederile alin. (8) nu se aplică în cazul încetării Contractului prin ajungere la termen (în 
cazul refuzului prelungirii sale de către o unitate administrativ-teritorială), prin reziliere din 
culpa CONCESIONARULui sau din cauze de Forţă Majoră 

ARTICOLUL 38- REZILIEREA CONTRACTULUI 

38.1. Rezilierea Contractului din culpa CONCESIONARULUI 

38.1.1. CONCEDENTUL va avea dreptul (dar nu şi obligaţia) să rezilieze prezentul Contract, 
în momentul survenirii oricăruia dintre următoarele evenimente ("Obligaţii Încălcate"): 

· a) nerespectarea repetată şi nejustificată a Indicatorilor de Performanţă, după cum 
urmează: 

existenţa a mai mult de 5 cazuri lunare de penalizare a CONCESIONARULUI 
pentru neîndeplinirea oricăruia dintre indicatorii prevăzuţi la pct. 1.1, 1.2, 1. 6 
şi 1. 7 din Anexa nr. 8 la prezentul contract; 

existenţa a mai mult de 3 cazun trimestriale de penalizare a 
CONCESIONARULUI pentru neîndeplinirea oricăruia dintre indicatorii 
prevăzuţi la pct. 1.4, 1.5, 1.8, 3.1, 3.2, 3.3 şi 3.4 din Anexa nr. 8 la prezentul 
contract; 

b) nerealizarea corespunzătoare sau la termenul prevăzut a Investiţiilor; 
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c) neutilizarea de către CONCESIONAR pentru prestarea serviciului CONCESIONAR a 
mijloacelor auto şi utilajelor prezentate în ofertă, cu excepţia situaţiilor speciale în care 
intervin defecţiuni tehnice ale unui număr redus de echipamente şia cestea sunt 
înlocuite pe perioada reparaţiilor cu alte echipamente echivalente sub aspectul 
caracteristicilor tehnice 

d) renunţarea la sau abandonarea culpabilă a Serviciului, de către CONCESIONAR; 

e) nerespectarea Articolului 25 ("Sub-delegarea şi transfer") din prezentul Contract; 

f) nefurnizarea sau ascunderea de informaţii semnificative, ce trebuie furnizate 
CONCEDENTULUI sau împiedicarea CONCEDENTULUI de a-şi exercita drepturile 
de monitorizare în legătură cu executarea prezentului Contract, astfel cum sunt acestea 
stabilite de clauzele contractuale; 

g) în cazul întârzierii CONCESIONARULUI cu pnv1re la plata Redevenţei care se 
prelungeşte pe o durată ce determină acumularea de penalităţi care depăşesc 

contravaloarea Redevenţei anuale 

h) orice gajare sau grevare cu sarcini a unuia sau mai multor Bunuri de Retur; 

i) CONCESIONARUL nu a încheiat sau nu a menţinut în vigoare asigurările prevăzute 
de prezentul Contract şi Anexa nr. Y ("Asigurări") la Contract; 

j) practici corupte ale CONCESIONARULui în conformitate cu Articolul 24 ("Clauza 
de prevenire a corupţiei"); 

k) neplata de către CONCESIONAR a tarifelor datorate către alţi operatori de salubrizare 
pentru sortarea, transferul, tratarea sau depozitarea Deşeurilor, după. caz, în caz de mai 
mult de 3 facturi neplătite la termen 

1) alte încălcări semnificative ale obligaţiilor contractuale care sunt prevăzute expres de 
prezentul Contract ca reprezentând cauze de rezilierea Contractului. 

38.1.2. In cazul în care CONCEDENTUL devine îndreptăţit să rezilieze prezentul Contract în 
baza Art. 3 8 .1.1 : 

a) CONCEDENTUL va trimite CONCESIONARULUI, în scris, o notificare, 
menţionând felul şi întinderea respectivei neîndepliniri a obligaţiilor ("Notificare de 
Încălcare"). Dacă o astfel de notificare este transmisă, CONCESIONARUL va fi 
îndreptăţit să remedieze această încălcare în termen de 45 (patruzecişicinci) de Zile de 
la data primirii de către CONCESIONAR a acestei notificări ("Perioada de 
Remediere"). 

b) În cazul în care CONCEDENTUL a transmis Notificarea de Încălcare şi dacă 
încălcarea nu este remediată în Perioada de Remediere, CONCEDENTUL poate 
rezilia prezentul Contract, în conformitate cu prevederile literei ( d) a prezentului 
Articol38.1.2. 
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c) Atunci când o Obligaţie Încălcată nu poate fi remediată în mod rezonabil în Perioada 
de Remediere menţionată, CONCESIONARUL va lua toate măsurile necesare pentru 
remedierea încălcării respective în cea mai mare măsură posibilă în timpul Perioadei 
de Remediere şi va face propuneri CONCEDENTULUI, anterior expirării respectivei 
perioade, privind finalizarea remedierii respectivei Obligaţii Încălcate. 

d) În cazul în care CONCEDENTUL nu acceptă propunerile rezonabile de remediere ale 
CONCESIONARULui sau dacă, după acceptarea propunerilor respective, 
CONCESIONARUL nu remediază Obligaţia Încălcată, în conformitate cu aceste 
propuneri, CONCEDENTUL poate, printr-o notificare scnsa, adresată 

CONCESIONARULui, să rezilieze Contractul, iar Contractul va înceta începând cu 

data prevăzută în această notificare. 

e) Notificările prevăzute de prezentul articol vor fi comunicate de către şi către ADI 

f) CONCEDENTUL îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o 
notificare scrisă adresată CONCESION.ARULui, fără nici o compensaţie, dacă acesta 
din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să 
afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru CONCEDENT. În acest caz, 

CONCESIONARUL are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea din Contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

38.2 Rezilierea Contractului din culpa CONCEDENTULUI 

38.2.1. CONCESIONARUL va avea dreptul (dar nu şi obligaţia) să rezilieze prezentul 

Contract în caz de încălcare importantă, de către CONCEDENT a oricăreia din obligaţiile 
asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor 

sau obligaţiilor CONCESIONARULUI, în baza prezentului Contract. 

38.2.2. În cazul în care CONCESIONARUL are dreptul să rezilieze prezentul Contract în 

baza Art. 38.2.1, se va aplica mutatis mutandis procedura prevăzută la Art. 38.1.1. 

CAPITOLUL IX ALTE CLAUZE 

ARTICOLUL 39- POLITICA PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ 

(1) CONCESIONARUL va asigura forţa de muncă necesară pentru furnizarea Serviciului, 

precum şi formarea profesională a salariaţilor. CONCESIONARUL este răspunzător de 
angajarea în prestarea Serviciului a unui număr suficient de persoane cu abilităţile, 

îndemânările, cunoştinţele, instruirea, calificările şi experienţa necesare şi adecvate unei bune 

desfăşurări a Serviciului şi se va asigura că are suficient personal de rezervă pentru prestarea 

în bune condiţii a Serviciului, pe toată Durata Contractului. 
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(2) CONCESIONARUL se va asigura că toţi angajaţii săi implicaţi în prestarea Serviciului 
vor fi instruiţi corespunzător cu: 

a) sarcina sau sarcinile pe care angajatul le va executa; 

b) toate prevederile importante ale Contractului, inclusiv Regulamentul Serviciului şi Caietul 
de Sarcini al Serviciului, anexe la prezentul Contract; 

c) toate procedurile şi standardele convenite între Părţi la anumite interval de timp; 

d) toate procedurile, regulile, regulamentele şi legile aplicabile pentru prestarea Serviciului, 

inclusiv regulile de sănătate şi securitate în muncă, riscul de incendiu şi prevederile în caz 
de incendiu; 

(3) CONCESIONARUL va furniza mijloace de identificare a personalului angajat, în 
condiţiile stabilite cu CONCEDENTUL în cadrul misiunii acesteia de monitorizare a 
executării prezentului Contract şi va solicita personalului să poarte şi să aibă la vedere 
însemnele de identificare pe toată durata furnizării/prestării Serviciului. 

( 4) CONCESIONARUL se va asigura ca personalul propriu este permanent supervizat şi îşi 

îu<.leplineşte îndatoririle în conformitate cu prezentul Contract. 

(5) Pe perioada executării prezentului Contract, CONCESIONARUL se va conforma 

politicilor referitoare la conduita personalului (inclusiv cele referitoare la măsurile de 

siguranţă) existente în Regulamentul intern al său. CONCEDENTUL va avea dreptul să 
solicite CONCESIONARULui comunicarea Regulamentului intern şi modificarea 

Regulamentului intern în măsura în care solicitarea de modificare este rezonabilă, în legătură 

cu dispoziţii ale Regulamentului care afectează modul de prestare a Serviciului şi în 

conformitate cu Legea aplicabilă. dispoziţiile legale aplicabile. După aprobarea 

Regulamentului intern, CONCESIONARUL îl va afişa la loc vizibil şi îl va aduce la 

cunoştinţă tuturor angajaţilor, făcând dovada acestei formalităţi către CONCEDENT prin 
prezentarea semnăturilor de luare la cunoştinţă. CONCESIONARUL va lua măsuri 

disciplinare corespunzătoare împotriva oricărei persoane angajate de acesta care nu respectă 

prevederile Regulamentului intern. 

(6) CONCESIONARUL este răspunzător în întregime de angajarea şi de condiţiile de lucru 

ale angajaţilor săi. 

(7) CONCESIONARUL este răspunzător şi va suporta toate costurile şi cheltuielile legate de 

angajarea personalului, de transportul acestuia şi achitarea la timp a salariilor. 

(8) Personalul angajat al CONCESIONARULui beneficiază de toate drepturile prevăzute în 

contractul colectiv sau individual de muncă. CONCESIONARUL va întocmi planuri anuale 

(respectiv pentru fiecare an calendaristic 1 An Contractual), pe categorii profesionale de 

angajaţi, în vederea perfecţionării acestora, prin participarea lor la cursuri, seminarii, instruiri. 

(10) Numărul angajaţilor CONCESIONARULui va fi stabilit de acesta, în funcţie de politicile 
proprii, dar să fie suficient pentru furnizarea/prestarea Serviciului, iar pentru personalul cheie, 
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în conformitate cu cerinţele din Caietul de sarcini. Persoanele disponibilizate au dreptul la 
compensaţii prevăzute de Lege sau contracte colective din partea CONCESIONARULUI. 

(11) CONCESIONARUL va lua toate măsurile necesare privind igiena, sănătatea, securitatea 
la locul de muncă şi normele de protecţie a muncii, în conformitate cu Legea. 
CONCESIONARUL va aplica metode sigure de lucru pentru toate activităţile prestate în 
sensul Contractului sau orice alte activităţi care au legătură cu acesta, pentru a asigura 
securitatea şi sănătatea propriilor angajaţi, precum şi a reprezentanţilor CONCEDENTULUI 
şi a oricărei alte persoane care intra în incintele CONCESIONARULui. Principiile şi 

metodele privind sănătatea şi securitatea în muncă aplicate de CONCESIONAR vor fi în 
conformitate cu Legea. 

ARTICOLUL 40- CONFIDENŢIALITATE 

(1) Părţile convin că prevederile prezentului Contract nu vor fi tratate ca Informaţii 

Confidenţiale şi pot fi dezvăluite fără restricţii. În înţelesul prezentului articol prin Parte se va 
înţelege inclusiv ADI. 
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(2) Fiecare Parte va păstra confidenţiale toate Informaţiile Confidenţiale primite de la cealaltă 
Parte în legătură cu prezentul Contract şi va face toate eforturile pentru a împiedica salariaţii 
şi alte persoane aflate în relaţii de subordonare să dezvăluie astfel de Informaţii Confidenţiale 
vreunei persoane. 

(3) Alineatul (2) de mai sus nu se va aplica: 

a) Nici unei dezvăluiri de informaţii care este solicitată de către orice persoană care îşi 

îndeplineşte obligaţiile conform prezentului Contract, în scopul îndeplinirii acelor obligaţii; 

b) oricărei informaţii cu privire la care o Parte poate demonstra că este deja sau devine 
general disponibilă şi în domeniul public, altfel decât în urma încălcării prezentului 
Articol; 

c) oricărei dezvăluiri cu scopul de a permite luarea unei decizii de către o Autoritate 
Competentă sau de către o instanţă judecătorească ori tribunal arbitraJ; 

d) oricărei dezvăluiri care este solicitată în temeiul oricărei cerinţe prevăzute de Lege care are 
efecte asupra Părţii care face dezvăluirea sau al regulilor oricărei burse de valori sau 
Autorităţi Competente, care are forţă juridică obligatorie sau, dacă nu are forţă juridică 
obligatorie, conformarea faţă de aceasta constituie o practică generală a persoanelor supuse 
reglementărilor bursei de valori sau ale Autorităţii Competente respective; 

e) oricărei dezvăluiri de informaţii care sunt deja în mod legal în posesia Părţii ca destinatar, 
înainte de dezvăluirea acestora de către Partea care face dezvăluirea; 

f) oricărei furnizări de informaţii către consultanţii profesionali ai Părţilor; 

g) oricărei dezvăluiri de către CONCEDENT a unor informaţii legate de Serviciu şi oricărei 
alte informaţii care pot fi solicitate în scopul efectuării unui proces de audit, către un 
CONCESIONAR ulterior cu privire la Serviciu, inclusiv către consultanţii săi, în cazul în 
care CONCEDENTUL decide organizarea unei noi proceduri pentru atribuirea gestiunii 
Serviciului; 

h) oricărei înregistrări sau evidenţe a Autorizaţiilor şi înregistrări de proprietate necesare; sau 

i) oricărei dezvăluiri făcute în scopul examinării şi certificării conturilor uneia dintre Părţi. 

(4) Când dezvăluirea este permisă în baza alineatului de mai sus, altfel decât conform literelor 
b), d), e), g) şi h) de mai sus, Partea care furnizează informaţiile se va asigura că destinatarul 
informaţiilor este supus aceloraşi obligaţii de confidenţialitate ca şi cele cuprinse în prezentul 
Contract. 

(5) CONCESIONARUL nu va utiliza prezentul Contract sau orice informaţii emise sau 
furnizate de sau în numele CONCEDENTULUI în legătură cu prezentul Contract altfel decât 
pentru scopurile prezentului Contract, decât cu acordul scris al CONCEDENTULUI. 
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(6) La sau înainte de Data Încetării, CONCESIONARUL se va asigura că toate documentele 
sau evidenţele computerizate aflate în posesia, detenţia sau sub controlul său, care conţin 
informaţii referitoare la Serviciu sunt transmise CONCEDENTULUL 

ARTICOLUL 41- PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI DREPTURI DE AUTOR 

(1) Desenele, planurile, specificaţiile, instrucţiunile, manualele şi alte documente create, 
produse sau comandate de către CONCESIONAR şi care se raportează la furnizarea/prestarea 
Serviciului şi drepturile de autor care sunt legate de acesta, precum şi toate drepturile de 
proprietate intelectuală ale CONCESIONARULui sunt şi vor rămâne proprietatea acestuia. 
Cu toate acestea, CONCESIONARUL se obligă ca, la solicitarea rezonabilă a 
CONCEDENTULUI şi în măsura posibilului, să acorde CONCEDENTULUI drepturi de 
utilizare asupra acestora corespunzătoare scopului solicitării, pe baza unui acord scris în acest 
sens, precizând toate condiţiile tehnice, economice, juridice şi durata folosirii lor. 

(2) De asemenea, metodele şi know-how-ul dezvoltate de CONCESIONAR sunt şi vor 
rămâne proprietatea exclusivă a CONCESIONARULui. CONCEDENTUL se angajează 

expres să nu divulge acest know-how, în totalitate sau în parte, către terţi, oricine ar fi aceştia. 

ARTICOLUL 42- TAXE 

Toate obligaţiile fiscale (taxe, impozite etc.) decurgând din prestarea Serviciului sau din 
activitatea proprie vor fi suportate de către Partea căreia, în conformitate cu Legea, îi incumbă 
respectiva obligaţie fiscală. 

ARTICOLUL 43- CHELTUIELI 

Doar dacă nu este altfel stipulat în mod expres în acest Contract, fiecare Parte îşi va plăti 
propriile costuri şi cheltuieli (inclusiv onorariile şi cheltuielile agenţilor săi, reprezentanţilor, 
consilierilor şi contabililor) necesare pentru pregătirea, semnarea, îndeplinirea şi respectarea 
termenilor acestui Contract. 

ARTICOLUL 44- CONFLICTUL DE INTERESE 

(1) CONCESIONARUL va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice 
situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea executării prezentului Contract în mod 
obiectiv şi imparţial. Astfel de situaţii pot apărea ca rezultat al intereselor economice, 
afinităţilor politice sau naţionale, legăturilor de familie sau emoţionale ori al altor legături sau 
interese comune Oricare ar fi situaţia, apariţia unui conflict de interese trebuie notificată de 
către CONCESIONAR imediat CONCEDENTULUI, în scris. 
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(2) CONCESIONARUL va garanta că personalul său, inclusiv cel de conducere, nu se află 
într-o situaţie care poate da naştere unui conflict de interese. CONCESIONARUL va înlocui, 
imediat şi fără nici un fel de compensaţie din partea CONCEDENTULUI, orice membru al 
personalului său care se află într-o astfel de situaţie. 

(3) CONCEDENTUL îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de 
CONCESIONAR în conformitate cu prevederile prezentului Articol sunt adecvate şi de a 
solicita luarea de măsuri suplimentare dacă va considera acest lucru ca fiind necesar. 

(4) CONCESIONARUL se va abţine de la orice legături şi relaţii, comerciale sau de altă 

:patură, care au sau pot avt1a ca efect compromiterea independenţei sale sau a personalului său. 
În cazul în care CONCESIONARUL nu poate menţine această independenţă, 
CONCEDENTUL are dreptul de a rezilia Contractul, conform procedurii prevăzute de 
Articolul 38 ("Rezilierea Contractului") fără a aduce atingere dreptului CONCEDENTULUI 
de a solicita despăgubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situaţii. 

ARTICOLUL 45- REPREZENTANŢII PĂRŢILOR 

(1) Pentru executarea prezentului Contract, în relaţia sa cu CONCEDENTUL, 
CONCRSTONARUL va numi o persoană ca "Manager de Contract", care va asigura 
comunicarea corespunzătoare cu partenerii contractuali. 

(2) CONCEDENTUL va numi de asemenea reprezentanţii săi care vor asigura comunicarea 
cu CONCESIONARUL. 

(3) Fiecare Parte este îndreptăţită să înlocuiască persoanele de contact, coordonatele şi 

adresele menţionate în prezentul Contract, cu condiţia de a notifica în prealabil cealaltă Parte. 
Notificarea se va face în scris şi va fi comunicată cu cel puţin 3 (trei) Zile Lucrătoare înainte 
ca modificarea să devină efectivă. Orice comunicare trimisă la vechile adrese, coordonate sau 
persoane de contact va fi considerată valabil efectuată dacă Partea care a modificat aceste 
elemente nu a comunicat corespunzător notificarea prevăzută în prezentul alineat. 

ARTICOLUL 46- COMUNICĂRI 

(1) Orice comunicare între Părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie 
transmisă în scris, în limba română, la următoarele adrese şi în atenţia următoarelor persoane: 

a) Pentru CONCESIONAR 

În atenţia: Manager de Contract, Dl./D-na .......................... . 

Adresa: .................... . 

Fax: ................................ . 
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E-mail: ................. . 

b) Pentru CONCEDENT/ADI 

În atenţia: Dl./D-na ........................ . 

Adresa: .............................. . 

Fax: ............................. . 

E-mail: ............................. . 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 
primirii. 

(3) Comunicările între părţi se pot face şi prin, fax sau e-mail sub condiţia confirmării de 
primire. 

(4) Dacă notificarea este transmisă prin poştă, aceasta se va face prin scrisoare recomandată 
cu confirmare de primire şi este considerată ca fiind primită de destinatar la data menţionată 
de oficiul poştal de destinaţie pe confirmarea de primire. 

(5) Dacă notificarea este transmisă prin fax sau e-mail, ea va considerată primită în prima Zi 
Lucrătoare după data transmiterii. 

(6) Notificările orale nu vor fi luate în considerare drept comunicări de vreuna dintre Părţi 
dacă nu sunt confirmate prin una dintre metodele prevăzute în alineatele de mai sus. 

ARTICOLUL 47- DREPTURILE TERŢILOR 

(1) Nici un element din prezentul Contract, fie expres, fie implicit, nu va conferi drepturi sau 
compensaţii conform sau în temeiul prezentului Contract vreunei alte persoane, alta decât 
Părţile şi succesorii lor respectivi, nici nu va elibera sau exonera de obligaţii sau răspundere 
vreo altă persoană, terţă faţă de vreuna dintre Părţi, nici nu va conferi vreun drept de 
subrogare sau vreun drept de acţiune împotriva vreunei Părţi din prezentul Contract. 

(2) Fără a aduce atingere prevederilor alineatului precedent, ADI va avea dreptul să exercite 
în numele şi pe seama CONCEDENTULUI drepturi contractuale ale acestuia atunci când 
prezentul Contract stipulează expres aceasta, în temeiul acestei stipulări şi pe baza mandatului 
acordat prin statutul Asociaţiei. CONCESIONARUL recunoaşte competenta ADI de a 
exercita aceste drepturi astfel cum se stipulează în prezentul Contract. 
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ARTICOLUL48-RENUNŢARE 

(1) Nicio renunţare nu va avea vreun efect juridic decât dacă este expres indicată ca fiind o 
renunţare şi comunicată în scris celeilalte Parţi şi ADI, conform regulilor de comunicare 
dintre Părţi stipulate la Articolul 46 ("Comunicări") din Contract, şi nicio altă acţiune, fapt 
sau omisiune nu va putea fi interpretată ca renunţare la vreun drept, termen sau prevedere a 
din prezentul Contract de către vreuna dintre Părţi. 

(2) Nici o renunţare făcută de o Parte la orice termen sau condiţie din prezentul Contract, o 
dată sau de mai multe ori, nu va fi considerată sau interpretată ca o renunţare viitoare la 
acelaşi sau la alte termene sau condiţii din Contract. 

(3) Renunţarea unei Părţi de a invoca încălcarea unei clauze contractuale sau a unei obligaţii 
de către cealaltă Parte nu va fi interpretată în nicio circumstanţă ca renunţare la invocarea 
viitoarelor încălcări ale aceleaşi sau ale alte clauze contractuale ori ale aceleaşi sau ale alte 
obligaţii ce către aceeaşi Parte. Dacă oricare dintre Părţi încalcă o obligaţie contractuală, 
renunţarea din partea Părţii prejudiciate de a invoca dreptul său de a cere executarea obligaţiei 
contractuale nu va fi interpretată ca o renunţare la dreptul însuşi. Neexercitarea sau 
exercitarea cu întârziere de către una dintre Părţi a unui drept conferit de prezentul Contract 
nu poate fi interpretat ca o renunţare la dreptul respectiv. 

ARTICOLUL 49- NULITATEA CONTRACTULUI ŞI DIVIZIBILITATEA 
PREVEDERILOR SALE 

(1) Dacă în orice moment ulterior Datei Semnării, orice articol sau prevedere a prezentului 
Contract sunt declarate de orice instanţă de judecată competentă ca fiind nelegale, nule sau că 
inaplicabile, conform Legii, respectivul articol sau prevedere nu va avea forţă juridică şi efect 
juridic, dar nelegalitatea sau inaplicabilitatea lor nu va avea vreun efect asupra validităţii şi 
aplicabilităţii oricăror alte prevederi ale prezentului Contract, care vor rămâne în continuare 
valide şi aplicabile în măsura permisă de Lege. 

(2) Nulitatea sau inaplicabilitate oricărui articol sau oricărei prevederi din prezentul Contract 
va fi stabilită în conformitate cu Articolul 52 ("Legea aplicabilă şi soluţionarea litigiilor") din 
prezentul Contract. Părţile convin să depună toate eforturile pentru a negocia o modificare 
echitabilă a articolelor sau prevederilor acestui Contract care sunt anulate sau inaplicabile, iar 
validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate prin 
aceasta. 

ARTICOLUL 50-MENŢINEREA UNOR PREVEDERI DUPĂ DATA ÎNCETĂRII 

Părţile convin ca la încetarea din orice cauze a Contractului, prevederile privind obligaţiile 
CONCESIONARULUI de menţinere a continuităţii Serviciului pentru o perioadă de maxim 
90 (nouăzeci) de Zile, precum şi Articolul 11 ("Redevenţa"), Articolul 52 ("Legea aplicabilă 
şi soluţionarea litigiilor"), Articolul 28 ("Răspunderea, penalităţi şi despăgubiri în sarcina 
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CONCESIONARULUI"), Articolul 32 ("Recuperarea debitelor"), Articolul 40 
("Confidenţialitate"), Articolul 42 ("Taxe"), Articolul 51 ("Declaraţii şi garanţii") vor rămâne 
în vigoare şi îşi vor produce efectele în legătură cu toate aspectele contractuale care pot apărea 
sau se pot menţine în continuare după Data Încetării Contractului. 

ARTICOLUL 51 - DECLARA ŢII ŞI GARANŢII 

(1) Fără a aduce atingere oricăror garanţii sau condiţii prevăzute de Lege şi în plus faţă de 
once alte declaraţii şi garanţii acordate prin clauzele prezentului Contract, 
CONCESIONARUL declară şi garantează CONCEDENTULUI .că cele stipulate în prezentul 

Articol sunt declaraţii corecte şi complete la Data Semnării şi că vor fi corecte şi complete la 
Data Începerii Contractului, precum şi pe toată Durata Contractului şi vor rămâne astfel după 
Data Încetării: 

a) CONCESIONARUL este o societate legal constituită, conform Legii din România. 

b) CONCESIONARUL are puteri depline, autoritatea şi capacitatea necesare să semneze şi să 
ducă la îndeplinire prezentul Contract, precum şi fiecare dintre celelalte documente care 
urmează să fie furnizate de către CONCESIONAR ulterior Datei Semnării. Prezentul Contract 
a fost legal autorizat conform tuturor procedurilor interne societ<~re din cadrul 
CONCESIONARULUI. Prezentul Contract este, iar celelalte documente şi acte ce vor fi 
furnizate de către CONCESIONAR ulterior Datei Semnării vor fi legal şi valabil semnate şi 
executate de către CONCESIONAR, constituind convenţii valide şi opozabile 
CONCESIONARULUI, ce pot face obiectul executării integrale de către CONCESIONAR, 
conform termenilor acestora. 

c) Pe Durata Contractului actul constitutiv al CONCESIONARUL nu va fi modificat sau 
completat în vreun mod care ar face executarea prezentului Contract nelegală sau în 
contradicţie cu actul constitutiv sau alt document statutar al CONCESIONARULUI. 

d) CONCESIONARUL are capacitatea organizaţională şi financiară pentru a executa 
Contractul, pentru a gestiona Serviciul şi pentru a-şi îndeplini obligaţiile sale contractuale şi 
va avea deplina autoritate pentru efectuarea plăţilor şi va plăti toate sumele datorate în baza 
prezentului Contract, conform prevederilor acestuia. 

e) Prezentul Contract instituie obligaţii care pot face obiectul executării, acceptate în totalitate 
de către CONCESIONAR. 

f) Nu există nicio acţiune în justiţie, in arbitraj, nicio procedură sau proces sau investigaţie fie 
judiciară, fie extra-judiciară, pe rol sau iminentă împotriva CONCESIONARULUI, nici 
sentinţe judecătoreşti, hotărâri arbitrale nefavorabile, nici alte proceduri care ar putea avea ca 
efect împiedicarea CONCESIONARULUI de a executa obligaţiile sale asumate prin prezentul 
Contract sau care ar putea afecta executarea Contractului, conform obiectivelor stabilite de 

către CONCEDENT. 
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g) Încheierea de către CONCESIONAR a prezentului Contract şi executarea obligaţiilor 
rezultate din prezentul Contract de către CONCESIONAR nu contravin, nu vor duce la o 
încălcare sau neîndeplinire a obligaţiilor sale din partea CONCESIONARULUI conform: 

(i) vreunei Legi aplicabile CONCESIONARULUI; 

(ii) actului constitutiv sau oricărui document statutar al CONCESIONARULUI; 

(iii) vreunui contract sau alt document la care CONCESIONARUL este parte sau la 
care CONCESIONARUL este obligat sau al cărui obiect sunt orice active, 
venituri sau garanţii ale CONCESIONARULUI. 

h) Toate garanţiile, declaraţiile, recunoaşterile CONCESIONARULUI privind obligaţiile şi 
responsabilitatea lui în baza prezentului Contract au efect cumulativ şi niciuna nu va fi 
interpretată în mod separat de celelalte. 

(2) Fără a aduce atingere oricăror garanţii sau condiţii prevăzute de Lege şi în plus faţă de 
orice alte declaraţii şi garanţii acordate prin clauzele prezentului Contract, CONCEDENTUL 
declară şi garantează CONCESIONARULui că cele stipulate în prezentul Articol sunt 
declaraţii corecte şi complete la Data Semnării şi că vor fi corecte şi complete la Data 
Începerii Contractului, precum şi pe toată Durata Contractului şi vor rămâne astfel după Data 
Încetării: 

a) CONCEDENTUL are puteri depline, autoritatea şi capacitatea necesare să semneze şi să 
ducă la îndeplinire prezentul Contract, precum şi fiecare dintre celelalte documente care 
urmează să fie furnizate de către CONCEDENT ulterior Datei Semnării. 

b) Încheierea prezentului Contract a fost legal aprobată prin hotărâri ale autorităţilor 
deliberative ale CONCEDENTULUI 1 tuturor unităţilor administrativ-teritoriale care 
constituie CONCEDENTUL şi prin hotărâre a adunării generale a ADI, nicio altă aprobare 
sau formalitate administrativă suplimentară nefiihd necesară. 

c) CONCEDENTUL are dreptul de a concesiona CONCESIONARULUI Bunurile de Retur 
care sunt în proprietatea sa şi formează infrastructura Serviciului, precum şi să delege 
CONCESIONARULUI gestiunea Serviciului pe baze de exclusivitate pentru întreaga Arie a 
Delegării. 

d) Încheierea de către CONCEDENT a prezentului Contract şi executarea obligaţiilor 
rezultate din prezentul Contract de către CONCEDENT nu contravin, nu vor duce la o 
încălcare sau neîndeplinirea obligaţiilor sale din partea CONCEDENTULUI conform: 

i. vreunei Legi aplicabile CONCEDENTULUI sau ADI; 

11. vreunui act administrativ sau decizii judecătoreşti aplicabile CONCEDENTULUI sau 
ADI; 

111. vreunui contract sau alt document la care CONCEDENTUL 1 once unitate 
administrativ-teritorială ce constituie CONCEDENTUL este parte sau la care este 
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obligat sau al cărui obiect 
CONCEDENTULUI/ vreunei 
CONCEDENTUL. 

sunt orice active, venituri sau garanţii ale 
unităţi administrativ-teritoriale ce constituie 

e) Obligaţiile asumate de către CONCEDENT prin Contract sunt obligaţii asumate în 
conformitate cu prevederile legale, valabile, având caracter obligatoriu în baza Legii. 

ARTICOLUL 52- LEGEA APLICABILĂ ŞI SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

(1) Părţile convin că acest Contract va fi interpretat şi executat conform legilor din România. 

(2) În cazul unei dispute sau neînţelegeri privind interpretarea sau executarea Contractului, 
Părţile vor face toate eforturile necesare pentru a soluţiona pe cale amiabilă orice dispută în 
termen de 30 (treizeci) de Zile (sau o perioadă mai lungă dacă Părţile convin astfel) din 
momentul în care una dintre Părţi a comunicat în scris celeilalte Părţii existenţa unei dispute şi 
obiectul acesteia. Dacă disputa nu poate fi soluţionată pe cale amiabilă, atunci oricare dintre 
Părţi poate notifica în scris despre imposibilitatea ajungerii la o soluţie şi în urma acestei 
notificări fie Parte care a trimis notificarea, fie Partea notificată poate supune spre soluţionare 
disputa în faţa instanţelor judecătoreşti competente din România. 

Prezentul Contract este încheiat în limba română, în . . . . . . . . . . . . . . . . . . original exemplare 
originnle~ cOte unul pentru fiecare Parte 

Pentru CONCEDENT CONCESIONAR 

Preşedintele ADI ............. .. Reprezentant 

VIZAT, 
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(inclusiv răspunsurile la clarificările solicitate de către operatorii economici până la 
deschiderea ofertelor) 
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(inclusiv clarificările date de acesta, după deschiderea ofertelor) 
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Infrastructură existentă pusă la dispoziţia viitorului operator 

Recipientele de colectare au fost achiziţionate prin proiect în perioada - noiembrie 2015, fiind în 
parametri normali de utilizare. 

Recipiente achiziţionate prin proiectul POSM puse la dispoziţia CONCESIONARULUI 

Zona 1 505 195 142 161 35 
' "" "'' '""'"'"" ........ 
Zona 2.1 1.653 187 128 134 46 

Zona 2.2 558 663 76 91 44 

Zona3 2.227 3.623 1.226 1.309 327 

Zona4 o o o 20 

Zona 5 378 185 7 7 16 

TOTAL 6.001 4.853 1.579 1.702 488 

Se pun la dispozitie şi următoarele recipiente pentru colectarea fluxurilor speciale: 9 containere de 10 
mc şi 7 containere de 15 mc. 

Recipiente achiziţionate prin proiectul ISPA puse la dispoziţia CONCESIONARULUI. 

Statia de transfer Brezoi 

Infrastructura existentă ST Brezoi 

2 Bandă rulantă 

3 Prescontainer 

4 Cap tractor cu semicompactor 

5 Vehicul uşor de colectare a deşeurilor 

1 Sub rezerva confirmarii cu ocazia predarii- primirii 
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7 Autogunoiere 7-9 mc 

Statia de transfer Fârtăteşti 

Infrastructura existentă ST Fârtăţeşti 

Presă 

2 Maşină încărcat şi transportat pre containere 

3 Camion platformă 

4 Autogunoieră 

5 Autogunoieră 9mc 

Statia de sortare Drăgăşani (va fi transformată în ST) 

Infrastructura existentă SS Drăgăşani 

Platforma cântărire 

2 Bandă transportoare 

3 Bandă cabină sortare 

4 
Cabină sortare cu instalaţie de ventilaţie 

exhaustor şi aer condiţionat (2 echipamente) 

5 PresăPET 

6 Bandă transportoare alimentare presă PET 

7 Presă doze 

Statia de transfer Galicea 

Infrastructura existentă ST Galicea 

2 

3 

Cap tractor cu semicompactor pentru 

containere mari (72 mc) 

Camion platformă 

2 

1 

1 

1 

3 

1 -> 

1 

2 
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5 Autogunoiere 

Statia de transfer Bălceşti 

Infrastructura existentă ST Bălceşti 

2 

3 

4 

5 

Presă 

Cap tractor maşină pentru încărcat 

transport 

Camion platformă 

Vehicul uşor de colectare 

Autogunoiere 

Statia de sortare Brezoi 

Infrastructura existentă SS Brezoi 

Platformă cântar 

2 Hală sortare 

3 Presă de balotat manuală 

4 Container Abroll 

5 Containere 

6 frontal 

7 Electro-stivuitor 

8 Maşină transport containere Abrollkipper 

Statia de sortare Râureni 

Infrastructura existentă SS Râureni 

1 

7mc 

1 

24mc 6 

2 mc 20 

1 
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9 Maşină transport containere Abrollkipper 

1 O Camion transport bal o ţi la reciclatori 
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Indicatori de performanţă pentru monitorizarea activităţilor de colectare şi transport şi 
a activităţii de sortare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor din construcţii şi 

desfiinţări de la populaţie 

Numărul de recipiente 
pentru colectarea 

1.000 lei/recipient 
1.1 

deşeurilor reziduale, 
% 100 ne furnizat în 1 O de zile de Lunar 

furnizate ca urmare a 
la primirea solicitării 

solicitărilor, raportat la 
numărul total de solicitări 

Numărul de recipiente 
pentru colectarea 
separata a deşeurilor 1.000 lei/recipient 

1.2 reclclablle, fttrnizate ca % 100 nefumizal în 1 O de zile de Lunar 
urmare a solicitărilor, la primirea solicitării 

raportat la numărul total 
de solicitări 

Numărul de situaţii în 
care vehiculul specializat 
pentru colectarea 
deşeurilor menajere 

2.000 lei/vehicul identificat 

1.4 
periculoase nu 

% 100 a nu respecta planul de Trimestrial 
staţionează la locul şi 

lucru 
perioada stabilită, 
conform planului de 
lucru, raportat la numărul 
total de situaţii 

Numărul de situaţii în 
care un recipient de 
colectare deteriorat este 

1.5 
reparat sau înlocuit în 

% 90 
1.000 lei/container 

Trimestrial 
mai puţin de 24 de ore de nereparat sau neînlocuit 

la semnalarea defecţiunii 
raportat Ia numărul total 
de situaţii 

1.6 
Numărul de situaţii în 

% 90 1.500 lei/colectare Lunar 
care colectarea separată a 

neefectuată conform plan 
deşeurilor reciclabile nu 
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se realizează la frecvenţă de lucru 

stabilita prin contract, 
raportat la numărul total 

de situaţii 

Numărul de situaţii în 
care colectarea separată a 
deşeurilor voluminoase 

nu se realizează la 1.500 lei/colectare 

1.7 frecvenţă şi condiţiile % 90 neefectuata conform plan Lunar 

stabilite prin contract şi de lucru 

planul de lucru, raportat 

la numărul total de 

situaţii 

Numărul de reclamaţii 

scrise la care Operatorul 

a răspuns 1n 30 de zile de 

1.8 la data primirii % 100 1.500 Lei/reclamaţie Trimestrial 

reclamaţiei, raportat la 
numărul total de 
reclamaţii scrise 

Populaţia care 
beneficiază de colectarea Datele sunt folosite 1n scop 

2.1 deşeurilor raportat la % 100 Lunar 
de monitorizare 

populaţia totală la nivelul 

judeţului 

.............................. 

Cantitatea de deşeuri 2020-
Pentru cantităţile de 

reciclabile din deşeurile min. 50% 
deşeuri destinate a fi 

menajere şi similare depozitate care depăşesc 

(hârtie şi carton, plastic, cantităţi le corespunzătoare 

metale şi sticlă) colectate indicatorilor de 

separat şi acceptate la o 2021- performanţă prevăzuţi, 

2.2 
staţie de sotiare 

% 
min. 60% plata cuantumului aferent 

Anual 
autorizată pentru sortarea tarifului de depozitare şi a 

deşeurilor colectate contribuţiei pentru 

separat, raportată la economia circulară se va 

cantitatea totală de 
începând realiza de către operator 

deşeuri reciclabile 
cu 2022 din alte surse, fără a putea 

menajere şi similare 
-min. recupera aceste costuri prin 

generată. 
70% tarif 
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2.5 

2.6 

Deşeurile sunt 

considerate colectate 

separat numai cu 
îndeplinirea criteriilor de 

acceptare în staţia de 

sortare autorizată pentru 

sortarea deşeurilor 

colectate separat. 

Cantităţile sunt calculate 

pe baza bonurilor de 

cântar emise la staţia de 

sortare. 

Cantitatea totală de 

deşeuri reciclabile 

generată se estimează 

aplicând datele de 

compoziţie la cantitatea 

totală de deşeuri 

colectată de operator. 

Populaţia care solicită şi 

pentru care se aplică 

instrumentul economic 

"plăteşte pentru cât 

arunci" raportat la 

populaţia totală din aria 

de de legare (%) 

Cantitatea de deşeuri 

menajere periculoase 

colectate separat trimisă 

la eliminare raportat la 

cantitatea totală de 

deşeuri menajere 

periculoase colectate 

· anual 

% 

% 

1 
Cantitatea de deşeuri 

2. 7 volum in oase colectată şi % 

1 trimisă la tratare în 
1 

..!vederea valorifi~~rii 

2020-

min. 20% 

2021-
min. 25% Datele sunt folosite în scop 

de monitorizare 
începând 

cu 2022 

-min. 

30% 

min. 90 
Datele sunt folosite în scop 

de monitorizare 

Pentru cantităţile de 

Anual 

Anual 

min. 30 deşeuri destinate a fi Anual 

depozitate care depăşesc 

cantităţile corespunzătoare 
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raportat la cantitatea indicatorilor de 

totală de deşeuri performanţă prevăzuţi, 

voluminoase colectate de plata cuantumului aferent 

la populaţie şi operatori tarifului de depozitare şi a 

economici contribuţiei pentru 
economia circulară se va 
realiza de către operator 
din alte surse, fără a putea 

recupera aceste costuri prin 
tarif. 

. ................................... 
Cantitatea de deşeuri 
voluminoase colectată şi 
trimisă la 

2.8 
tratare/eliminare raportat 

% min. 90 
Datele sunt folosite în scop 

Anual 
la cantitatea totală de de monitorizare 

deşeuri voluminoase 
colectate de la populaţie 
şi operatori <.'lconomici 

Pentru cantităţile de 
deşeuri destinate a fi 

depozitate şi sau 

Cantitatea totală de valorificattJ entJrgelie eare 

deşeuri trimise la depăşesc cantităţile 

reciclare ca procentaj din corespunzătoare 

cantitatea totală de indicatorului de 

deşeuri acceptate la performanţă prevăzut, plata 

2.9 staţiile de sortare(%) % min. 75 
cuantumului aferent 

Anual 
tarifului de depozitare şi a 
contribuţiei pentru 
economia circulară şi/sau a 

Se aplică în mod costului cu valorificarea 
individual, pentru fiecare energetică după caz, se va 
staţie de sortare în parte realiza de către operator 

din alte surse, fără a putea 
recupera aceste costuri prin 

tarif 

• mi '"'"''"'"""'. . 

Cantitatea de deşeuri din i 
Pentru cantităţile de 

construcţii şi desfiinţări 1 deşeuri destinate a fi 

2.10 
colectată separat de la 

% min. 30 
1 depozitate care depăşesc 

Anual 
populaţie şi trimisă la 1 cantităţile corespunzătoare 

: tratare în vederea indicatorilor de 

valorificării raportat la performanţă prevăzuţi, 

cantitatea totală de plata cuantumului aferent 
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2.11 

3.1 

3.2 

3.3 

deşeuri din construcţii şi 
desfiinţări colectată de la 
populaţie în anul 
respectiv 

Cantitatea de deşeuri din 
construcţii şi desfiinţări 

colectată şi trimisă la 
tratare/eliminare raportat 

la cantitatea totală de 
deşeuri din construcţii şi 
desfiinţări colectate de la 

populaţie anual 

Numărul de încălcări ale 
obligaţiilor contractuale 
ale operatorului şi/sau ale 
obligaţiilor din licenţe şi 
autorizaţii identificate în 

urma controalelor 
efectuate de către 
CONCEDENT şi alte 

instituţiile abilitate 

Numărul de reclamaţii 

ale utilizatorilor privind 
calitatea şi cantitatea 
serviciilor prestate 
rezolvate în mai puţin de 
o zi calendaristică 
raportat la numărul total 
de reclamaţii justificate 
rezolvate privind 

calitatea şi cantitatea 

serviciilor prestate 

Numărul de utilizatori şi 

angajaţi care au primit 

despăgubiri datorate 
culpei operatorului de 
colectare şi transport sau 

% min. 90 

Nr. o 

% min. 90 

Nr. o 

tarifului de depozitare şi a 
contribuţiei pentru 
economia circulară se va 
realiza de către operator 
din alte surse, fără a putea 
recupera aceste costuri prin 

tarif. 

Datele sunt folosite în scop 
de monitorizare 

5.000 Lei/ încălcare 

5.000 Lei/ reclamaţie 

5.000 Lei/utilizator sau 
angajat al operatorului 

Anual 

Trimestrial 

Trimestrial 

Trimestrial 
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dacă s-au îmbolnăvit din 
cauza nerespectării 
condiţiilor de prestare a 
activităţii de colectare şi 
transport 

Valoarea despăgubirilor 
acordate utilizatorilor de · 

către operatorul de 
colectare şi transport 

3.4 pentru situaţiile de mai 
sus raportata Ia valoarea 
totală facturată aferentă 

activităţii de colectare şi 
transport 

% o 5.000 Lei/pentru fiecare 
procent 

Trimestrial 
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(prezentate conform Anexei formulare financiare) 
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I. AJUSTAREA TARIFULUI 

Ajustarea Tarifului se face cu respectarea Normelor 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. 109/2006 (Normele Metodologice). 

II MODIFICAREA TARIFULUI 

1. Situaţii generale 

Ajustarea Tarifului se face cu respectarea Normelor Metodologice, cu următoarele precizări: 

costurile cu echipamentele/utilajele/autovehiculele necesare furnizării Serviciului sunt 
cuprinse în Tariful ofertat; 
cazurile care pot conduce la modificarea cantităţilor sunt lirnilale la situaţia în care, la 
încheierea fiecărui An Contructual, cantităţile înregistrate variază cu cel puţin ?.0% 
faţă de cantităţile estimate în Caietul de Sarcini/luate în considerare la ultima 
modificare a Tarifului; 
cazurile care pot conduce la modificarea condiţiilor de prestare a activităţii sunt 
limitate la situaţia Modificării Legii şi/sau a Contractului, inclusiv anexele sale (în 
special Regulamentului Serviciului şi Caietul de Sarcini). 

2. Situaţii speciale 

2.1. CONCEDENTUL va aproba anual (până la 30 noiembrie), începând cu al doilea an 

calendaristic de la Data Începerii, modificarea Tarifului Distinct Deşeuri Reciclabile 

Utilizatori aplicabil Utilizatorilor Casnici, pe care o va calcula prin aplicarea următoarei 

formule: 

Truc m == (T•· * Qr uc- V contr OTR uc - Vrcc) / (P*12) 

Truc m - componenta aferentă deşeurilor reciclabile din Tariful plătit de Utilizatorii 

Casnici modificată ca urmare a încasării contribuţiei de la OIREP (lei/persoană x lună) 

Tr - tariful distinct pentru gestionarea Deşeurilor Reciclabile în zona de delegare, 

calculat şi aprobat (lei/tonă) 

Q .. uc- cantitatea de deşeuri reciclabile care se estimează a se colecta de la utilizatorii 

casnici în anul pentru care se aprobă Tariful modificat, conform fişei de fundamentare 

a tarifului distinct pentru gestionarea deşeurilor reciclabile (tone/an) 

Vcontr OTR uc - valoarea contribuţiei din anul anterior platită de OIREP, aferentă 

cantităţii de Deşeuri de Ambalaje valorificate provenite de la Utilizatorii Casnici 
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(lei/an). Valoarea se calculează prin înmulţirea contribuţiei totale din anul anterior de 

la OIREP cu ponderea cantităţii de Deşeuri din Ambalaje valorificate provenite de la 

Utilizatorii Casnici din cantitatea totală de Deşeuri din Ambalaje valorificate. Pentru 

al doilea an calendaristic de la Data Începerii, valoarea contribuţiei anuale . se 

estimează pe baza contribuţiilor încasate în primele trei trimestre ale anului. Începând 

cu al treilea an de la Data Începerii, valoarea contribuţiei anuale se estimează pe baza 

contribuţiilor încasate în trimestrul IV al anului precedent şi în primele trei trimestre 

ale anului curent. 

Vrec- veniturile din valorificarea deşeurilor reciclabile, înregistrate de operator. Pentru 

al doilea an calendaristic de la Data Începerii, valoarea veniturilor din valorificarea 

deşeurilor reciclabile, care va fi avută în vedere la calculul Tarifului Distinct Deşeuri 

Reciclabile Utilizatori aplicabil Utilizatorilor Casnici, reprezintă veniturile încasate în 

primele trei trimestre ale anului. Începând cu al treilea an de la Data Începerii, 

valoarea veniturilor din valorificarea deşeurilor reciclabile, care va fi avută în vedere 

la calculul Tarifului Distinct Deşeuri Reciclabile Utilizatori aplicabil Utilizatorilor 

Casnici, reprezintă veniturile încasate în trimestrul IV al anului precedent şi în primele 

trei trimestre ale anului curent. 

P- populaţia din Aria Delegării. 

2.3. CONCEDENTUL va aproba anual, începând cu al doilea an calendaristic de la Data 

Începerii, modificarea Tarifului Distinct Deşeuri Reciclabile Utilizatori aplicabil Utilizatorilor . 

Non-casnici, pe care o va calcula prin aplicarea următoarei formule: 

T r unc m = (T r - V contr OTR unc - Vrcc) / Q•· unc 

unde: 

T r unc m - componenta aferentă Deşeurilor Reciclabile din tarifele/taxele plătite de 

Utilizatorii Non-Casnici modificată ca urmare a încasării contributiei de la OIREP 

(lei/tonă) 

T r -tariful distinct pentru gestionarea deşeurilor reciclabile în Aria Delegării, calculat 

şi aprobat (lei/tonă) 

Qr unc - cantitatea de Deşeuri Reciclabile care se estimează a se colecta de la 

Utilizatorii Non-Casnici în anul pentru care se aprobă tarifele/taxele modificate, 

conform fişei de fundamentare a Tarifului distinct pentru gestionarea deşeurilor 

reciclabile (tone/an) 

Vcontr OTR unc - valoarea contribuţiei din anul anterior plătită de OIREP aferentă 

cantităţii de Deşeuri din Ambalaje valorificate provenite de la Utilizatorii Non-Casnici 
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(lei/an). Valoarea se calculează prin înmulţirea contribuţiei totale din anul anterior de 

OIREP cu ponderea cantităţii de Deşeuri de Ambalaje valorificate provenite de la 

Utilizatorii Non-Casnici din cantitatea totală de Deşeuri de Ambalaje valorificate. 

Pentru al doilea an calendaristic de la Data Începerii, valoarea contribuţiei anuale se 

estimează pe baza contribuţiilor încasate în primele trei trimestre ale anului. Începând 

cu al treilea an de la Data Începerii, valoarea contribuţiei anuale se estimează pe baza 

contribuţiilor încasate în trimestrul IV al anului precedent şi în primele trei trimestre 

ale anului curent. 

V .. ec- veniturile din valorificarea deşeurilor reciclabile, înregistrate de operator. Pentru 

al doilea an calendaristic de la Data Începerii, valoarea veniturilor din valorificarea 

deşeurilor reciclabile, care va fi avută în vedere la calculul Tarifului Distinct Deşeuri 

Reciclabile Utilizatori aplicabil Utilizatorilor Casnici, reprezintă veniturile încasate în 

primele trei trimestre ale anului. Începând cu al treilea an de la Data Începerii, 

valoarea veniturilor din valorificarea deşeurilor reciclabile, care va fi avută în vedere 

la calculul Tarifului Distinct Deşeuri Reciclabile Utilizatori aplicabil Utilizatorilor 

Casniei, reprezintă veniturile încasate în trimestrul IV al anului precedent şi în primele 

trei trimestre ale anului curent. 
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MODELE DE FORMULARE 

Formularul m.1- Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.80 din Legea 100/2016 

Formularul m.2- Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 79 din Legea 100/2016 

Formularul m.3- Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 81 din Legea 100/2016 

Formularul nr.4- Declaratia privind evitarea conflictului de interese 

Formularul nr.S- Informaţii generale 

Formularul nr.5.1. - Angajament privind susţinerea financiară a cifrei de afaceri globală a 

ofertantului/grupului de operatori economici. Anexa la Formularul nr.5.1. 

Formularul nr.6 w Declaraţie privind lista principaldur servicii prestate în ultlmll 3 ani. Anexa la 

Formularul nr.6 

Formularul nr.6.l. - Angajament privind susţinerea tehnică - experienţa similară a ofertantului/grupului 

de operatori economici. Anexa la Formularul nr. 6.1. 

Formularul nr.6.2. ··-Experienţa similară. Anexa la Pormularul nr.6.2. 

Formularul nr.7.0.- Metodologia de execuţie a serviciilor 

Formularul nr.7.1. -Declaraţie şi Lista cu personalul cheie propus pentru îndeplinirea contractului 

Formularul nr.7.2.- Curriculum vitae- model 

Formularul 7.3.- Declaraţia de disponibilitate 

Formularul nr.8- Lista subcontractanţilor 

Formularul nr.8.1. -Acordul de subcontractare- model orientativ 

Formularul nr.9- Declaraţie privind lista asociaţilor şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de 

către aceştia. Anexă la Formularul nr.9 

Formularul 9.1. ·-Acord de asociere- model orientativ 

Formularul nr. 1 O- Declaraţie privind respectarea legislaţiei în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de 

muncă 

Formularul nr.ll -Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale 

Formularul nr.12- Formular de propunere financiară. Anexa la Formularul nr.12 

Formularul nr.l3 -Scrisoarea de garanţie de participare- model 

Formularul nr.14- Scrisoare de înaintare 

Formular nr.15- Împuternicire 
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OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

Formularulnr. 1 

Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.80 din Legea 100/2016 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului 
economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al ofertantului, declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile 
faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în. situaţiile prevăzută la art.80 alin.1 şi 2 din Legea 
100/2016. 

Declarăm că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţelegem ca 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii şi confirmarii declaraţiilor orice 
documente doveditoare de care dispunem. · 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Prezenta declaraţie este valabila pana la data de (data expirarii perioadei de valtJbilitate a ofertei) 

Data completării ____ _ 

Operator economic, 
(denumirea/numele) 

(semnatura reprezentant legal) 
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OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

Formularul nr. 2 
Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 79 din Legea 100/2016 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului 
economic) în calitate de ofertant/ofe11ant asociat/terţ susţinător al ofertantului, declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile 
faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 79 din Legea 100/2016, respectiv 
nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea 
niciuneia dintre următoarele infractiuni: 
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind 

Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10- 13 din 
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18A 1 - 18/\5 din 
Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

d) acte de terorism prevăzute de art. 32 - 35, art. 37 şi 38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi 
combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat; 

''e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 
din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209- 217 din Legea nr. 286/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

g) fraudă, în sensul art. 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor 
Europene- combaterea fraudei; 

h) nicio persoana membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al 
respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul 
acestuia nu a fost condamnată printr-o hotărâre definitivă. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 
documente doveditoare de care dispunem. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Data completării ...................... · 
Operator economic, 

(numele reprezentantului legal, în clar) 

(semnătură autorizată) 
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OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

Formularul nr. 3 
Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 81 din Legea 100/2016 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului 
economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub 
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 81 din 
Legea 100/2016, respectiv operatorul economic şi persoanele cu putere de reprezentare, decizie sau 
control cu privire Ia operatorul economic nu se află în niciuna dintre următoarele situaţii: 

a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 38, iar entitatea contractantă poate demonstra acest 
lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se 
constată încălcarea acestor obligaţii; 

b) împotriva operatorului economic s-a deschis procedura de insolvenţă, potrivit dispoziţiilor legale, 
cu excepţia situaţiei în care operatorul economic se află în reorganizare judiciară; 

c) a comis o abatere profesională gravă, care îi pune în discuţie integritatea, iar entitatea 
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a 
unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative; 

d) entitatea contractantă are suficiente indicii plauzibile pentru a considera că operatorul economic a 
încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în 
legătură cu procedura în cauză; 

e) se află J'ntr-u11 conflict de interese în cadt•ul suu în legătură cu proccduru în cauză, iar ac.east~ 
situaţie nu poute fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe; 

f) operatorul economii.; şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce li reveneau în 
cadrul unui contract de concesiune sau contract anterior încheiat cu o entitate contractantă, iar 
aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau 
alte sancţiuni comparabile; 

g) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la 
solicitarea entităţii contractante, în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al 
îndeplinirii criteriilor de calificare şi de selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în 
măsură să prezinte documentele justificative solicitate; 

h) operatorul economic a încercat să i~fluenţeze în mod nelegal procesul decizional al entităţii 
contractante, să obţină informaţii confidenţiale care J-ar putea conferi ava11taje nejustificate în 
cadrul procedurii de atribuire a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii ori a furnizat 
din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor entităţii 
contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, 
selectarea acestuia sau atribuirea contractului de concesiune către respectivul operator economic; 

i) au comis în conduita lor profesională greşeli grave demonstrate prin orice mijloace pe care 
entitatea contractantă le poate justifica, inclusiv ale instanţelor judecătoreşti, ale Băncii Europene 
de Investiţii şi ale organizaţiilor internaţionale. 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 

că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 
documente doveditoare de care dispunem. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este. conformă cu realitatea surit pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Data completării ..................... . 
Operator economic, 

(numele reprezentantului legal, în clar) 

(semnătură autorizată 
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OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

Formular nr. 4 

Declat·atia privind evitarea conflictului de interese 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului 
economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al ofertantului, declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile 
faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu într-o situaţie de conflict de interese aşa cum este aceasta 
prevăzută la art. 44 din Legea 100/2016, respectiv nu ma aflu în niciuna dintre următoarele situaţii: 

ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/terţul susţinător al ofertantului (se selectează 
calitatea operatorului economic şi se înscrie numele) nu are drept 
membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi nu are 
acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al 
doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul 
autorităţii contractante, astfel cum au fost menţionate în instrucţiunile pentru ofertanţi; 
ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantullterţul susţinător al ofertantului (se selectează 
calitatea operatorului economic şi se înscrie numele) nu a nominalizat 
printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt 
soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu 

\ persoane cu funcţii de decizie I'n cadrul autorităţii contractante, astfel cum au fost menţionate în 
fi~a de date a conccsiunii. 
Subsemnatul declar că iniormaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 

că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice 
documente doveditoare de care dispunem. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Data completării .................... .. 
Operator economic, 

(numele reprezentantului legal, în clar) 
(semnătură autorizată) 
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OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

Formularul nr. 5 

INFORMA TII GENERALE 

1. Denumirea/numele: 

2. Codul fiscal: 

3. Adresa sediului central: 

4. Telefon: 
Fax: 
E-mail: 

5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare--,----------
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ____________ _ 
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ------
telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 

8. Principala piata a afacerilor: 

9. Declaram cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

An 1 (2017) An 2 (2018) 
Date financiare RON 

Cifra de medie afaceri globala 
anuală 

Data completării _____ _ 

RON 

Operator economic, 
(denumirea/numele) 

An 3 (20 1 9) 
RON 

(semnatura reprezentant legal) 
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OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

Terţ susţinător financiar 

(denumire) 

Către, .....•........... 

ANGAJAMENT 
privind susţinerea financiară a cifrei de afaceri globală 

a ofertantului/grupului de operatori economici 

Formularul nr.5.1. 

Cu pnv1re Ia procedura pentru atribuirea contractului " ................ " 
noi ....................................... (denumirea terţului susţinător financiar) având sediul înregistrat la 
................................. (adresa te11ului susţinător financiar), ne obligăm ca, în situaţia în care 
contractantul .............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) întâmpină dificultăţi 
de natura financiară, pe parcursul derulării contractului, să garantăm, necondiţionat şi irevocabil, 
autoritarii contractante achizitoare susţinerea financiară pentru îndeplinirea contractului conform ofertei 
prezentate şi a contractului de concesiune ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea 
contractantă. 

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au 
fost incluse în propunerea financiară. 

Noi, ....................................... (denumirea terţului susţinător financiarj, declarăm că 
~,, · înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă în limita prezentului angajament, în legătură cu 

susţinerea cifrei tie afaceri caro rezultă din documentul anexat prezentului Angajament. 
Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile 

mi. 7o din Legea 100/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, 
îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susţinere financiară acordată 

(denumirea ofertantului/ grupului de operatori economia) 

Data completării, Terţ susţinător, 

(semnătura autorizată) 
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OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

Anexă la Formularul nr.5.1. 
Terţ susţinător financiar 

(denumirea/nume! e) 

DECLARAŢIE PRIVIND CIFRA DE AFACERI 

Subsemnatul, ......................................................... în calitate de împuternicit al 
(nume si prenume) 

(denumirea terţului susţinător financiar) 
având sediul înregistrat Ia ........................................................................... . 

(adresa terţului susţinător financiar) 
tel.: ................................ . 
fax: ................................. . 
e-mail: ............................. . 
Cod fiscal: ....................... .. 
Certificat de înmatriculare/îmegistrare ............... (nr. înmatriculare/înregistrare, data), 

obiectul de activitate, pe domenii: ................................... (în conformitate cu prevederile din statutul 
propriu). 

Activităţi CAEN pentru care există autorizare .................................... (se va solicita după 
caz, certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare 
specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de concesiune). 

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: 
1. .............................................................................................................. .. 

(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/ înregistrare) 

2. ·························································-······················································ 
3 ............................................................................................................... .. 

4. ················································································································ 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate 
A b 1 1 d 1 m ta eu e maiJOS sunt rea e. 

Anul 
Cifra de afaceri anuală Cifra de afaceri anuală 

(la 31 dec.) lei (la 31 dec.) ecltivalenteuro 

1 .............. 

2 ............. 
3 .............. 

Media anuală : 

Subsemnatul autonzez pnn prezenta once mstituţJe, societate comercială, banca, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai entităţii contractante cu privire la orice aspect 
tehnic şi financiar în legătură cu· activitatea noastră. 

Operator economic, 

Nume şi prenume (semnătură autorizata) 
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OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR SERVICII 

PRESTA TE ÎN ULTIMII 3 ANI SI 

Formularul nr. 6 

A CONTRACTELOR AFLATE ÎN DERULARE (dacă este cazul) 

Subsemnatul, ........................... , reprezentant imputernicit al .......................................................... . 
(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile 
faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi î'nţeleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul vcl'ificăl'ii şi confirmării declaraţiilor, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oterta, orice informaţii suplim~ntar~ în scopul verificării datelor 
din prezenta declaraţie. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................. cu sediul în ......................... , cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

Data completării _____ _ 

Operator economic, 
(denumirea/numele) 

(semnatura reprezentant legal) 
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OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

Anexa la Formularul nr.6 

LISTA 
PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII SIMILARE ÎN ULTIMII 3 ANI 

Obiect Codu 
N contract 1 
r CPV 
cr 
t 

1 
2 
... 

Denumirea/nume Calitatea 
beneficiar/client prestatorului *) 

Adresa 

Operator economic, 
(denumirea/numele) 

(semnatura reprezentant legal) 

Preţ Procent Perioada 
contract îndeplinit de derulare 

prestator contract .. ) 
(%) 

*)Se precizeaza calitatea în care a participat la 'indeplinirea contractului, cal'e poate fi de: c..:ontractant unic 
sau contractant conducator (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 
**)Se va preciza data de începere şi de finalizarea prestarii. 
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OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

Formularul nr.6.1. 
Terţ susţinător tehnic 

(denumire) 

Către, 

ANGAJAMENT 
privind susţinerea tehnică - experienţa similară 
a ofertantului/grupului de operatori economici· 

Cu pnvtre la procedura pentru atribuirea contractului " ............. ", 
noi ....................................... (denumirea terţului susţinător tehnic) având având sediul înregistrat la 
................................. (adresa terţului susţinător tehnic), ne obligăm ca, în situaţia în care 
contractantul .............. (denumirea ofertantului/ grupului de operatori economici) întâmpină dificultăţi 
de natură tehnică, pe parcursul derulării contractului, să garantăm, necondiţionat şi irevocabil, autoritarii 
contrnctnnte nchizitonre, susţinerea tehnică pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a 
contractului de concesiune ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă. 

Acordarea susţinerii tehnice nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost 
inel use în propunerea tehnică. 

Noi, ....................................... (ueuumireu tertului sustiuătot· tehnic), declarăm că 
înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă în limita prezentului angajament, în legătură cu 
susţinerea experientei similare care rezultă din documentul anexat prezentului Angajament. 

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile 
art. 76 din Legea 100/2016, care dă dreptul entităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea 
de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susţinere tehnică acordată 

(denumirea ofertantului /grupului de operatori economia) 

Data completării, Terţ susţinător, 

(semnătura autorizată) 
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OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

Anexa la Formularul6.1. 
Tet1 susţinător tehnic 

(denumirea/numele) 

DECLARA ŢIE PRIVIND EXPERIENTA SIMILARA 

Subsemnatul, ......................................................... în calitate de împuternicit al 
(nume si prenume) 

(denumirea terţului susţinător tehnic) 
având sediul înregistrat la ........................................................................... . 

(adresa terţului susţinător tehnic) 
tel.: ................................ . 
fax: ................................. . 
e-tnail: ............................. . 
Cod fis cal: ........................ . 
Certificat de înmatriculare/înregistrare ............... (nr. înmatriculare/înregistrare, data), obiectul 

de activitate, pe domenii: ................................... (în conformitate cu ptevedetile din statului propriu). 
Activităţi CAEN pentru care există autorizare .................................... (se va solicita după 

caz, certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare 
specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de concesiune). 

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: 
1 ............................................................................................................... .. 

(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/ înregistrare) 
2 ............................................................................................................ .. 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate 
în tabelul de mai jos sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are 
dreptul, de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor si documentelor care 
A fi 0 0 fi ., )' A 1 'fi V ., d 1 d' d 1 ° 111soţesc o erta, once 111 ormaţu supJtmentare 111 scopu ven tcam ate or m prezenta ee araţt. 
INr. Obiect CPV Denumirea/ numele Procent Perioada de 
crt. contract beneficiarului 1 Calitatea Preţ total îndeplinit de derulare a 

clientului Adresa *) contract furnizor contractului 
(%) **) 

o 1 2 3 4 5 6 8 
1 
2 

.. .. 
*) Se precizează calitatea în care a partictpat la îndepltmrea contractulUI, care poate fi de: contractant umc 
sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 
**)Se va preciza data de începere şi de finalizarea contractului. 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice sa 
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai entităţii contractante cu privire la orice aspect tehnic şi 
financiar în legătură cu activitatea noastră. 
Operator economic, 

Nume şi prenume (semnătură autorizata) 
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OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

Formularul nr.6.2. 

EXPERIENŢA SIMILARĂ 

1. Denumirea şi obiectul contractului: .................... .. 
Numărul şi data contractului: ..................... .. 

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: 
Adresa beneficiarului/clientului: .......... Ţara: .......... 

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: 
o contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie) 
o contractant asociat 

(se bifează opţiunea corespunzătoare) 
4. Valoarea contractului ............. (exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul) 

a)iniţială (la data semnării contractului): ................. . 
b) finală (la data finalizării contractului): ................. . 

5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora, valoarea în litigiu 
(echivalentul în Euro) şi modul lor de soluţionare: _____________ _ 

6. Durata de prestare a contractului (Juni) 
a) contractată: 
b) efectiv realizată: 
c.) motivul de decfllflre fl termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul: 
7. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special Ia suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de activitati 
prevăzute în contract: 

Operator economic, 

(semnătura autorizata) 
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OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

Anexa Ia Formularul 6.2. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Referinţe contracte din care să reiasă prestarea de servicii similare 

cu obiectul contractului ce urmează a fi atribuit 

Operator economic: 

Titlul contractului: 

Beneficiar: 

Date de contact ale persoanei/ persoanelor care pot da Nume: .................................. 
recomandări 

Telefon: ................................ 

Costuri aferente contractului: b) Contravaloarea anuală a serviciilor: 

·································· 
Surse de finanţare pentru contract 

Natura contractului: 
(Concesiune/ operare şi întreţinere/ Contract de 
Management/ alt tip de contract, specificaţi) 
Locuitori deserviţi prin prestarea serviciilor sau în aria 
deservită: 

Semnătura: ................................................................................. . 
(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului) 
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OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

METODOLOGIE DE EXECUŢIE A SERVICIILOR 

1. Managementul şi organizarea activităţii 
Oferta va trebui să cuprindă următoarele elemente: 

Formularul nr.7.0 

1.1 Organigrama cuprinzând toate posturile de lucru necesare desfăşurării activităţii (inclusiv 
numărul de personal propus pentru fiecare post) 

1.2 Atribuţiile specifice aferente fiecărei categorii de posturi de lucru cuprinsă în organigramă 
(prezentate în mod sintetic- nu este necesară ataşarea Fişelor de post) 

1.3. Detalierea atributiilor specifice aferente personalului de conducere, prezentate sub forma "Fisei 
de post". 

1.3 Diagrama cuprinzând repartizarea tuturor activităţilor ce urmează a fi desfăşurate pe amplasament 
Ia nivel de operator economic. Sunt vizate toate activităţile (prestarea serviciilor, activităţi de 
mentenanţa şi revizie periodica, audit, monitorizare, paza, etc.). Pentru fiecare activitate se va 
menţiona operatorul economic care o va presta (ofertantul- în cazul în care este un consorţiu, se 
va menţiona care dintre operatorii economici, subcontractori ai acestuia ect.). 

2. Mobilizarea şi operationalizarea activităţii 
Perioada de mobilizare cuprinde perioada dintre Data semnării şi Data începerii efective a 
prestării/furnizării serviciilor. In timpul Perioadei de mobilizare, Ofe1tantul va anunţa operatorii 
economici care gestionează instalaţiile de tratare şi eliminare a deşeurilor, generatorii de deşeuri similare 
~i alţi operatori posibil interesaţi, despre detaliile serviciilor ce vor fi furnizate în baza acestui Contract. 
In perioada de mobilizare vor fi desfăşurate minim activităţile prevăzute Ia articolul 3 din clauzele 
contractuale. 
Perioada de mobilizare va lua sfârşit la data de începere a contractului, atunci când toate condiţiile 
prevăzute în acest sens de contractul îneheiat vor fi îndeplinite. 
Oferta tehnică va cuprinde descrierea detaliată a activităţilor aferente etapei de mobilizare în mod 
distinct pentru fiecare activitate în parte. 
Oferta tehnică va cuprinde lista procedurilor de sistem, procedurilor operaţionale şi a instrucţiunilor de 
lucru şi lista formularelor care vor fi utilizate în derularea activităţii prin implementarea sistemelor de 
management de mediu, calitate şi sănătate ocupaţională. Nu este necesar ca procedurile şi instrucţiunile de 
lucru să fie ataşate ofe1tei. 
Ofertantul trebuie să prezinte modalitatea în care personalul recrutat va fi instruit şi calificat cu privire la 
atribuţiile şi sarcinile postului de lucru. 
Oferta trebuie să prezinte în mod clar durata de timp (exprimată în zile calendaristice) estimată pentru 
fiecare din activităţile care se vor derula în perioada de mobilizare. Durata pentru perioada de 
mobilizare este de maxim 90 de zile. 
Eventualele testări trebuie incluse în graficul detaliat al activităţilor aferente etapei de mobilizare. 

3. Planul de organizare a activitătii 
În oferta tehnică, Ofertantul trebuie să prezinte un Plan de organizare a activităţii detaliat şi coerent, care 
să prezinte cel puţin: 

alocarea de resurse pentru fiecare categorie de deseuri (vehicule, echipamente, unelte, personal); 
alocarea de resurse pentru operarea staţiilor de transfer 
alocarea de resurse pentru operraea staţiilor de sortare 

15 



OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

organizarea calendaristica a activitatii pe parcursul unui an- pentru fiecare UAT si categorie de 
deseuri; 
modul de colectare, echipamentele si resursele utilizate pentru fiecare flux special de deseuri care 
face obiectul contractului de delegare (deşeurile voluminoase, deşeurile de echipamente electrice 
şi electronice, deşeurile periculoase, deşeurile din construcţii şi desfiinţări de la populaţie). 
o descriere a procedurii aplicate si a modului de lucru utilizat la determinarea compozitiei 
deseurilor menajere şi a deseurilor similare. Ofertantul trebuie sa precizeze mijloace si instalatiile 
puse la dispozitia acestei activitati si fi·ecventa pe care o poate sustine prin raportare la cerinţele 
de determinare a compoziţiei deşeurilor conform prezentului caiet de sarcini. 
prezentarea modului de derulare a campaniilor de conştientizare şi educare a utilizatorilor în ceea 
ce priveşte colectarea separată a deşeurilor reciclabile şi modul de colectare a fluxurilor speciale 
de deşeuri 

Luând în considerare cerinţele din Documentaţia de atribuire, Ofertantul va calcula necesarul de 
echipamente pentru prestarea activităţilor contractului, separat pentru fiecare activitate în parte. 

Calculele vor fi prezentate explicit în cadrul Ofertei tehnice, specificându-se toţi parametrii principali 
pentru fiecare tip de mijloc de transpmt, respectiv pentru fiecare tip de utilaj în parte. 

La realizarea calculelor se vor avea în vedere, breviarele de calcul din Ordinul ANRSC nr. 111/2007 
privind aprobarea Caietului de sarcini cadrul al serviciului de salubrizare a localităţilor, cantităţile de 
lucrări estimat a fi realizate, fi·ecvenţele de prestare a serviciilor şi parametrii de calitate solicitaţi prin 
Caietul de sarcini. 

Pentru fiecare tip mijloc de transport/utilaj în patie se vor prezenta copii ale documentelor care să ateste 
veridicitatea parametrilor utilizaţi I'n formule. 

A vând în vedere cele menţionate anterior, capitolul 3 al Ofertei tehnice trebuie să cuprindă minim 
următoarele subcapitole: 

3.1 Organizarea activităţii de colectare şi transport a deşeurilor reziduale 

3.1.1 Prezentarea modului de colectare şi trum;port a deşeuri/ar reziduale 

3.1.2 Alocarea de resurse necesare pentru colectarea şi transportul deşeuri/ar reziduale 

Secţiunea va cuprinde şi o prezentare detaliată a timpilor de colectare necesari (luând în calcul timpii de 
manipulare, timpii de deplasare de la un utilizator/punct de colectare la altul şi timpii de deplasare la 
depozitul conform), care să poată demonstra că este suficientă utilizarea autogunoiere ofertate pentru 
colectarea a deşeurilor reziduale de la toţi utilizatorii/punctele de colectare, la parametrii solicitaţi prin 
documentaţia de atribuire. 

3.1.3 Organizarea calendaristică a activităţii de colectare şi transport a deşeuri/ar reziduale pe 
parcursul unui an 

3.2 Organizarea activităţii de colectare şi transport a deşeurilor de hârtie şi carton 

3,2.1 Prezentarea modului de .colectare şi transport a deşewilor de hârtie şi carton 

3.2.2 Alocarea de resurse necesare pentru colectarea şi transportul deşeuri/ar de hârtie şi carton 

Secţiunea va cuprinde şi o prezentare detaliată a timpilor de colectare necesari (luând în calcul timpii de 
manipulare, timpii de deplasare de la un utilizator/punct de colectare la altul şi timpii de deplasare la staţia 
de sortare), care să poată demonstra că este suficientă utilizarea maşinilor ofertate pentru colectarea a 
deşeurilor de hârtie şi carton de la toţi utilizatorii/punctele de colectare, la parametrii solicitaţi prin 
documentaţia de atribuire. 
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OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

3.2.3 Organizarea calendaristică a activităţii de colectare şi transport a deşeuri/ar de hârtie şi carton pe 
parcursul unui an 

3.3 Organizarea activităţii de colectare şi transport a deşeurilor de plastic şi metal 

3. 3.1 Prezentarea modului de colectare şi transport a deşeuri! ar de plastic şi metal 

3.3.2 Alocarea de resurse necesare pentru colectarea şi transportul deşeuri/ar de plastic şi metal 

Secţiunea va cuprinde şi o prezentare detaliată a timpilor de colectare necesari (luând în calcul timpii de 
manipulare, timpii de deplasare de la un utilizator/punct de colectare la altul şi timpii de deplasare Ia staţia 
de sortare), care să poată demonstra că este suficientă utilizarea maşinilor ofertate pentru colectarea a 
deşeurilor de plastic şi metal de la toţi utilizatorii/punctele de colectare, la parametrii solicitaţi prin 
documentaţia de atribuire. 

3. 3.3 Organizarea calendaristică a activităţii de colectare şi transport a deşeuri/ar de plastic şi metal pe 
parcursul unui an 

3.4 Organizarea activităţii de colectare şi transport a deşeurilor de sticlă 

3.4.1 Prezentarea modului de colectare şi transport a deşeuri/ar de sticlă 

3.4.2 Alocarea de resurse necesare pentru colectarea şi transportul deşeuri/ar de sticlă 

Secţiunea va cuprinde şi o prezentare detaliată a timpilor de colectare necesari (luând în calcul timpii de 
manipulare, timpii de deplasare de la un utilizator/punct de colectare la altul şi timpii de deplasare la staţia 

, de sortare), care să poată demonstra că este suficientă utilizarea maşinilor ofertate pentru colectarea a 
deşeurilor de sticlă de la toţi utilizatorii/punctele de colectare, la parametrii solicitaţi prin documentaţia de 
atribuire. 

3.4. 3 Organizarea calendaristică a activităţii de colectare şi transport a deşeuri/ar de sticlă pe parcursul 
unui an 

3.5 Organizarea activităţii de colectare şi transport a deşeurilor periculoase menajere 

3.5.1 Prezentarea modului de colectare şi transport a deşeuri/ar periculoase menajere 

3.5.2 Alocarea de resurse necesare pentru colectarea şi transportul deşeuri/ar periculoase menajere 

3.5.3 Organizarea calendaristică a activităţii de colectare şi transport a deşeuri/ar periculoase menajere 
pe parcursul unui an 

3.6 Organizarea activităţii de colectare şi transport a deşeurilor voluminoase 

3. 6.1 Prezerttarea modului de colectare şi transport a deşeuri/ar voluminoase 

3. 6.2 Alocarea de resurse necesare pentru colectarea şi transportul deşeuri/ar voluminoase 

La estimarea resurselor necesare se vor avea în vedere atât campaniile de colectare cât şi colectările la 
cerere a deşeurilor voluminoase. 

3. 6.3 Organizarea calendaristică a activităţii de colectare şi transport a deşeuri/ar voluminoase pe 
parcursul unui an 

3. 7 Organizarea activităţii de colectare şi transport a deşeurilor similare din pieţe 

3. 7.1 Prezentarea modului de colectare şi transport a deşeurilor similare din pieţe 

3. 7.2 Alocarea de resurse necesare pentru colectarea şi transportul deşeurilor similare din pieţe 
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OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

3. 7.3 Organizarea calendaristică a activităţii de colectare şi transport a deşeurilor similare din pieţe pe 
parcursul unui an 

3.8 Organizarea activităţii de colectare şi transport a deşeurilor din construcţii şi desfiinţări de la 
populaţie 

3. 8.1 Prezentarea modului de colectare şi transport a deşeurilor din construcţii şi desfiinţări 

3. 8.2 Alocarea de resurse necesare pentru colectarea şi transportul deşeuri/ar din construcţii şi 
desfiinţări 

3.8.3 Organizarea calendaristică a activităţii de colectare şi transport a deşeurilor din construcţii şi 
desfiinţări pe parcursul unui an 

3.9 Organizarea activităţii în cazul colectării deşeurilor de echipamente electrice şi electronice 

3.9.1 Prezentarea modului de lucru în cazul colectărilor deşeuri/ar de echipamente electrice şi 
electronice 

3.9.2 Alocarea de resurse necesare pentru prestarea colectării deşeuri/ar de echipamente electrice şi 
electronice 

3.9.2. Orf{anizarea calendaristică a activităţii de colectare şi transport a deşeurilor de echipamente 
electrice şi electronice pe parcursul unui an 

3.10 Organizarea activităţii de transfer 

3.1 0.1 Prezentarea modului de realizare a activităţii de transfer 

3.1 O. 2 Alocarea de resurse necesare pentru activitatea de transfer 

3.1 O. 3 Organizarea calendaristică a activităţii de transfer pe parcursul unui an 

3.11 Organizarea activită~ii de sortare 

3.1 1.1 Prezentarea modului de realizare a activităţii de sortare 

3.11.2 Alocarea de resurse necesare pentru activitatea de sortare 

3.11. 3 Organizarea calendaristică a activităţii de sortare pe parcursul unui an 

Pentru fiecare din cele 11 de activităţi de mai sus, alocarea de resurse necesare pentru prestarea activităţii 
se va prezenta sub formă tabel ară, utilizând modelul de mai jos. 
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OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

3.12 Procedura aplicată şi modului de lucru utilizat la determinarea compoziţiei deşeurilor menajere şi a 
deşeurilor similare 

3.13 Prezentarea modului de derulare a campaniilor de conştientizare şi educare a utilizatorilor în ceea ce 
priveşte colectarea separată a deşeurilor reciclabile şi modul de colectare a fluxurilor speciale de deşeuri 

4. Planul de recuperare a investitiilor 
Va fi prezentat planul de recuperare a investiţiilor numai pentru utilajele/echipamentele utilizate 
pentl'll prestarea acestui contract. 

La realizarea Planului de investiţii se va lua în considerare amortizarea anuală pe durata normată de 
utilizare a investiţiei respective, în conformitate cu normativele în vigoare (HG nr. 2139/2004 pentru 
aprobarea Catalogului pt'ivind clasificarea şi duratele normale de fune!itHmre a mijloaeelor fixe, eu 
modificările ulterioare). 

Datele prezentate în Planul de recuperare a investiţiilor trebuie să fie corelate cu datele prezentate în 
Fişele de fundamentare a tarifelor. 

5. Controlul proceselor. Monitorizarea performantei 

Oferta tehnică trebuie să prezinte, pentru fiecare activitate în parte, modul în care Operatorul înţelege să 
asigure propria monitorizarea, respectiv parametri de monitorizare propuşi, fi·ecventa determinărilor, 
metodele de determinare şi procedurile utilizate (inclusiv indicarea procedurilor de prelevare a probelor 
acolo unde este cazul). 

Cerintele minimale obligatorii sunt prezentate in Regulamentul serviciului de salubrizare care constituie 
Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini. 

6. Situatii de risc şi măsuri de interventie 

Se va prezenta un "Program de'gestionare a riscului", pentru fiecare risc menţionat în Secţiunea "Riscuri" 
a Caietului de sarcini. 

Fiecare "Program de gestionare a riscului" va cuprinde detalii privind modul de gestionare a riscurilor 
asumate de către Ofertant, inclusiv prevenirea producerii acestora. 

7. Auditul de conformitate 
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OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

Delegatarul îşi rezervă dreptul de a desfăşura periodic, un audit propriu privind conformitatea activităţilor 
desfăşurate pe amplasament în rapoti cu toate cerinţele legale aplicabile. 

Oferta tehnică trebuie să precizeze perioada necesară pentru îndeplinirea condiţiilor în vederea realizării 
primului audit de conformitate (exprimata în număr de zile calendaristice de la Data începerii activităţii). 

8. Acorduri cu alti operatori economici 

Este obligatorie ataşarea Ia oferta tehnică de acorduri încheiate cu operatorii economici autorizaţi care vor 
presta servicii în vederea îndeplinirii scopului contractului, şi anume cu - Concesionarul specializat in 
colectarea anvelopelor uzate (pentru cazul in care la punctele de colectare vor exista si astfel de deseuri). 

În cadrul acorduluirilor va fi stipulată cantitatea estimata a fi eliminată anual şi tariful operatorilor 
economici care realizează respectivele operaţii. 

Prin acorduri se va înţelege orice convenţie, contract, protocol etc. încheiate în formă scrisă şi care 
întrunesc cerinţele mai sus precizate. 

8, Planul de inycstitli 

Se vor prezenta documente prlvind modalitatea de realizare a investiţiilor pe care operatorul tn~buie să le 
realizeze în Perioada Mobilizare, conform clauzelor contractuale şi Caietului de Sarcini şi se va prezenta 
planul de recuperare al investiţiilor, pe baza căruia au inclus amortizarea în structura şi justificarea 
tarifului ofertat. 
Se va aplica amortizarea anuală pe durata normată de utilizare a investiţiei respective, în conformitate cu 
normativele în vigoare (H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele 
normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare). 

, Cu privire la mijloacele de transport care constituie obligaţii de investiţii ale Concesionarului, standardul 
de performanţă privind emisiile minim acceptat este Euro 5. 

Propunerea tehnică va prezenta modul de realizare a reparaţiilor/ lucrărilor de întreţinere necesare pentru 
operarea în bune condiţii a infrastructurii puse la dispoziţia Concesionarului, aşa cum sunt acestea 
evidenţiate în ANEXA 4 la Caitul de sarcini. 
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OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

Formularul nr. 7.1 

Declaraţie şi Lista cu personalul cheie propus pentru îndeplinirea contractului 

Subsemnatul ...................... , in calitate de ......................... al societatii ......................... declar pe 
propria răspundere că pentru prestarea serviciilor de ............................... voi folosi următorul personal: 

Funcţie/Nume Studii Experienţă Experienţa în ani Contracte majore 
profesională (în servicii derulate anterior 
generală similare/ (Contract/Val oare) 

(ani) în funcţii similare) 

Manager/responsabi 1 
de contract 
Re~pon~abil calitate 
si mediu 
Responsabil parc 
auto 
Coordonator SSM 

---

Data completării ..................... . 

Operator economic, 

(numele reprezentantului legal, în clar) 

(semnătură autorizată) 
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OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

Formularulnr.7.2. 
CURRICULUM VITAE - model 

Poziţia propusa pentru contract ------

Operatorul economic din partea căruia particip la realizarea contractului: ............................. .. 

1. Numele de familie : 
2. Prenumele: 
3. Data naşterii : 
4. Naţionalitate: 

5. Studii: 

Nota: 
Completarea tabelului se face începând cu cele mai recente studii. Studiile postuniversitare, master sau 
doctorat se vor trece tot in acest tabel. Studiile liceale, postliceale, colegiu sau de alta natura se vor trece 
in acest tabel numai daca sunt relevante pentru îndeplinirea contractului sau pentru demonstrarea 
cerinţelor minime de calificare. 

6. Locul de munca actual (de baza): ................. .. (denumirea organizajici si adresa) 

7. Vechime la Jocul de munca actual (ani, luni): 

8. Am contract de prestări-servicii cu .................................. (.~eva completa numai daca e cazul, cu 
numele ofertantului, ofertantului asociat), in prezent: 

o DA, de la data de ....................... pana la data de ..................... , cu 

o NU 
(bifaţi varianta aplicabila si completaţi, daca este cazul) 

9. Experienţa profesionala (locurile de munca unde a avut contract de munca, potrivit carnetului de 
munca sau altor înregistrări legale): 
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OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

1 O. Experienţa specifica 
Aici se vor preciza elementele necesare pentru dovedirea cerinţelor minime de calificare. 

11. Alte precizări 

Declar pe propria raspundere, sub sanctiunea prevederilor referitoare la falsul în declaratii prevazute 
în Codul Penal, ca datele sunt corecte si corespund realitatii. 

Data Semnătura 

Nota: 
:.'. Se poate prezenta si alt format al CV-urilor, cu condiţia să conţină elementele solicitate. 
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OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

Formularul nr. 7.3. 

Declaraţie de disponibilitate 

Subsemnatul, .................... , declar ca sunt de acord să particip la procedura pentru atribuirea 
contractului " ......................................................................... ", organizata de catre .............................. , 
pentru compania ................................ . 

De asemenea, în cazul în care oferta companiei va fi desemnata câştigătoare, declar ca sunt 
capabil şi disponibil să lucrez, pe poziţia mentionata în documentele ofertei, în perioada efectiva a 
implicarii mele in cadrul contractului. 

Operator economic, 

(numele reprezentantului legal, în clar) 

(semnătură autorizată) 
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OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

Formularul nr. 8 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA ASOCIAŢILOR ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT 
CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE CĂTRE ACEŞTIA 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................... , asociere temporară constituită în 
scopul participării la procedura de atribuire conform prevederilor art.39 din Legea nr.l00/2016, declar pe 
propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul 
anexat sunt reale. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor 
din prezenta declaraţie. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................ (denumirea şi adresa 
autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

Data completării: .................. . 
Operator economic, 

semnătura autorizată 
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OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

Nume entitate legală 
(asociat) 

Activităţi pe care le va 
executa în cadrul Valoarea 

aproximativă 

% din valoarea 
contractului 

Adresa sediului 
social 

Anexă la Formularul nr.8 

Acord asociat cu 
specimen de semnătură 

Operator, 
semnătura autorizată 
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OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

Formularul nr.8.1. 

ACORD DE ASOCIERE 
in vederea participării la procedura de atribuire a contractului de concesiune 

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 39, din Legea nr. 100/2016. 

CAPITOLUL 1 -PARTILE ACORDULUI 
1. Părţile acordului: 
..................................................... reprezentata prin .......................................................... , in calitate 
de ................................................................................................................................................................. . 

( denwnil'e operator ecoltomic, sediu, tel~{o11) 
Si .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. . . .. . . reprezentata prin .......................................................... , in calitate 
de ................................................................................................................................................................. . 

(denumire operator eco11omic; sediu, telefolt) 
2. Obiectul acordului: 
2.1 Asociaţii au convenit sa desfasoare in comun următoarele activitati: 
a) participarea la procedura de concesiune organizata de ................ , pentru atribuirea contractului 
avand ca obiect ...................................................................................... .. 
b) derularea in comun a contractului de concesiune in cazul desemnării ofertei comune ca fiind 
castigatoare. 

2.2. Alte activitati ce se vor realiza in comun: 
1 ................................................................................................................................................................... . 
2 ................................................................................................................................................................... . 

2.3. Asociaţii sunt solidar şi nelimitat responsabili de executarea contractului de concesiune. 

2.4. Contribuţia financiara/ tehnica/profesionala contractului de achiziţie publica a fiecarei parti la indeplinirea 
contractului este: 
1 .......... o/o se ........................................................... S.R.L. 
2 % S.e S.R.L. 

2.4. Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va 
efectua propot1ional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv: 
1 % se ............................................................. S.R.L. 
2 % S.e S.R.L. 

· 3. Durata asocierii 
Durata asocierii constituite in baza prezentului acord este egala cu perioada derulării procedurii de atribuire si 
se prelungeşte corespunzător cu perioada de indeplinire a contractului (in cazul desemnării asocierii ca fiind 
castigatoare a procedurii de achiziţie 

4. Condiţiile de administrare si conducere a asociaţiei 
4.1. Se Împuterniceşte S.e ............................................................................ S.R.L., avand calitatea de lider al 
asociaţiei pentru intocmirea ofertei comune, semnarea si depunerea acesteia in numele si pentru asocierea 
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OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

constituita prin prezentul acord. 
4.2. Se împuterniceşte S.C ........................................................................... S.R.L., avand calitatea de lider 
al asociaţiei pentru semnarea contractului de achiziţie publica in numele si pentru asocierea constituita prin 
prezentul acord, in cazul desemnării asocierii ca fiind castigatoare a procedurii de achiziţie. 
4.3. Se împuterniceşte S.C ........................................................................... S.R.L., avand calitatea de lider 
al asociaţiei, să încaseze sumele cuvenite pentru prestarea serviciilor care fac obiectul conceisunii, liderul de 
asociere fiind responsabil cu realizarea decontarilor intre membrii asocierii. 

5. Încetarea acordului de asociere 
Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute Ia art 2 din acord; 
c) alte cauze prevăzute de lege. 

6. Comunicări 
6.1. Orice comunicare intre parti este valabil îndeplinita daca se va face in scris si va ti transmisa la 
adresa/adresele , prevăzute la art. 1 
6.2. De comun acord, asociaţii pot stabili si alte modalitati de comunicare. 

7. Litigii 
Litigiile intervenite intre parti se vor soluţiona pe cale amiabila, iar in caz de nerezolvare vor fi soluţionate de 
către instanţa de judecata competenta. 

8. AUc clauze: 
Prezentul acord a fost încheiat intr-un număr de .......................... exemplare, eate unul pentru fiecare pmte, 
astazi .......................................................................................... (data semnării lui). 

LIDER ASOCIAT 
Semnătura 

ASOCIAT 1 
semnătura 

ASOCIAT (n) 
semnătura 

NOTA: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte clauze. 
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OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

Formularul nr.9 

LISTA SUBCONTRACTANŢILOR 

Subsemnatul, ............................... , [numele in clar al persoanei autorizate] reprezentant împuternicit al 
...................................................... , [denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului], declar pe 
propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai 
jos sunt reale. 

Subsemnatul , ..................................................... , declar că înformaţiile furnizate sunt complete şi 
corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării datelor din prezenta declaraţie. Informaţiile vor fi completate luând în considerare prevederile 
art. 94 şi 95 din Legea nr.l 00/2016. 

Subsemnatul, .............................................. , autorizez prin prezenta orice instituţie, societate 
comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii 
contractante ................ cu sediul în ..................... , cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu 
activitatea noastră. 

Descrierea Valoarea %din Denumirea/ Acordul 
detaliată a subcontractată valoarea numele şi subcontractantul 
serviciului ce totală adresa 1 ui 
va fi ofertată a sediul 1 specimen de 
subcontractat serviciilor subcontractan semnătură 

tului 
Subcontractant 1 
Subcontractant 2 
.... 
TOTAL 

Data completării ..................... . 

Operator economic, 

(numele reprezentantului legal, în clar) 

(semnătură autorizată) 
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OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

Formularulnr.9.1. 

MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE 
nr .......... ./ ........... . 

Art.l Părţile acordului: 
Societatea ................................................... , cu sediul în ........................ , str. ............................ nr . 
.......... , telefon ................ fax ................ , înmatriculată Ia Registrul Comerţului din 
................................ sub nr. .......................... , cod unic de înregistrare .................................... , cont 
.. ..... ... .. .......... ... ... ... ... ... . .. .. . . deschis Ia ... .. . ...... ... ... ... ..... .... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... . . . reprezentată de 
. . .. .................. .... .. ... ... ... . .. .. .. .. ... .. ... având funcţia de ... .. . ...... .. .. .... ... .. ..... ......... ... în calitate de 
con tractor 

Şi 

Societatea ................................................... , cu sediul în ........................ , str. ............................ nr . 
.......... , telefon ................ fax ... , ............ , înmatriculată Ia Registrul Comerţului din 
................................ sub nr ........................... , cod unic de înregistrare .................................... , cont 
........................................ deschis Ia ............................................ reprezentată de 
.. ................... ....... .... .. .... .. .... .. .. .. având funcţia de .. .. .... .. ...... ...... ........ .... ... .. .. în calitate de 
subcontractant 

Art. 2. Obiectul acordului: Părţile au convenit ca în cazul desemnării ofertei depusă de contractor ca 
fiind câştigătoare la procedura de achiziţie publică organizată de Oraşul Otopeni pentru atribuirea 
"Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare al Oraşului Otopenr', să desfăşoare 
următoarele activităţi ce se vor 
subcontracta --------------------------------------------------------
Art. 3. Valoarea estimată a 

este de 
activităţilor ce se vor executa de subcontractantul 

------ lei, reprezentând % din valoarea totală a 
activităţilor ofertate. 

Art. 4. Durata de prestarea------------------- (activităţilor) este de _______ luni. 

Art. 5. Contractantul va plăti subc.ontractantului lunar/trimestrial, în termen de (zile) de la 
primirea de către contractant a facturii întocmite de subcontractant, contravaloarea activităţilor prestate 
în perioada respectivă. 

Art. 6 Acordul îşi încetează valabilitatea în următoarele situaţii: 
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 
b) alte cauze prevăzute de lege. 
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OPERATORECONOA1IC 

(denumirea/numele) 

Art. 7. Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă 
Ia adresa/adresele ....................................................... , prevăzute la att. 1. 

Art. 8. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a activităţilor şi neîncadrarea, din vina 
subcontractantului, în durata de prestarea a activităţilor angajată de contractant în faţa autorităţii 

contractante, subcontractantul va plăti penalităţi de % pe zi întârziere din valoarea activităţilor 
nerealizate la termen. Pentru nerespectarea termenelor de plată prevăzute Ia art. 3., contractantul va plăti 
penalităţi de __ % pe zi întârziere Ia suma datorată. 
Art. 9. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe 
care contractantul le are faţă de autoritatea contractantă conform "Contractului de delegare a 
gestiunii serviciului de salubrizare al Oraşului Otopeni". 

Art. 10. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibH, 
litigiile se vor soluţiona de instanţele competente. 

Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. 

(semnătură autorizată contractant) (semnătură autorizată subcontractant) 

Notă: Prezentul acord constituie un model orientativ iar în cazul în care oferta va fi declarată 
câştigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în aceleaşi condiţii în care contractorul a 
semnul cuntructul cu autoritatea contractantă. Este interzisă subcontractarea totală a contractului. 
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OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

Formularul nr.lO 

DECLARA TIE PRIVIND RESPECTAREA 
LEGISLATIEI IN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA 

Subsemnatul reprezentant legal al 
______________ (denumire/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar 
pe propria răspunder·e, ca pe toata durata de prestare a serviciilor, conform graficului fizic si valoric pentru 
îndeplinirea sarcinilor specifice prezentat in oferta financiara, voi respecta obligaţiile relevante din domeniile 
mediului, social şi al relaţiilor de muncă. 

Prezenta declaraţie este valabilă pana la data de finalizare a serviciilor care fac obiectul procedurii de 
atribuire. 

Data completării: ____ _ 

Operator economic, 
(denumirea/numele) 

(.s·emnatura reprezentant legal) 
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OPERATORECONOA1IC 

(denumirea/numele) 

Formular nr. 11 
OFERTANTUL 

DECLARAŢIE PRIVIND ACCEPTAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE 

Subsemnatul, .................... , reprezentant împuternicit al Ofertantului ........................ , declar că, în 
cazul în care vom fi declaraţi câştigători în cadrul procedurii de atribuire a contractului de concesiune având ca 
obiect" .......................................... ", organizată de ...................................... , ne vom îndeplini toate sarcinile cu 
stricta respectare a condiţiilor contractului. 

Precizăm că ne însuşim conţinutul acestuia, aşa cum a fost publicat în documentaţia de atl'ibuirel cu 
eventualele modificări aduse de autoritatea contractantă prin răspunsurile formulate la solicitările de clarificări 
şi că nu înjelegem sil formnlilm nmenclamente referitoare la clauzele contractuale. 

Data completării: ................. .. 

Ofertant: ........................ . 
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OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

Formularul nr.12 

FORMULAR DE PROPUNERE FINANCIARĂ 

Către: 

Domnilor, 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
................................................ (denumirea/numele şi sediul), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi 
cerinţele cuprinse în documentaţia pentru atribuirea contractului " ................................................. ", să prestăm 
serviciile prevăzute în contract pentru valoarea de ..................... lei, la care se adaugă TV A în valoare de 
................................ , valoare aferentă anului 1, la următoarele tarife: 

Nr. Tip tarif Tarif (lei/tonă) 

Cl't. fără TVA 
--::---- ~------·----- -· . --···----------~ 

1 Tarif pentru activitatea de colectare şi transport a deşeuri lor reciclabile 
nwnajcrc şi similare 

--------·--~-----~-·-. ·-·· .. ··-·---~-------

2 Tarif pentru activitatea de colectare şi transport a altor categorii de 
deşeuri menajere şi similare 

3 Tarif pentru activitatea de colectare şi transport a deşeuri lor din 
construcţii şi desfiinţări de la populaţie 

4 Tarif pentru activitatea de transfer a deşeurilor menajere şi similare 

5 Tarif pentru activitatea de sortare a deşeurilor reciclabile menajere şi 
similare 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care ofe11a noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în condiţiile şi 
la nivelul de performanţă prevăzute în Contractul semnat cu Autoritatea Contractantă. 
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........ zile, (durata în litere şi cifre), 
respectiv până la data de .................. (ziua! luna/ anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi 
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
4. Până Ia încheierea şi semnarea contractului de concesiune, această ofertă, împreună cu comunicarea 
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract 
angajant între noi. 
5. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim 
garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 
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OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu preţul cel mai avantajos din punct de vedere economic 
sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi. 

Data .. ./ .. ./ .. . 
. .. ................... , (semnătura), în calitate de ........................ , legal autorizat să semnez oferta pentru şi în 

numele ........................... (denumirea/ numele operatorului economic) 

Anexa Ia Formularul 12 

Ofertantul va prezenta câte o Fişă de fundamentare a tarifului şi un Memoriu tehnica-economic justificativ 
pentru fiecare tarif ofertat, întocmite conform modelului MS Excel anexat documentaţiei de atribuire. 

La stabilirea tarifelor oferta te în propunerea sa financiară, Ofertantul va avea în vedere corelarea acestora cu 
activităţile şi aspectele prezentate în propunerea tehnică. 

Tariful oferta! trebuie să aibă în vedere suma totală corespunzătoare ansamblului activităţilor a căror 
desfăşurare este necesară pentru prestarea serviciilor. 

Pentru fiecare tarţf ofertat în parte, în Fişa de fundamentare a tar(fului, re::,·peutiv în Memoriul tehniuu
economic justificativ trebuie să se regăsească activităţile prezentate în propunerea tehnică; în caz contrar, 
oferta va fi considerată neconformă. La estimarea fiecărui tarif în parte vor fi luate în considerare doar 
costurile legate de prestarea respectivei activităţi. 

La completarea Fisei de fundamentare a tarifelor, respectiv în Memoriul tehnica-economic justificativ, 
Ofertantul va avea în vedere elementele de cost prezentate în modelele ataşate, fără a se limita însă la acestea. 
Elementele de cost vor fi calculate pornind de la volumul activităţii anuale şi vor fi exprimate în lei/an, 
respectiv lei/UM 

Fişele de fundamentare a tarifelor şi Memoriile tehnica-economice justificative vor fi depuse atât în format 
letric, cât şi în format MS Excel, în cadrul oferteifinanciare. 

Sumele prezentate vor fi rotunjite la 2 zecimale, utilizândfuncţia ROUND. 
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OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

Formularulnr.13 
Emitent 

(denumirea) 

SCRISOARE DE GARANTIE 
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de concesiune de servicii 

Catre --------------------------------------
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului---------------' 
(denumirea contractului) 

noi , având sediul înregistrat la ___________ , 
(denumirea emitentului) (adresa emitentului) 

ne obligam in mod ferm si irevoc.abil fata de--------------------------- sa platim suma 
de 

(denurnirea autoritatii contructanto) 

(în litere si în cifre) 
la prima cererea scrisa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei 
acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, cu conditia ca în cererea sa autoritatea contractanta sa 
specifice ca suma ceruta de ca si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile 
urmatoare: 

a) ofertantul ________________ si-a retras oferta în perioada de valabilitate 
(denumirea/numele) 

a acesteia; 

b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, ofertantul _____________ -,---
( denumirea/numele) 

a refuzat sa semneze contractul în perioada de valabilitate a ofertei. 
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul (numele complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii 

denumirea asocierii) nu a constituit garanţia de bună execuţie în 
condiţiile prevăzute în clauzele contractuale 

Prezenta garantie este valabila pâna la data de _________ _ 

Parafata de ________ în ziua ____ luna ____ anul 

(semnatura autorizata) 
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OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

Formularul nr.14 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

Către ---------------------------------------------
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

Ca urmare a anunţului de concesionare apărut în SEAP nr. din (ziua/luna/anul), 
privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului 
---------------------------------------- (denumirea contractului de achiziţie publica), noi 

(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alăturat 

următoarele: 

1. Documentul (tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia pentru 
participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire; 

Avem speranţa ca oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 

Data eumpletădi ____________ _ 

Operator economic, 
(denumirea/numele) 

(semnatura reprezentant legal) 
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OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

Formularul nr.15 

ÎMPUTERNICIRE 

Subscrisa ...................................... , cu sediul .................................... , telefon ................... .. 
fax ................. , înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr .................. , CUI .......................... , 
reprezentată legal prin .................................. , în calitate de ................................................ , 
împuternicim prin prezenta pe ...................................... , domiciliat(ă) în ........................................... , 
identificat(ă) cu B.I./C.l. seria .......... nr ......................... , eliberat de ............................... , la data de 
............................... , CNP .............................. ,având funcţia de .................................. , să ne reprezinte 
la procedura de achiziţie publică, organizată de ............................ în scopul atribuirii "Contractului 
de delegare a gestiunii serviciului serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer şi 
sortare 
a deşeurilor municipale În Judeţul Vâlcea". 

În îndeplinirea mandatului său, mandatarul va avea următoarele drepturi: 
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la ofertantul ....................... (denumirea 
operatorului economic 1 asocierii de operatori economici) în legătură cu pmi:iciparea la procedura de 
achiziţie publică pentru atribuirea "Contractului de delegare a gestiunii serviciului serviciului de 
salubrizare constând din colectare, transfer şi sortare a deşeurilor municipale în Judeţul 
Vâlcea". 
2. Să participe în numele ofertantului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (denumirea operatorului economic 1 
asocierii de operatori economicO la procedura de achiziţie publică şi să semneze toate documentele 
rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii de ad1iziţie publică. 
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare pe parcursul 
desfăşurării procedurii de achiziţie publică. 
4. Să depună în numele ofertantului ....................... (denumirea operatorului economic 1 asocierii 
de operatori economici) contestaţiile cu privire la procedura de achiziţie publică. 

Prin prezenta împuternicire, mandantul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea 
subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedura de achiziţie 
publică. 
[Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie a actului de identitate al persoanei împuternicite 
(buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).] 
MANDANT, 

Numele în clar: 

Semnătura: 

În calitate de: 

Denumirea operatorului economic: -------------------

Data: 
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SECŢIUNEA! DATE GENERALE 

Capitolul 1 Informaţii privind Autoritatea Contractantă 

Autoritatea Contractantă ( Concedent): 

Adresa: 

Contact: 

ADI pentru serviciul de salubrizare a deşeurilor din 
judeţul Vâlcea 

General Praporgescu m. l, 

Mun.Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea 

Tel: +40756 075 460 

Fax: : +40250 735617 

e-mail: adi.salubrizare. valcea@gmail.com 

Capitolul 2 Obiectul Caietului de sarcini 

Art.l. Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşw·are a activităţilor componente ale 
serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate, indicatorii de performanţă, cerinţele 

tehnice şi organizatorice minimale necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de 
eficienţă şi siguranţă. 

Art.2. Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documenta~ie tehnică şi de referinţă 
în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desraşurare a activităţilor componente ale 
serviciului de salubrizare. 

Art.3. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţilor 
serviciului de salubrizare şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază. 

Art.4. 

(1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare 
la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, precum şi sisteme de 
asigurare a calităţii, terminologie, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde 
relevante sau altele asemenea. 

(2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităţilor, la 
verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce derivă 
din actele normative şi reglementările, în legătură cu desfăşurarea serviciului de salubrizare. 

(3) ·Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la 
prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul 
prestării activităţilor listate în Capitolul 3 al prezentului document şi care sunt în vigoare. 

Art.5. Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul serviciului de 
salubrizare. 

Capitolul 3 Activităţile componente ale serviciului de salubrizare care fac obiectul contractului 
de delegare 
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Art.6. Activităţile serviciului de salubrizare, care fac obiectul delegării sunt: 

(1) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor mtmicipale şi al deşeurilor similare 
provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, 
fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi 

acumulatori, 

(2) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de 
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; 

(3) transferul deşeurilor colectate separat; 

( 4) sortarea deşeurilor colectate separat. 

Art.7. Categoriile de deşeuri care fac obiectul contractului de delegare sunt: 

(1) deşeuri menajere respectiv fracţiile de deşeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metale, 
sticlă), deşeuri voluminoase, deşeuri menajere periculoase şi deşeuri reziduale deşeuri din 
construcţii şi desfiinţări provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi 

reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; 

(2) deşeuri similare provenind din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii, respectiv 
fracţiile de deşeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metale, sticlă), deşeuri voluminoase şi 

deşeuri reziduale; 

(3) deşeuri din pieţe, respectiv fracţiile de deşeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metale, 
sticlă)şi deşeuri reziduale; 

( 4) deşeuri din construcţii şi desfiinţări provenite din locuinţe, generate de activităţi de 
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora. 

aslfd <.;um sunl acestea definite prin proiectul contractului de delegare. 

Capitolul4 Durata contractului 

A1t.8. Durata contractului de delegare va fi de 5 ani (60 luni). 

SECŢIUNEA2 CERINŢE ORGANIZATORICE MINIMALE 

Capitolul! Cerinţe Generale 

Art.9. Concesionarul serviciului de salubrizare va asigura: 

(1) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, 
protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a 
construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor; 

(2) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat în funcţie de 
complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă; 

(3) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contract şi precizaţi în 
Regulamentul serviciului de salubrizare; 

(4) furnizarea către Concedent (ADI Salubrizare Vâlcea), respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor 
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solicitate şi accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul 
de salubrizare, în condiţiile legii; 

(5) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestarea serviciului de salubrizare; 

( 6) prestarea serviciului de salubrizare către toţi utilizatorii din aria de de legare, colectarea 
întregii cantităţi de deşeuri municipale şi lăsarea în stare de curăţenie a spaţiului destinat 
depozitării recipientelor de colectare; 

(7) aplicarea de metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de 
operare; 

(8) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a colectării separate în număr suficient, etanşe şi 
adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare; 

(9) înlocuirea mijloacelor de colectare care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi; 

(1 O) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forte proprii şi cu terţi; 

(ll)realizarea unui sistem de evidentă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a 
acestora; 

(12) evidenta orelor de funcţionare a utilajclor; 

(13)ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea situaţiei periodic, autorităţilor 

competente, confom1 reglementărilor în vigomc şi n cerinţelor contractuale; 

(14)asigmarea personalului necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract; 

(15)conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de 
iulerveu~le; 

(16) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor în 

condiţiile stabilite prin contract. 

Art.l O. Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al Concesionarului sw1t cupnnse în 
Regulamentul serviciului. 

Capitolul2 Perioada de mobilizare şi data începerii 

Art.ll. Perioada de mobilizare cuprinde perioada dintre Data sernnării şi Data începerii efective a 

serviciilor şi va fi de maxim 90 (nouăzeci) de zile de la semnarea contractului. 

Art.12. În timpul Perioadei de mobilizare, Concesionarul se va pregăti complet pentru executarea 
Serviciilor, conform prevederilor·proiectului de contract de delegare. 

Art.13. În timpul Perioadei de Mobilizare, Concesionarul va furniza Concedentului, la fiecare 2 

săptămâni, un raport de progres care să includă: 

a) programul de mobilizare a proiectului şi progresele la data respectiva; 

b) devieri de la programul de mobilizare, motive şi masuri de soluţionare; 

c) detalii asupra implementării sistemului informatic; 

d) alte informaţii, dacă este cazul. 

Art.14. Rapoartele de progres vor fi transmise în maxim 3 zile de la încheierea perioadei de raportare, 
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în format letric şi format pdf. 

Capitolul3 Legislaţie, standarde şi linii directoare 

Art.l5. Serviciile furnizate de Concesionar vor fi în deplin acord cu toate legile generale şi specifice 
româneşti. Serviciile vor fi conforme cu toate reglementările regionale şi locale. 

Art.16. Autoritatea Contractanta va implementa regulamentele cadru locale necesare facilitării 

Serviciilor aşa cum este specificat în prezentul Caiet de sarcini, prin modificarea sau 
elaborarea de hotărâri privind gestionarea deşeurilor, după cum este cazul. 

Capitolul 4 Autorizaţii şi licenţe 

Art.l 7. Concesionarul va menţine valabile pe toată perioada Contractului sau va obţine, după caz: 

(1) Licenţele necesare pentru prestarea serviciului de salubrizare eliberate de Autoritatea 
Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice sau alt organism 
sau organisme împuternicite de lege să exercite această obligaţie. 

(2) Orice alte permise, aprobări sau autorizaţii, inclusiv autorizaţia de funcţionare, autorizaţia de 
mediu, autorizaţia de gospodărire a apelor - în conformitate cu prevederile legale. 

C~pitolul5 Operan~ si întretinere 
1 • 

Art.l8. Obligativitatea încheierii contractelor de întreţinere şi mentenanţă a instalaţiilor ŞI 

echipamentelor revine Concesionarului. Concesionarul va pune la dispoziţie suficiente piese 
de rezerva şi consumabile pentru a asigura funcţionarea neîntrerupta şi continua a Ser:viciului. 
Concesionarul va completa toate piesele de rezerva şi consumabilele din obiective imediat 
după. ce acestea au fost scoase. 

Art.19. Concesionarul va păstra obiectivele în stare buna, curata şi sigura şi în condiţii sanitare 
corespunzătoare. 

Art.20. Concesionarul va asigura inspecţii regulate ale obiectivelor şi va acţiona imediat pentru 
reparare în caz ca se identifica deteriorări. Concesionarul va reabilita imediat instalaţiile sau 
înlocui orice echipament sau componenta sau orice vehicul necesar pentru operare, pe 
propria cheltuiala, în baza unei notificări către Concedent. 

Art.21. Remedierea defecţiunilor la echipamentele GPS se va realiza în maxim 48 de ore de la data, 
respectiv ora identificării defecţiunii. 

Art.22. Concesionarul va răspunde de plata tuturor cheltuielilor şi costurilor asociate întreţinerii şi 
utilizării clădirilor, a instalaţiilor şi a utilităţilor utilizate. 

Art.23. Toata întreţinerea activităţilor va avea în vedere protecţia mediului. Se va acorda o atenţie 
deosebita manipulării combustibililor şi lubrifianţilor (benzina, petrol şi ulei) şi solvenţilor 
pentru a preveni vărsarea acestora şi infiltrarea lor în sol. 
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Capitolul 6 Programul de lucru şi programul de operare 

Art.24. Concesionarul va respecta legislaţia naţională referitoare la programul de lucru al angajaţilor. 

Art.25. Programul de operare va fi stabilit, în Perioada de Mobilizare, de comun acord cu 
Concedentul. 

Capitolul 7 Deşeuri admise ş i neadmise 

Art.26. Concedentul nu îi va cere Concesionarului sa accepte şi nu va accepta, nici un fel de deşeuri 
periculoase sau alt tip de deşeuri decât cele menţionate anterior. 

Art.27. Compoziţia şi cantitatea deşeurilor estimate a fi primite poate varia pe parcursul unui an 
sau de la an la an. Cantitatea aferenta fiecărei luni poate varia din cauza schimbărilor 

sezoniere. Concesionarul trebuie sa fie pregătit sa gestioneze cantităţile de deşeuri 

independent de fluctuaţiile anuale, lunare şi zilnice şi trebuie sa poată face fata valorilor de 
vârf. 

Capitolul 8 Personal şi instructaj 

Art.28. Concesionarul va elabora şi păstra o listă a tuturor resurselor wna.ne angajate în scopul 
furnizării/prestării serviciului de salubrizare. Lista va menţiona numele tuturor angajaţilor şi 

categoria lor de muncă. Calificările profesionale şi istoria locurilor qe muncă trebui~ precizate 
în cazul personalului de conducere. 

Art.29. Personalul minim cheie obligatoriu pe care Concesionarul trebuie să îl asigure este: 
manager de contract, responsabil calitate şi mediu, responsabil parc auto şi un coordonator 

SSM. 

Art.30. Concesionarul îşi va angaja propria echipă şi va fi responsabil de comportamentul acesteia pe 

timpul desfăşurării activităţii. Toţi salariaţii trebuie să deţină calificări relevante şi vor fi 
instruiţi în mod corespunzător şi calificaţi pentru sarcinile lor şi trebuie să fie informaţi cu 
privire la utilizarea în siguranţă a echipamentelor, maşinilor şi a vehiculelor aflate în sarcina 
lor pentru a se asigura că acestea sunt exploatate şi întreţinute în conformitate cu cerinţele 

contractuale. 

Art.31. Concesionarul trebuie să poată în orice moment să înlocuiască membri din echipă în caz de 

concediu, boală etc. Orice membru al echipei, care poate intra în contact direct cu producătorii 
de deşeuri trebuie să fie capabil să înţeleagă, vorbească şi să citească în limba română. 

Art.32. Concesionarul va face cunoscută Concedentului ·persoana managerului de contract care va 
gestiona şi supraveghea prestarea serviciului. În absenţa (pe motiv de concediu, boală etc.) a 
persoanei astfel autorizate, trebuie precizat numele înlocuitorului. 

Art.33. Persoana cu responsabilităţi de conducere trebuie să fie autorizată să negocieze şi să încheie 
acorduri cu privire la executarea lucrărilor care angajează Concesionarul faţă de Concedent. 
Când Concedentul o solicită, el trebuie să poată fi contactat şi să fie la locul convenit într-un 

termen rezonabil, în funcţie de amploarea problemei. 

Art.34. Periodic, Concesionarul va efectua instructaje suplimentare pentru ca personalul să fie 
permanent la curent cu aspectele operaţionale, de sănătate şi siguranţă în muncă şi de protecţia 
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mediului, precum şi orice alte aspecte în legătură cu care personalul Concesionarului trebuie 
instruit conform contractului încheiat cu Concedentul. 

Art.35. Concesionarului şi echipei sale nu li se permite să vândă sau să distribuie în niciun alt mod 
deşeurile colectate, decât cel stabilit în mod necesar pentru executarea contractului de 
delegare, sau să modifice fluxul deşeurilor stabilit prin Reglamentul serviciului fără 

permisiunea Concedentului. 

Art.36. În timpul prestării serviciilor, Concesionarului nu îi este permis să solicite sau să primească 
vreo formă de compensaţie sau gratificaţii din partea cetăţenilor sau a altor producători de 
deşeuri în scopul extinderii sau îmbunătăţirii calităţii serviciului. Dacă o astfel de practică este 
dezvăluită, Concesionarul va lua măsurile legale care se impun cu privire la personalul 
implicat. 

Capitolul 9 Identitatea firmei şi identificarea personalului 

Art.37. Concesionarul va funcţiona sub numele propriei firme sau a liderului asocierii, după caz, 
marcând tot echipamentul, vehiculele, publicaţiile cu acelaşi logo sau slogan. Personalul 
operaţional va purta îmbrăcămintea Concesionarului economic în timpul orelor de program. 

Art.38. Concesionarul va furniza personalului carduri de identificare, conţinând numele, fotografia, şi 
numărul de identificare şi le va cere să poarte aceste carduri de identificare pe toată perioada 
lucrului, în scopuri de monitorizare. 

CapitolullO Echipament de protecţie şi de siguranţă 

Alt.J9. Concesionarul este responsabil cu desfăşurarea tuturor operaţiunilor şi activităţilor în 
conformitate cu prevederile legale şi normele proprii privind sănătatea şi securitatea în muncă. 

Art.40. Prevenirea incendiilor şi măsurile de protecţie vor fi asigurate şi menţinute conform legislaţiei 
romaneşti şi a practicilor internaţionale. 

Capitolulll Sistemul de management calitate/mediu/sănătate ocupaţională 

Art.41. Concesionarul va implementa un sistem de management conform cerinţelor standardelor ISO 
9001 şi ISO 14001 sau echivalent. 

Art.42. Sistemul/sistemele de management vor acoperi în mod obligatoriu toate activităţile 

desfăşurate de Concesionar. 

Art.43. Concesionarul trebuie să pună la dispoziţia Concedentului, la cerere, Manualul sau, după caz, 
Manualele cuprinzând toate procedurile, instrucţiunile de lucru, formulare şi manualele 
subsecvente aferente sistemului. 

Art.44. Concesionarul va avea în vedere la proiectarea sistemelor de management cerinţele 

Concedentului privind raportarea. 

Art.45. Concesionarul trebuie să se asigure că toate activităţile componente ale serviciului de 
salubrizare ce fac obiectul contractului de delegare sunt prestate în condiţiile respectării 
standardelor de calitate, mediu şi sănătate ocupaţională proprii. 
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Capitolul12 Comunicarea 

Art.46. Concesionarul va informa Concedentul imediat referitor la orice situaţie ce afectează prestru·ea 
Serviciului. Asemenea probleme vor fi prezentate în scris, împreună cu propunerile de 
remediere a situaţiei semnalate. Comunicarea între Concesionar şi Concedent va respecta 
regulile convenite prin contractul de delegare încheiat între aceştia. 

Art.47. Numai ordinele scrise date de Concedent Concesionarului vor fi obligatorii, cu excepţia 
situaţiilor de urgenţă. 

Art.48. Utilizatorii serviciilor de colectare şi transpozt al deşeurilor vor fi informaţi în campania de 
informare a Concedentului că orice comentariu, reclamaţie sau cerere a unui utilizator sau 
membru al comunităţii locale privind Serviciile va fi adresată Concesionarului. 

Art.49. În acest scop, Concesionarul va înfiinţa un serviciu telefonic funcţional non-stop. Numărul de 
telefon folosit în acest scop va fi adus Ia cunoştina Concedentului şi a utilizatorilor serviciului 
de salubrizare. 

Art.50. Concesionarul are obligaţia sa informeze Concedentul asupra reclamaţiilor/sesizărilor primite 
şi a modului de rezolvare. Concesionarul va transmite anual (pentru fiecare an contractual, 
conform contractului încheiat), informaţii privind reclamaţiile/sesizările primite în ceea ce 
priveşte prestarea/furnizarea Serviciului prin transmiterea procentului de sesizări/reclamaţii 
primite şi a celor rămase nesoluţionate. 

Art.51. Concesionarul are obligaţia să informeze utilizatorii asupra regulilor de utilizare a serviciilor, 
respectiv să îi înştiinţeze pentru a indica un eventual comportament indezirabil (probleme 
legate de colectarea separată greşită a deşeurilor, umplerea până la refuz a containerelor sau 
alte nerespectări ale regulilor). 

Art.52. Înştiinţarea, în original, trebuie să fie lăsată în cutia poştală a proprietarului (utilizatorului) sau 
trimisă persoanei responsabile (administratorul clădirii). O copie a înştiinţării trebuie păstrată 
de Concesionar şi folosită pentru raportul transmis Concedentului. Aceasta poate solicita copii 
ale înştiinţărilor pentru documentare. 

Art.53. În niciun caz, Concesionarul nu poate condiţiona prestarea serviciului de existenţa unei 
reclamaţii de la utilizatori. 

Art.54. Concesionarul va implementa o procedura de gestionare (preluare, răspuns şi acţiune corectiva 
daca este necesar) a reclamaţiilor. 

Art.55. Concesionarul va păstra evidenţa petiţiilor pnm1te şi . a răspunsurilor privind . modul de 
soluţionare a acestora minimum trei ani de la data primirii petiţiilor. Concesionarul va asigura 
accesul Concedentului la toate aceste informaţii. 

Art.56. Concesionarul este pe deplin răspunzător de toate situaţiile care cad sub incidenţa Directivei 
2004/35/CE transpusă prin OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu. 

Capitolul 13 Controlul şi monitorizarea de mediu 

Art.57. Concesionarul va respecta, acolo unde este cazul (ex. baza de lucru), cerinţele privind 
monitorizarea, stabilite prin Autorizaţia de mediu, Autorizaţia de Gospodărire a Apelor, 
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precum şi orice altă cerinţă suplimentară impusă de o autoritate competentă (din domeniul 
protecţiei mediului, gospodăririi apelor sau sănătăţii publice) privind exploatarea în regim 
normal a obiectivelor. 

Art.58. Monitorizarea va fi realizată utilizând serviciile unor laboratoare de încercări (interne sau terţă 
parte) acreditate SR EN ISO/CEI 17025/2005 sau echivalent. 

Capitolul 14 Monitorizarea activităţii de către Concedent 

Art.59. Concedentul va monitoriza activitatea Concesionarului şi o va lua în considerare la 
confirmarea plăţilor către Concesionar după cum este descris în Condiţiile Contractuale. 

Art.60. Concesionarul va coopera pe deplin cu Concedentul pentru a monitoriza şi controla serviciile 
şi va permite permanent Concedentului să inspecteze toate înregistrările şi documentele 
păstrate privind serviciile şi să inspecteze echipamentele şi vehiculele etc. 

Art.61. Concedentul va fi informat despre şi va putea participa la orice inspecţie programată de alte 
autorităţi. 

Art.62. Concedentul va organiza şedinţele de management al serviciilor cu participarea 
Concesionarului. 

Capitolul l S Echipamente/maşini/utilaje necesa re 

Ait.63. Categoriile de bunuri utilizate de către Concesionar în derularea contractului de delegare sunt 
cele prevăzute în proiectul contractului de delegare şi au regimul juridic prevăzut de acesta. În 
secţiunile Anexei nr. 4 sunt prezentate echipamentele/maşinile/utilajele care trebuie asigurate 
de către Concesionar în perioada de mobilizare şi pe intreaga durată a contractului de 
delegare. 

Art.64. Procurarea utilajelor, a maşinilor şi a echipamentelor necesare şi amplasarea lor în teritoriu se 
realizează în perioada de mobilizare. 

Art.65. Concesionarul va asigura în perioada de mobilizare procurarea întregului parc de 
echipamente/maşini/utilaje/ recipiente etc. necesare realizării contractului la parametrii 
stabiliţi prin documentaţia de atribuire şi a respectării indicatorilor de performanţă. 

Art.66. În cazul în care Concesionarul considera ca sunt necesare utilaje, instalaţii, echipamente, 
dispozitive suplimentare pentru desfăşurarea conforma a activităţii, acestea vor fi prezentate în 
mod distinct şi justificat în oferta tehnica, respectiv în oferta financiară. 
. . . 

Art.67. Achiziţia şi exploatarea acestora se va realiza prin grija şi cu finanţarea exclusiva a 
Concesionarului. Aceste cheltuieli nu vor putea face obiectul unei cereri de rambursare către 
Concedent şi nici de ajustare ulterioara a tarifului, toate cheltuielile urmând a fi incluse în 
tariful iniţial prestării serviciului. 

Art.68. Ulterior semnării Contractului Concesionarul este liber sa realizeze orice achiziţii 

suplimentare de echipamente şi instalaţii, prevederile paragrafului anterior aplicând-se în 
totalitate. 
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Capitolul16 Operaţiuni de urgenţă 

Art.69. Concesionarul va pregăti şi implementa un Plan de intervenţii în caz de evenimente 
neprevăzute şi îşi va instrui personalul referitor la conţinutul acestui plan, pentru a fi pregătit 
în cazul urgenţelor cum ar fi incendii, fum şi scurgeri de materiale periculoase. 

Art. 70. Planul va fi comunicat Concedentului şi va fi operaţional numai după avizarea acestuia. 
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SECŢIUNEA3 COLECTAREA DEŞEURILOR 

Capitolul! Colectarea separată şi transportul deşeurilor municipale 

Art. 71. Prestarea activităţii de colectare şi transport a deşeuri lor municipale se va executa astfel încât 
să se realizeze: 

(1) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor 
contractuale; 

(2) corectarea şi adaptarea regimului de prestarea activităţii la cerinţele utilizatorului; 

(3) controlul calităţii serviciului prestat; 

( 4) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii; 

(5) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; 

(6) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei 
publice locale în condiţiile legii; 

(7) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea 
costurilor de prestare a serviciului; 

(8) asigurarea capacităţii de transport a deşeurilor, pentru prestarea serviciului la toţi utilizatorii 
din aria administrativ-teritorială a judeţului Vâlcea; 

(9) reînnoirea parcului auto, în vederea creşterii eficienţei în exploatarea acestuia, încadrării în 
normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării unui serviciu de calitate; 

( 1 O) îndeplinirea indicatorilor de performanţă, specificaţi în Regulamentul serviciului de 
salubrizare; 

(ll)asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr 
suficient. 

Capitolull.l Colecta rea separată şi gestionarea deşeurilor menajere 

Art.72. Concesionarul are obligaţia de a desfăşura activitatea de colectare şi transport a deşeurilor 
menajere, în condiţiile legii şi c:u respectarea obligaţiilor sale contractuale stipulate în acest 
sens în contractul încheiat cu Concedentul, de la toţi utilizatorii casnici din aria administrativ
teritorială a judeţului Vâlcea 

Art.73. Deşeurile menajere au înţelesul prevăzut prin proiectul contractului de delegare. 

Art.74. Numărul de locuitori din aria de operare este de 332.567 locuitori populaţie rezidentă 
raportată de UAT. Numărul aproximativ de gospodării individuale este prezentat în Studiul 
de oportunitate şi fundamentare. 

Art.75. Cantitatea estimată de deşeuri menajere care urmează a fi colectată de pe teritoriul Judeţului 
Vâlcea în primul an de operare este de circa 80.231 tone. În Studiul de oportunitate şi 
fundamentare sunt prezentate cantităţile de deşeuri estimate a fi colectate în fiecare an al 
serviciului. 

Art.76. Din cantitatea de deşeuri menajere estimată a se colecta în primul an, circa 8.132 tone 
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reprezintă cantitatea de deşeuri reciclabile menaJere ce va fi colectată separat şi va fi 
transportată la staţia de sortare autorizată. 

Art.77. Nu este prevăzută colectarea separată a biodeşeurilor în vederea compostării în instalaţii 
centralizate, ci doar compostarea individuală a acestora. 

Art.78. Modalitatea de colectare a deşeurilor menajere este următoarea: 

În mediul urban: 

(1) deşeurile colectate în amestec (reziduale) - blocuri cu regim redus de înălţime: puncte de 
colectare cu containere de 1,1 mc; blocuri cu regim mare de înălţime: sistem din poartă în 
poartă, cu pubele de 240 litri; case individuale: sistem din poartă în poartă, cu pubele de 120 
litri 

(2) deşeurile reciclabile colectate separat (hârtie/carton, plastic/metal şi sticlă): 

a) Colectare la puncte de colectare atât în zona de blocuri cât şi în zona de case, 3 fracţii: 
hârtie/carton, plastic/metal şi sticlă. Recipiente utilizate: containere de 1,1 mc pentru 
hârtie/carton şi pentru plastic/metal şi containere de 1 ,5 mc pentru sticlă 

b) În zona de case, colectarea deşeurilor plastic/metal şi hârtie/carton din poartă în poartă, 
în saci puşi la dispoziţie de viitorul operator. 

În mediul rural: 

(3) deşeurile colectate în amestec (reziduale) - colectare din poartă în poartă cu pubele de 120. 

( 4) deşeuri le reciclabile colectate separat (hârtie/carton, plastic/metal şi sticlă) 

c) Colectare la puncte de colectare, pe 3 tracţii: hârtie/carton, plastic/metal şi sticlă. 

Recipiente utilizate: containere de 1,1 mc pentru hârtie/carton şi pentru plastic/metal şi 

containere de 1,5 mc pentru sticlă. Extinderea sistemului cu colectarea deşeurilor 
plastic/metal din poartă în poartă, în saci puşi la dispoziţie de viitorul operator. 

Ali.79. Amplasamentele punctelor de colectare existente sunt prezentate în ANEXA 2. 

Art.80. În termen de 6 luni de la data semnării contractului de delegare, Concesionarul va trebui să 
identifice eventualele condoJ?linii care nu sunt organizate în asociaţii de proprietari/locatari şi 
să stabilească măsurile necesare pentru asigurarea prestării Ia parametrii stabiliţi prm 
documentaţia de atribuire a activităţii de salubrizare. 

Art.81. (1) Colectarea deşeurilor menajere reziduale se va realiza cu următoarele frecvenţe: 

a) în mediul urban: o dată pe săptămână în zona de case şi de 3 ori pe săptămână în zona 
de blocuri în sezonul cald (aprilie-octombrie) şi de 2 ori pe săptămână în sezonul rece 
(octombrie-aprilie); 

b) în mediul rural: o dată pe săptămână. 

(2) Dacă este cazul, frecvenţa de colectare va putea fi modificată, dar numai cu acordul 
Concedentului. 

(3) În perioada 1 aprilie - 30 septembrie, în zona centrala a oraşelor, de la sectorul alimentar, 
hoteluri, pieţe, spitale, grădiniţe şi creşe, colectarea se face de regula zilnic şi ori de eate ori 
este nevoie, în funcţie de monitorizarea gradului de încărcare al containerelor. 

Art.82. Colectarea deşeurilor menajere reciclabile se va realiza cu următoarele frecvenţe: 
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a) în mediul urban, zona de blocuri: o dată pe săptămână pentru hârtie/carton, o dată 
pe săptămână pentru plastic/metal şi o dată la 4 săptămâni pentru sticlă; 

b) în mediul urban, zona de case: o dată la 2 săptămâni pentru hârtie/carton, o dată pe 
săptămână pentru plastic/metal şi o dată la 4 săptămâni pentru sticlă; 

c) în mediul rural: o dată la 2 săptămâni pentru hârtie/carton, o dată la 2 săptămâni 
pentru plastic/metal şi o dată la 4 săptămâni pentru sticlă. 

Art.83. Numărul de recipiente (inclusiv saci - necesar anual) care trebuie puse la dispoziţie de către 
Concesionar, pentru colectarea deşeurilor menajere este prezentat în ANEXA 8 la prezentul 
Caiet de sarcini. 

Art.84. Utilizatorii serviciului din mediul rural şi zona de case din mediul urban care vor să 

implementeze instrumentul "plăteşte pentru cât arunci" vor solicita recipiente pen:tru 
colectarea deşeurilor reziduale cu volum mai mic, de 80 1. 

Art.85. În perioada de mobilizare Concesionarul va face identifica utilizatorii din zona de case care 
doresc să îşi exprime această opţiune, estimând astfel numărul şi tipul de recipiente necesare 

pentru colectarea deşeurilor reziduale. Conform estimărilor, numărul aproximativ de 
utilizatori care vor manifesta opţiunea pentru primul an contractual este de 3 3.129 
gospodării. 

Art.86. Utilizatorii casnici, care optează pentru sistemul "plăteşte cât arunci", vor beneficia de 
reducerea tarifului de salubrizare. Mecanismul privind implementarea instrumentului este 

prezentat în Regulamentul de salubrizare al Judeţului Vâlcea. 

Art.87. (1) Deşeurile reziduale colectate separat (menajere, similare şi deşeuri din pieţe) vor fi 
transferate (Zona 1 Brezoi, Zona 2 Fârtăţeşti-Roeşti, Zona 4 Galicea şi Zona 4 Bălceşti) 
respectiv transportate (Zona 3 Rm. Vâlcea - Râureni) în vederea depozitării la depozitul 
conform de la Feţeni. Schema de flux este prezentată în Studiul de oportunitate şi 

fundamentare. 

Art.88. Sortarea deşeurilor reciclabile colectate separat în judeţul Vâlcea se va realiza utilizând 

staţiile de sortare construite prin proiect, respectiv instalaţiile de la Brezoi şi Râureni. 
Schema de flux este prezentată în Studiul de oportunitate şi fundamentare. 

Art.89. Este interzisă amestecarea diferitelor fracţii de deşeuri reciclabile colectate separat în maşina 
de colectare. 

Art.90. Concesionarul este obligat să colecteze deşeurile din toate recipientele care sunt pline sau 
parţial pline (pubele şi containere) de pe traseu. După golire, recipientele trebuie să ajungă Ia 

locul de unde Concesionarul le-a ridicat sau la locul lor obişnuit. Concesionarul se va asigura 
că toate recipientele sunt protejate, blocându-le din nou roţile, după caz, în urma colectării. 
Capacul trebuie mereu închis după golire. 

Art.91. Concesionarul este de asemenea obligat să cureţe platformele punctelor de colectare la fiecare 
colectare (acolo unde este cazul). 

Art.92. În cazul împrăştierii deşeurilor din recipiente sau din vehicule în timpul colectării sau 
transportului până la locul de tratare/eliminare, Concesionarul are obligaţia de a le îndepărta. 

Art.93. Concesionarul nu va avea obligaţia de a goli recipientele pentru deşeuri în următoarele cazuri: 

(1) Dacă recipientele nu sunt amplasate în afara proprietăţii utilizatorilor serviciului, pe domeniu 

15 



public, Ia ora şi data stabilită pentru colectare. 

(2) Dacă utilizatorii serviciului şi-au neglijat responsabilitatea de a curata de zăpadă aleile şi 

şoseaua/ trotuarul din faţa recipientului (dacă este necesar), cauzând un inconvenient serios 
pentru personalul Concesionarului. 

Art.94. În cazul în care recipientele sunt umplute până la refuz în mod repetat, îngreunând astfel 
manipularea, Concesionarul va trebui să furnizeze recipiente suplimentare şi/sau va creşte 
frecvenţă colectării pentru a rezolva problema. 

Art.95. Colectarea se va face de luni până duminica inclusiv şi cu ocazia sărbătorilor legale. 

Art.96. Concesionarul trebuie să asigure mijloacele de transport/echipamentele necesare pentru 
colectarea şi transportul întregii cantităţi de deşeuri menajere, având în vedere cantităţile de 
deşeuri şi frecvenţa de colectare cerută, conform cerinţelor din ANEXELE 2 şi 6 la prezentul 
Caiet de sarcini. 

Capitolul1.2 Colectarea separată şi gestionarea deşeurilor similare 

Art.97. Concesionarul are obligaţia de a desfăşura activităţile de colectare şi transport a deşeurilor 
similare, în condiţiile legii, de la toţi utilizatorii non-casnici, astfel cum sunt aceştia definiţi de 
contractul încheiat cu Concedentul, în speţă agenţii economici şi toate instituţiile care îşi 
desfăşoară activitatea pe teritoriul judeţului Vâlcea. 

Art.98. Deşeurile similare au înţelesul prevăzut prin proiectul contractului de delegare. 

Art.99. Colectarea deşeurilor reciclabile: 

a) Agenţii economici, cu sediul/punctul de lucru în blocuri de locatari vor adera la sistemul 
de colectare separată propus şi implementat pentru popula~ie 

b) Agenţii economici, cu sediul/punctul de lucru în locaţii individuale atât din mediul urban 
cât şi rural vor colecta deşeurile reciclabile separat, în recipientele deţinute sau puse la 
dispoziţie de operator, în principal pe 3 fracţii: hârtie/carton, plastic/metal, sticlă şi, acolo 
unde este cazul, şi lemn. 

Art.l 00. Colectarea deşeurilor reziduale: 

a) Agenţii economici, cu sediul/punctul de lucru în blocuri de locatari vor adera la sistemul 
de colectare separată propus şi implementat pentru populaţie. 

b) Agenţii economici, cu sediul/punctul de lucru în locaţii individuale atât din mediul urban 
cât şi rural vor colecta deşeurile reziduale separat, în recipientele . deţinute sau puse la 
dispoziţie de operator. 

Art.l O 1. Cantitatea estimată de deşeuri similare care urmează a fi colectată de pe teritoriul judeţului 
Vâlcea în primul an de operare este de circa 26.765 tone. în Studiul de oportunitate şi fundamentare sunt 
prezentate cantităţile de deşeuri estimate a fi colectate în fiecare an al serviciului. 

Art.l02. Din cantitatea de deşeuri similare estimată a se colecta în primul an, circa 3.073 tone 
reprezintă cantitatea de deşeuri reciclabile similare ce va fi colectată separat şi va fi 
transportată la staţiile de sortare prevăzute. 

Art.l 03 .Lista Operatorilor economici şi a instituţiilor publice din aria de delegare este prezentată în 
Anexa nr. 3 la prezentul Caiet de sarcini. Lista este orientativă şi poate prezenta modificări în 
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funcţie de situaţia din teren de la momentul prestării serviciului. Identificarea tuturor 
operatorilor economici şi a instituţiilor publice din aria de delegare este obligativitatea 
Concesionarului. 

Art. l 04.Frecvenţa de colectare a deşeurilor similare se va stabili împreună cu utilizatorii serviciului, în 
funcţie de necesităţi, ţinând cont de cantitatea de deşeuri generată şi de volumul recipientelor 
puse la dispoziţie. 

Art.l 05. Recipientele necesare pentru colectarea deşeurilor similare, reziduale şi reciclabile vor fi 
asigurate de către Concesionar. De asemenea, acesta va asigura înlocuirea recipientelor atunci 
când este cazul. 

Art.l 06. Fluxurile de deşeuri similare sunt identice cu cele ale deşeurilor menajere pe tip de deşeuri şi 
zone. 

Art.l 07. Este interzisă amestecarea diferitelor fracţii de deşeuri reciclabile colectare separat în maşina 
de colectare. 

Art.l 08. Concesionarul trebuie să asigure mijloacele de transport/echipamentele necesare pentru 
colectarea şi transportul întregii cantităţi de deşeuri similare, având în vedere cantităţile de 
deşeuri şi frecvenţa de colectare cerută, conform cerinţelor din ANEXELE 2 şi 6 la prezentul 
Caiet de sarcini. 

Capitolul 1.3 Colectarea separată şi gestionarea deşeurilor periculoase din deşeurile menajere 
şi similare, cu excepţia celor cu regim special 

Art.109. Concesionarul are obligaţia de a desfăşura activităţile de colectare, transport, stocare 
temporară şi eliminare a deşeurilor periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia ce,lor cu 
regim special, în condiţiile legii, pe teritoriul judeşului Vâlcea. 

Art.ll O. Deşeuri periculoase din deşeurile menajere au înţelesul prevăzut prin proiectul contractului de 
delegare. 

(1) Sunt prevăzute două modalităţi de colectare, respectiv: 

a) colectare voluntară în centrele amenajate la staţiile de transfer de la Brezoi, 
Fârtăţeşti, Drăgăşani, Galicea şi Bălceşti 

b) colectarea prin organizarea de campanii de colectare de către Concesionar, în cadrul 
cărora maşinile de colectare vor staţiona la puncte fixe stabilite şi comunicate 
anterior derulării campaniilor. 

. . . . 
(2) Ambele variante de colectare sunt "gratuite" pentru generatori, costurile fiind prevăzute 

în tariful distinct pentru colectarea şi gestionarea "alte categorii de deşeuri". 

Art.lll. (1) Concesionarul va derula campanii de colectare a deşeurilor periculoase din deşeurile 
menajere de la populaţie cu o frecvenţă minimă trimestrială. Colectarea deşeurilor 

periculoase din deşeurile menajere se va realiza gratuit. 

(2) Programul campaniilor va fi anunţat în media locală (publicaţii şi online) la începutul 
fiecărui an. Ulterior, cu cel puţin o săptămână înainte de derularea fiecărei campanii de 
colectare, se va realiza o nouă informare a generatorilor prin anunţuri radio, TV, în ziare şi 
prin distribuirea de fluturaşi informativi la fiecare generator în parte. 
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Art.112. Flutura.şii vor conţine informaţii privind locurile (amplasamentele), data şi intervalul orar în 
care va staţiona maşina de colectare, ce deşeuri periculoase pot fi aduse şi regulile de 
colectare separată a acestora. 

Art.l13. În fiecare amplasament, maşina va staţiona pe parcursul a cel puţin o zi lucrătoare, într-una 
din zilele de sâmbătă sau duminică astfel încât să asigure participarea la acest sistem a unui 
număr cât mai mare de locuitori. 

Art.ll4. Concesionarul va identifica amplasamentele punctelor mobile în zone dens circulate şi cu 
vizibilitate astfel încât să asigure accesul cât mai faci l a unui număr cât mai mare de locuitori 
(de. exemplu în zona pieţelor, zone comerciale). 

Art.115. După primul an, în funcţie de cantitatea de deşeuri periculoase din deşeurile menajere 
colectate, frecvenţă de colectare poate fi mai mare sau mai mică. Modificarea frecvenţei de 
colectare a deşeurilor periculoase din deşeurile menajere se face numai cu acordul 
Concedentului. 

Art.ll6. Cantitatea de deşeuri periculoasedin deşeurile menajere şi similare estimata a fi colectată în 
primul an este de circa 187 tone. În Studiul de oportunitate şi fundamentare sunt prezentate 
cantităţile de deşeuri menajere periculoase estimat a fi colectate în fiecare an al serviciului. 

Art.117.Concesionarul are obligaţia de a amenaja, autoriza şi opera puncte de stocare temporară a 
deşeurilor menajere periculoase la staţiile de transfer de la Brezoi, Fârtăţeşti, Drăgăşani, 
Galicea şi Bălceşti. 

Art.118. Concesionarul se va asigma că deşeurile periculoase din deşeurile menajere colectate ŞI 

stocate sunt eliminate în instalaţii de tratare autorizate. 

Art.l19. Concesionarul trebuie să asigure mijloacele de transport necesare pentru colectarea şi 

transportul întregii cantităţi de deşeuri periculoase din deşeurile menajere, având în vedere 
cantităţile de deşeuri şi frecvenţa de colectare cerută, conform cerinţelor din ANEXA .8 la 
prezentul Caiet de sarcini. 

Capitolul1.4 Colectarea separată şi gestionarea deşeurilor voluminoase provenite de la 
populaţie, instituţii publice şi' agenţi economici 

Art.l20. Concesionarul are obligaţia de a desfăşura activităţile de colectare şi transport a deşemilor 
voluminoase (mobilier, covoare, obiecte mari de folosinţă îndelungată altele decât deşeurile 
de echipamente electrice şi electronice etc.) provenite de la populaţie, instituţii publice şi 
operatori economici de pe teritoriul judeţului Vâlcea. 

. . 

Art. l 21. ( 1) Colectarea deşemilor voluminoase se va realiza în cadrul de campanii de colectare a 
deşeurilor voluminoase conform programului întocmit şi aprobat de ADI (în principiu 
trimestrial). Colectarea deşemilor voluminoase se va realiza gratuit. 

(2) Este prevăzută şi posibilitatea colectării voluntare în centrele amenajate la staţiile de 
transfer de la Brezoi, Fârtăţeşti, Drăgăşani, Galicea şi Bălceşti sau la punctele de colectare 
amenajate la staţia de compostare de la Râureni şi la depozitul de deşeuri de la Feţeni (pentru 
zona 3 Rm. Vâlcea). 

(3) Ambele variante de colectare sunt "gratuite" pentru generatori, costmile fiind prevăzute în 
tariful distinct pentru colectarea şi gestionarea "alte categorii de deşeuri". 
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Art.l22. În situaţia în care, Concesionarul identifică deşeuri voluminoase abandonate în punctele de 
colectare a deşeurilor menajere, respectiv similare şi oriunde pe spaţiul public, acesta are 
obligaţia de a asigura colectarea lor în cel mai scurt timp posibil. 

Art.l23. Generatorii de deşeuri vor fi anunţaţi din timp prin mijloace eficiente (ex. fluturaşi în cutiile 
poştale, calendar cu zilele de colectare) cu privire la detaliile campanii lor - zilele şi orele de 
derulare, traseele şi punctele de staţionare, categoriile de deşeuri ce vor fi colectate. 

Art.l24. Concesionarul trebuie să asigure personalului uneltele şi echipamentele necesare pentru lucrul 
cu greutăţi, atunci când este cazul. 

Art.l25. După primul an contractual, în funcţie de cantitatea de deşeuri voluminoase colectate, 
frecvenţă de colectare poate fi crescută sau scăzută. Modificarea frecvenţei de colectare a 
deşeurilor voluminoase se va face numai cu acordul Concedentului. 

Art.l26. Cantitatea estimata a fi colectată în primul an al contractului este de circa 678 tone de la 
populaţie şi de· la operatorii economici. În Studiul de oportunitate şi fundamentare sunt 
prezentate cantităţile de deşeuri voluminoase estimate a fi colectate în fiecare an al 
serviciului. 

Art.127. Concesionarul trebuie să asigure maşinile necesare pentru colectarea şi transportul întregii 
cantităţi de deşeuri voluminoase, având în vedere frecvenţa de colectare solicitată, conform 
cerinţelor din ANEXA 8 la prezentul Caiet de sarcini. 

Art.128. Concesionarul trebuie să asigure tratarea în vederea valorificării a minim 30% din cantitatea 
·· de deşeuri voluminoase colectată anual. 

ArL.129. Eliminarea ueşeurilor voluminoase nepericuloase colectate (fi·acţia nevalorlflcabiHi) se face la 
un depozitul conform de deşeuri, Concesionarul fiind responsabil cu transportul şi asigurarea 
costului eliminării. 

Capitolul1.5 Colectarea separată şi gestionarea deşeurilor din pieţe 

Art.l30. Concesionarul are obligaţia de a desfăşura activităţile de colectare şi transport a deşeurilor din 
pieţele care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul judeţului Vâlcea. 

Art.l31. Deşeurile din pieţe au înţelesul prevăzut prin proiectul contractului de delegare. 

Art.l32.Pieţele publice autorizate din mediul urban şi rural vor avea propriile puncte de colectare 
separată care vor fi dotate de către operator cu recipientele necesare colectării deşeurilor 
reciclabile pe 3 fracţii, şi anume hârtie/carton, plastic/metal şi sticlă şi a deşeurilor reziduale. 

. . 
Art.l33. Cantitatea estimată de deşeuri din pieţe care urmează a fi colectată în primul an de operare 

este de circa 171 tone. În Studiul de oportunitate şi fundamentare sunt prezentate cantităţile 
de deşeuri din pieţe estimate a fi colectate în fiecare an al serviciului. 

Art.l34. Din cantitatea de deşeuri din pieţe estimată a se colecta în primul an, circa 18 tone reprezintă 
cantitatea de deşeuri reciclabile ce va fi colectată separat şi va fi transportată la staţiile de 
sortare prevăzute în fluxul de deşeuri în funcţie de zonă. 

Art.l35. Frecvenţa de colectare a deşeurilor din pieţe este zilnică, pentru toate categoriile de deşeuri. 

Art.l36. R,ecipientele necesare pentru colectarea deşeurilor din pieţe vor fi asigurate de către 

Concesionar. De asemenea, acesta va asigura înlocuirea recipientelor atunci când este cazul. 
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Art.137. Cantitatea de deşeuri din pieţe colectată în amestec (reziduale) se transportă la staţiile de 
tamsfer, respectiv al depozitare conform schemei de flux indicată în Studiul de oportunitate şi 
fundamentare. 

Art.13 8. Este interzisă amestecarea diferitelor fracţii de deşeuri reciclabile colectare separat în maşina 
de colectare. 

Art.139. Concesionarul trebuie să asigure mijloacele de transport necesare pentru colectarea şi 

transportul întregii cantităţi de deşeuri din pieţe, având în vedere cantităţile de deşeuri şi 
frecvenţa de colectare cerută, conform cerinţelor din ANEXELE 4 şi 6 la prezentul Caiet de 
sarcini. 

Capitolul 2 Colectarea şi transportul deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii ş i 

desfiinţări de la populaţie 

Art.l40. Concesionarul are obligaţia de a desfăşura activităţile de colectare şi transport a deşeurilor 
rezultate din activităţi de construcţii şi desfiinţări, în condiţiile legii. 

Art.l41. Deşeurile din construcţii şi desfiinţări au înţelesul prevăzut prin proiectul contractului de 
de legare. 

Art.l42. Colectarea deşeurilor din construcţii şi desfiinţări se va realiza în următoarele modalităţi: 

a) Gratuit pentru deşeurile transportate de către generatori la centrele de colectare 
voluntară amenajate la staţiile de transfer de la Brezoi, Fârtăţeşti, Drăgăşani, 

Galicea şi Bălceşti 

b) Contra cost, Ia cerere prin colectare directă de către operatorul de salubrizare. 

Ait.l43. Cantitatea estimată a fi colectată în primul an al contractului este de circa 5.078 tone. În 
Studiul de oportunitate şi fundamentare sunt prezentate cantităţile de deşeuri din construcţii şi 
desfiinţări estimate a fi colectate în fiecare an al serviciului. 

Art.l44. Colectarea deşeurilor din construcţii şi desfiinţări se face în sacii din material 
rezistentlcontainerele metalice puse Ia dispoziţie de către Concesionar, la cererea 
generatorilor de deşeuri, plata făcându.:.se în baza unui contract de prestări servicii încheiat cu 
generatorul. 

Art.145. În cazul în care colectarea se realizează în saci, aceştia vor avea volumul de minim 60 1, vor fi 
realizaţi dintr-un material rezistent şi .vor fi prevăzuţi cu mânere. Concesionarul va asigura 
distribuirea de saci inscripţionaţi/coloraţi in 3 culori diferite, pentru a asigura colectarea 
separată a deşeurilot din construcţii şi desfiinţări. 

Art.l46. Utilizarea atât a sacilor cât şi a containerelor metalice trebuie să asigure colectarea deşeurilor 
din construcţii şi desfiinţări pe 3 fracţii, astfel: 

(1) fracţie inertă ce va fi tratată în vederea obţinerii de agregate minerale secundare (ex. beton, 
cărămidă, BCA, obiecte sanitare din ceramica, inclusiv faianţa şi gresie, sticla etc.); 

(2) fracţia valorificabilă energetic (toate materialele combustibile - ex. parchet, tâmplărie din 
lemn şi PVC, linoleum, izolatori electrici şi fonici, piese din plastic, ţevi de PVC/PE/PP, 
hârtie, carton, carton asfaltat, ambalaje de la materiale de construcţii, inclusiv vopseluri, 
polistiren etc.); 
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(3) fracţia cu potenţial reciclabil (orice obiect care conţine metal într-un procent mai mare de 
10%, tâmplărie metalică, calorifere, robinete, cabluri electrice, piese şi părţi metalice etc.). 

Art.l4 7. Pentru a asigura informarea generatorilor asupra modului de colectare separată a deşeurilor 
din construcţii şi desfiinţări, Concesionarul va realiza o broşură cu explicaţii concise care va 
fi înmânată generatorului de deşeuri, odată cu recipientele pentru colectare. 

Art.l48. Concesionarul trebuie să asigure maşinile necesare pentru colectarea şi transportul întregii 
cantităţi de deşeuri din construcţii şi desfiinţări, având în vedere cantităţile de deşeuri 

estimate, conform cerinţelor din ANEXELE 2 şi 4 la prezentul Caiet de sarcini. 

Art.l49. Concesionarul se va asigura că 30% din cantitatea de deşeuri din construcţii şi desfiinţări 

colectată este tratată în vederea valorificării în instalaţii autorizate. 

Art.150. Eliminarea deşeurilor de construcţii şi desfiinţări nepericuloase colectate (fracţia 

nevalorificabilă) se face la un depozitul conform de deşeuri Feţeni, Concesionarul fiind 
responsabil cu transportul şi asigurarea costului eliminării. 

Capitolul 3 Colectări ocazionale 

Art.l51. În plus faţă de activităţile de colectare la intervale regulate, prezentate anterior, vor exista 
activităţi de colectare care depind parţial de anotimpuri şi parţial de unele aranjamente 
speciale. Acestea pot include colectarea deşeurilor de la festivaluri, concerte, târguri, 
campinguri şi alte situaţii sau locaţii similare. Concesionarul va fi obligat să colecteze 
deşeurile generate în astfel de situaţii şi locaţii la cerere şi în urma solicitării din partea 
Concedentului. Frecvenţă şi regularitatea acestui serviciu nu pot fi estimate, dar se presupune 
că reprezintă o mică parte a întTegului serviciu. Curăţenia se va face imediat după terminarea 
evenimentului, într-un interval de maxim 3 ore. 

Art.l52. Concesionarul are obligaţia de a colecta toate deşeurile abandonate pe domeniul public. În 
cazul în care producătorul de deşeuri este necunoscut, cheltuielile legate de colectarea acestor 
deşeuri sunt suportate de Concedent. 

Art.153. De asemenea, Concesionarul are obligaţia de a colecta toate anvelopele abandonate pe 
domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deşeurilor municipale şi de a le 
preda persoanelor juridice care desf'aşoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau 
celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care 
introduc pe piaţă anvelope noi şi/sau anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este 
autorizat pentru această activitate în condiţiile legii. 

Art.l54. Plata pentru aceste servicii suplimentare se va realiza folosindu-se preţurile unitare din 
fundamentarea tarifului aferent colectării şi transportului deşeurilor menajere şi similare. 

Capitolul 4 Întreţinere vehicule şi recipiente 

Art.155. Concesionarul trebuie să folosească echipamentele proprii, puse la dispoziţie conform 
angajamentelor din Ofertă, pentru a se asigura că serviciile se realizează într-un mod 
satisfăcător iar indicatorii de performanţă sunt respectaţi. 

Art.l56. Concesionarul trebuie să asigure un stoc tampon de recipiente, pentru a putea înlocui în cât 
mai scurt timp recipientele defecte. 
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Art.l57. Este responsabilitatea Concesionarului să întreţină toate vehiculele şi echipamentele folosite 
pentru prestarea serviciilor în stare bună de funcţionare şi să asigure repararea acestora în 
timp util pentru a satisface complet toate cerinţele contractuale ale serviciului. 

Art.l58. În caz de defecţiune şi nefuncţionare este responsabilitatea Concesionarului de a se asigura 
imediat că este utilizat un alt vehicul/echipament adecvat şi de a înlocui 
vehiculele/echipamentele cât de repede posibil dar nu mai târziu de finalul următoarei zile de 
lucru după apariţia defecţiunii sau nefuncţionării . Înlocuirea vehicul/echipament se va face 
conform standardului de performanţă din anexa 4. 

Art.l59. Vehiculele folosite pentru colectarea deşeurilor reziduale vor fi spălate ori de câte ori situaţia 
o impune pe dinafară şi pe dinăuntru henei. Dacă Concesionarul trebuie să utilizeze unul şi 
acelaşi vehicul pentru colectarea deşeurilor reziduale şi a celor reciclabile, vehiculul trebuie 
curăţat şi pe dinăuntru şi pe dinafara henei după ce deşeurile reziduale au fost descărcate şi 

înainte de colectarea deşeurilor reciclabile, pentru a nu contamina deşeurile reciclabile. 

Art.l60. Concesionarul va spăla şi curăţa toate recipientele utilizate pentru colectarea deşeurilor în 
reziduale, cel puţin o dată pe trimestru, cu excepţia sezonului rece, atunci când temperaturile 
coborâte nu permit realizarea acestei operaţii. 

Art.l61. Concesionarul va spăla şi curăţa toate recipientele utilizate pentru colectarea deşeuri lor 
reciclabile, cel puţin o dată pe semestru, cu excepţia sezonului rece, atunci când temperaturile 
coborâte nu permit realizarea acestei operaţii. 

Art.l62. Concesionarul va asigura şi un echipament mobil de spălare pentru spălarea şi curăţarea 
recipientelor. Apa uzată rezultată în urma spălării va fi colectată într-un rezervor acoperit. 
Recipientele vor fi spălate pe dinăuntru şi pe capace fără a se aduce vreun prejudiciu vreunei 
părţi a recipientului. 

Art.l63.În vederea deversării apelor uzate rezultate, Concesionarul de salubrizare va încheia un 
contract cu Concesionarul care gestionează serviciul apă-canal. 

Art.l64. În cazul în care recipientele trebuie reparate, lucrarea trebuie iniţiată imediat ce s-a descoperit 
acest lucru şi niciun recipient nu trebuie lăsat într-o stare de deteriorare mai mult de o zi 
înainte de a fi reparat sau înlocuit. 

Art.l65.În cazul în care recipientele sunt furate sau deteriorate rară a mai putea fi reparate, 
Concesionarul este obligat să le înlocuiască cu recipiente de aceeaşi capacitate şi calitate 
similară, în termen de 24 ore. 

Capitolul 5 Determinări privind compoziţia deşeurilor 

Art.l66. Concesionarul va realiza determinări privind compoziţia deşeurilor menajere şi similare, a 
deşeurilor din pieţe şi a deşeurilor din coşurile de gunoi stradale. 

Art.l67. Determinările vor fi realizate conform standardului SR 13943 din noiembrie 2004 -
Caracterizarea deşeurilor. Metodologie de caracterizare a deşeurilor mel)ajere- ROMECOM. 
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Capitolul 6 Înfiinţarea punctelor de colectare 

Art.l68. Amplasarea punctelor de colectare existente este prezentată în ANEXA 2. Concesionarul este 
reponsabil cu indentificarea amplasamentelor pentru restul punctelor de colectare. 
Indentificarea se va realiza în perioada de mobilizare, cu sprijinul Concendentului. 

Art.169. Concesionarul se va asigura de amplasarea în siguranţă a recipientelor pentru a evita 
producerea de accidente. Punctele de colectare vor fi întreţinute în aşa fel încât recipientele sa 
fie uşor manevrabile, să se evite deteriorarea lor şi să nu prezinte niciun pericol pentru 
populaţie. 

Capitolul 7 Campanii de informare şi conştientizare 

Art.l70. Concesionarul se obligă să organizeze campanii de informare şi conştientizare privind 
colectarea separată a deşeurilor reciclabile, a deşeurilor menajere periculoase, a deşeurilor 
voluminoase şi a deşeurilor din construcţii şi desfiinţări. 

Art.171. Publicul ţintă al campaniilor este reprezentat de utilizatorii serviciului de salub~izare, şi 
anume: asociaţii de proprietari/locatari, persoane fizice (gospodarii individuale), agenţii 

economici şi instituţii publice. 

Art.l72. Scopul acestor campanii este de a creşte cantitatea de deşeuri colectată separat (reciclabile, 
menajere periculoase, voluminoase), de a reduce procentul impurităţilor din containerele 
dedicate colectării deşeurilor reciclabile şi de a preveni abandonarea deşeurilor în spatii 
publice. 

Art.173. Campaniile de informare şi conştientizare vor avea caracter continuu pe parcursul întregului 
contract, asigurând astfel un input informaţional constant utilizatorilor în vederea realizării 

colectării separate a deşeurilor. 

Art.174. Până la data de 1 O decembrie a fiecărui an (cu excepţia primului an de operare) Concesionarul 
va realiza şi va distribui fiecărei gospodării un calendar cu programul activităţilor de colectare 
separată a deşeurilor pentru anul care urmează. Calendarul trebuie să cuprindă programul de 
colectare a minim următoarelor categorii de deşeuri: deşeuri reciclabile (hârtie/carton, 
plastic/metal şi sticlă), biodeşeuri, deşeuri voluminoase, deşeuri periculoase şi alte categorii 
( ex. brazii de Crăciun). 

Art.l7 5. Până la data de 31 martie a fiecărui an (cu excepţia primului an de operare) Concesionarul va 
· realiza şi distribui fiecărei gospodării un pliant informativ în care sunt prezentate rezultatele 

gestionării deşeurilor în anul anterior - cantităţi de deşeuri colectate separat, cantităţi de 
deşeuri reciclate, respectiv valorificate, modul de reciclare/valorificare etC. 

Art.l76. Campaniile de informare şi conştientizare vor începe încă din perioada de mobilizare, odată 
cu distribuirea echipamentelor de colectare. 

Art.l77. Înainte de tipărire/publicare/difuzare orice material va fi supus aprobării Concedentului. 
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SECŢIUNEA 4 - TRANSFERUL DEŞEURILOR 

Art.l78. Sistemul care face obiectul delegării include 5 staţii de transfer situate astfel: zona 1 - Brezoi, 
zona 2 - Fârţăteşti, zona 4 - Galicea, zona 5 - Bălceşti şi staţia de sortare de la Drăgăşani 
(zona 2) care va fi utilizată ca staţie de transfer. 

Art.179. Fluxul deşeurilor reziduale, respectiv al deşeurilor colectate separat în staţiile de transfer, pe 
zone este prezentat în Studiul de oportunitate şi fundamentare. 

Art.1 80. Staţia de transfer Brezoi are o capacitate de 5.803 tone/an (1 schimb de lucru). Este 
prevăzut ca instalaţia să asigure transferul deşeurilor reziduale şi a refuzului de la sortare din 
zona 1 Brezoi. Deşeurile reziduale care vor fi transferate sunt deşeuri menajere, deşeuri 
similare şi deşeuri din pieţe. Deşeurile care intră în instalaţie vor fi transportate la depozitul 
de la Feţeni . 

Art.18l.Staţia de transfer Fârţăteşti are o capacitate de 6.565 tone/an şi este în operare din 2009 (un 
schimb pe zi). Este prevăzut ca instalaţia să asigure transferul deşeurilor reziduale şi 

deşeurilor reciclabile colectate de la o parte din U A T -urile din zona 2 Fârtăţeşti - Roeşti. 

Conform estimărilor, va fi necesară extinderea capacităţii staţiei de transfer în condiţiile în 
care cantitatea de deşeuri transferată variază între cea. 9.250 tone/an şi cea. 7.520 tone/an. 

Art.1 82. Deşeurile reziduale, respectiv reciclabile care vor fi transferate sunt deşeuri menajere, deşeuri 
similare şi deşeuri din pieţe. Deşeurile reziduale care intră în instalaţie vor fi transportate la 
depozitul de la Feţeni iar deşeurile reciclabile la staţia de sortare de la Râureni. 

Art.l83.Staţia de transfer de la Galicea are o capacitate de 3.125 tone/an şi în prezent nu este 
operată. Este prevăzut ca instalaţia să asigure transferul deşeurilor reziduale şi deşeurilor 

reciclabile colectate din Zona 4 Galicea. Conform estimărilor, va fi necesară extinderea 
capacităţii staţiei de transfer de la Galicea peste capacitatea proiectată (3 .1 00 tone/an), 
cantitatea de deşeuri transferată variind între cea. 6.300 tone/an şi cea. 5.100 tone/an. 

Art. 184. Deşeurile reziduale, respectiv reciclabile care vor fi transferate sunt deşeuri menajere, deşeuri 
similare şi deşeuri din pieţe. Deşeurile reziduale care intră în instalaţie vor fi transportate la 
depozitul de la Feţeni iar deşeurile reciclabile la staţia de sortare de la Râureni. 

Art.185. Staţia de transfer de la Bălceşti are o capacitate de 6.602 tone/an, este în operare din 2009 
(un schimb pe zi). Este prevăzut ca instalaţia să asigure transferul deşeurilor reziduale şi 
deşeurilor reciclabile colectate din Zona 5 Bălceşti. 

Art.186. Deşeurile reziduale, respectiv reciclabile care vor fi transferate sunt deşeuri menajere, deşeuri 
similare şi deşeuri din pieţe. Deşeurile reziduale care intră în instalaţie vor fi transportate la 
depozitul de la Feţeni iar deşeurile reciclabile la staţia de sortare de la Râureni. 

Art.l87. Staţia de sortare de la Drăgăşani va fi utilizată în cadrul prezentului contract de delegare de 
gestiune ca staţie de transfer. Este prevăzut ca instalaţia să asigure transferul deşeurilor 
reziduale şi deşeurilor reciclabile colectate de la restul UAT din zona 2 Fârtăţeşti- Roeşti. 

Art.188. Deşeurile reziduale, respectiv reciclabile care vor fi transferate sunt deşeuri menajere, 
deşeuri similare şi deşeuri din pieţe. Deşeurile reziduale care intră în instalaţie vor fi 
transportate la depozitul de la Feţeni iar deşeurile reciclabile la staţia de sortare de la 
Râureni. 

Art.l89. Cantităţile de deşeuri estimat a fi transferate pentru fiecare instalaţie în parte sunt prevăzute 
în Studiul de oportunitate şi fundamentare. Lista dotărilor existente la fiecare instalaţie este 
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prezentată în ANEXA 5 la caietul de sarcini, iai necesarul de investiţii în ANEXA 8. 

Art.190. Concesionarul are obligaţia amenajării în incinta fiecărei staţii de transfer a unui punct de 
colectare voluntară pentru fluxurile speciale de deşeuri (deşeuri periculoase, deşeuri 

voluminoase, deşeuri din construcţii şi desfiinţări, deşeuri de echipamente electrice şi 

electronice). 

Art.191. Toate contractele de delegare a gestiunii staţiilor de transfer care sunt în operare includ 
clauze de reziliere în momentul atribuirii contractului de colectare şi transport al deşeurilor 
pe întreaga rază a Judeţului Vâlcea. 

Art.l92. Deşeurile reziduale colectate separat (menajere, similare şi deşeuri din pieţe) vor fi 
transferate (Zona 1 Brezoi, Zona 3 Fârtăţeşti-Roeşti, Zona 4 Galicea şi Zona 4 Bălceşti) 
respectiv transportate (Zona 3 Rm. Vâlcea - Râureni) în vederea eliminării la depozitul 
conform de la Feţeni. 

Art.l93. Depozitul de deşeuri Feţeni funcţionează în baza Autorizaţiei Integrate de Mediu nr. 
57/11.01.201 O, are o capacitate totală de depozitare de 1,13 milioane m3 şi a fost proiectat 
pentru o durată de viaţă de 25 de ani. 

Art.194. Tariful activităţii de depozitare la Depozitul Feţeni este 147,29 lei/tonă, care include 
contribuţia pentru economia circulară de 80 lei/tonă. 

Art.195. În momentul operaţionalizării CMID Roeşti, fluxul de deşeuri propus va suferi modificări. 

SECŢIUNEA 5- SORTAREA DEŞEURILOR 

Al1.196. Deşeurile reciclabile colectate separat (menajere, similare şi deşeuri din pieţe) se vor sorta 
în staţiile de sortare construire prin proiect, de la Râureni şi de la Brezoi. Deşeurile 
reciclabile rezultate în urma sortării vor fi transmise la operatorii economici reciclatori. 

Art.197. Staţia de sortare Brezoi, construită prin proiectul finanţat din POS Mediu şi POIM, are o 
capacitate de cea. 2.300 t/an şi nu este în present operată. În cadrul staţiei vor fi sortate 
numai deşeurile de hârtie, carton, plastic şi metal. Deşeurile de sticlă, care se colectează 
separat atât în mediul urban, cat şi în mediul rural vor fi stocate temporar şi apoi trimise la 
reciclare. 

Art.198. În urma sortării se estimează că va rezulta o cantitate care variază între 266 - 3 72 tone/an 
deşeuri de hârtie/carton, plastic şi metal care vor fi trimise la reciclare şi o cantitate care 
variază între 89 - 124 tone/an care va fi trimisă la depozitare. 

Art.199. Staţia de sortare Râu reni, ·construită prin proiectul finanţat din POS Mediu şi POIM, are o 
capacitatea de 27.871 t/an şi nu este în prezent operată. Este prevăzut ca instalaţia să asigure 
sortarea deşeurilor reciclabile colectate separat din tot judeţul Vâlcea, mai puţin zona 1 
Brezoi. Deşeurile reciclabile care vor fi sortate sunt deşeuri menajere, deşeuri similare şi 
deşeuri din pieţe. 

Art.200. În urma sortării se estimează că va rezulta o cantitate care variază între 6.000 - 8.280 
tone/an deşeuri de hârtie/carton, plastic şi metal care vor fi trimise la reciclare şi o cantitate 
care variază între 2.000 - 2. 760 tone/an care va fi trimisă la depozitare. 

Art.20 1. Cantităţile estimate de deşeuri pentru sortare sunt prevăzute în Studiul de oportunitate şi 
fundamentare. Lista dotărilor existente în cele două staţii de sortare este prezentată în 
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ANEXA 5 la caietul de sarcini. 

Art.202. Reziduurile rezultate de la sortare vor fi transferate (Staţia de sortare Brezoi), respectiv 
transportate (Staţia de sortare Râureni) în vederea eliminării tot la depozitul conform de la 
Feţeni. 

SECŢIUNEA 6 AMENAJAREA BAZELOR DE LUCRU ŞI IMPLEMENTAREA 
SISTEMULUI INFORMATIC 

Art.203. Concesionarul este responsabil cu amenajarea şi autorizarea unei Baze de lucru 
operaţionale, al cărei amplasament să fie situat pe raza judeţului Vâlcea. De asemenea, în 
măsura în care consideră necesar pentru asigurarea posibilităţii de intervenţie imediată ori 
de câte ori este nevoie, Concesionarul poate să mai amenajeze şi să autorizeze şi alte baze 
de lucru logistice. 

Art.204. Baza se lucru operaţională/logistică trebuie să fie astfel organizată încât să fie asigurate: 

a) gararea în condiţii optime a maşinilor/echipamentelor cu care Concesionarul 
prestează activităţile ce i-au fost Concesionare conform contractului ce va fi semnat 
între părţi, în vederea asigurării disponibilităţii imediate a acestora în cazul 
condiţiilor meteo extreme; 

b) desfăşurarea în bune condiţii a operaţiilor de întreţinere a maşinilor şi 

echipamentelor, astfel încât acestea să fie disponibile şi utilizabile la întreaga 
capacitatea pe toată durata derulării contractului; 

c) spălarea/dezinfectarea echipamentelor. 

Art.205. Pe perioada derulării contractului, Bazele de lucru nu pot fi sub nicio formă utilizate pentru 
desfăşurarea de activităţi care nu fac obiectul contractului încheiat. 

Art.206. În vederea rezolvării cât mai prompte a tuturor situaţiilor apărute, Concesionarul trebuie să 
asigure funcţionarea 24/24 a unui sistem de dispecerat care să asigure preluarea tuturor 
solicitărilor şi reclamaţiilor apărute şi rezolvarea acestora într-un timp cât mai scurt. 

Art.207. Concesionarul va instala, utiliza şi întreţine un sistem informatic computerizat, unde vor fi 
stocate şi procesate datele legate de prestarea activităţilor de salubrizare. Echipamentul pus 
la dispoziţie, utilizat pentru funcţionarea sistemului informatic, trebuie să fie nou iar soft
urile să fie de ultimă generaţie. 

Art.208. Principalul obiectiv al implementării sistemului informatic este de a permite Concedentului 
·să poată verifica în orice moment, modalitatea de realizare a activităţilor serviciului de 
salubrizare, care fac obiectul contractului încheiat. 

Art.209. Sistemul informaţional trebuie să poată genera rapoarte zilnice, lunare, trimestriale şi anuale 
prin agregarea şi procesarea numărului mare de înregistrări primite zilnic. 

Art.210. Sistemul informatic va fi implementat încă din etapa de mobilizare şi va trebui să fie 
utilizabil la data începerii furnizării serviciului. 

Art.211. Sistemul informatic va fi astfel proiectat încât să se asigure accesul Concedentului în timp 
real la datele şi informaţiile înregistrate. 

Art.212. Conţinutul rapoartelor va fi agreat împreună cu Concendentul în Perioada de mobilizare. 
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Dacă se impune, Concendentul poate solicita modificări în conţinutul rapoartelor şi după 
încheierea Perioadei de mobilizare, în perioada de prestare a serviciilor. 

Art.213. Concesionarul este liber să aleagă soluţiile hardware şi software de realizare a Sistemului 
informatic, ţinând seama de cerinţele minime privind raportarea. 

Art.214. Concesionarul va ţine un jurnal zilnic a[ activităţilor, care va cuprinde cel puţin următoarele 
date: 

a) traseul de colectare şi codul acestuia; 

b) conducătorul vehiculului; 

c) cantităţile şi categoriile de deşeuri colectate; 

d) instalaţia la care au fost transportate; 

e) cantităţile de deşeuri transferate, pe fracţii, pentru fiecare instalaţie în parte; 

f) tipurile şi cantităţile de deşeuri neacceptate în la staţiile de transfer şi motivele 
neacceptării; 

g) tipurile şi cantităţile de deşeuri recepţionate la fiecare staţie de sortare; 

h) tipurile şi cantităţile de deşeuri reciclabile sortate în tiecare staţie de sortare 

(defalcate pe tipuri de material); 

i) cantitiiţile de deşeuri rcciclabilc trimise Ia rcciclatori de la fiecare staţia de sortare 
(defalcate pe tipuri de material) şi preţul mediu obţinut (pe tip de material); 

j) tipurile şi cantităţile de deşeuri neacceptate în la fiecare staţie de sortare şi motivele 

neacceptării; 

k) incidente, înregistrări ale problemelor, întreruperi programate şi neprogramate, 
defecţiuni şi accidente, activităţi de întreţinere sau reparaţii şi timpii de oprire a 
serviciilor, înlocuirea vehiculelor, echipamentelor sau personalului, condiţii 

atmosferice, etc.; 

1) registre ale lucrărilor de întreţinere şi reparaţii realizate la fiecare echipament; 

m) vehicule (utilizate/neutilizate, motivele neutilizării vehiculelor etc.); 

n) plângeri şi notificări primite şi răspunsurile corespunzătoare; 

o) problemele apărute şi soluţiile folosite; 

p) orice alte date înregistrate solicitate de Concedent. 
. . 

Art.215. Concedentul îşi rezervă dreptul de a solicita furnizarea de Rapoarte zilnice. 

Art.216. Rapoartele lunare, respectiv trimestriale vor cuprinde datele aşa cum sunt înregistrate în 
jurnalul zilnic al activităţilor, centralizate la nivelul unei luni, respectiv un trimestru. 

Art.217. Raportul anual consolidat va cuprinde datele înregistrate în rapoartele lunare, centralizate la 
nivelul unui an. 

Art.218. În plus, raportul anual va cuprinde şi următoarele aspecte: 

a) performanţa în atingerea tuturor indicatorilor de performanţă; 

b) rezultatele determinărilor de compoziţie; 
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c) o analiză a costurilor unitare pentru operarea fiecărei categorii de instalaţiiactivităţi 
în parte în parte; 

d) sinteza anuală privind activităţile de monitorizare a factorului de mediu derulată 
conform cerinţelor autorizaţiilor emise, pentru fiecare amplasament în parte; 

e) orice deviatii de la programul de monitorizare şi motivele care au dus la acestea; 

f) orice modificari la planul de operare şi mentenanţă aprobat, cu justificari; 

g) vehicule, echipament şi personal angajat; 

h) inlocuirî de vehicule, echipamente sau personal; 

i) jurnal de probleme, nerealizari, disfunctionalitati şi masurile de remediere; 

j) consumuri de apa/cantităţi de ape reziduale şi levigat tratate/trimise la tratare, 
pentru fiecare amplasament în parte. 

Art.219. Rapoartele lunare, respectiv trimestriale vor fi transmise către Delegatar în format letric şi 
Excel în cel mult 1 O zile de la finalizarea perioadei de raportare. Perioada de transmitere a 
Raportului anual (format letric şi excel) este de maxim 20 de zile de la încheierea anului 
calendaristic. 

Art.220. Toate utilaje utilizate de Concesionar pentru efectuarea serviciilor trebuie să fie dotate cu 
sistem GPS iar sistemul informatic trebuie să înregistreze rutele de deplasare ale acestora. 

Art.221. În cazul utilajelor care nu au dotare GPS se admite un angajament/declaraţie din partea 
Ofertantului ca în cazul în care oferta va fi declarată câştigătoare, utilajele vor fi dotate cu 
echipamente GPS pe parc.ursul perÎOFIClei de mobilizare. La sfârşitul perioadei de mobilizare 
toate utilajele puse la dispoziţie trebuie să îndeplinească cerinţele solicitate prin 
documentaţia de atribuire. 

Art.222. Formatul standard al rapoartelor (zilnice, lunare, trimestriale şi anuale) se va conveni între 
Concedent şi Concesionar în perioada de mobilizare. 

SECŢIUNEA 7 INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PRIVIND PRESTAREA 
SERVICIULUI DE SALUBRIZARE 

Art.223. Indicatori de performanţă privind activităţile delegate sunt prevăzuţi în anexa la 

Regulamentul serviciului de salubrizare al Judeţului Vâlcea. 

SECŢIUNEA8 TARIFELE APLICATE PENTRU FIECARE ACTIVITATE A 
SERVICIULUI DE SALUBRIZARE 

Art.224. Tarifele prezentate de ofertanţi în cadrul Ofertei financiare trebuie să conducă la atingerea 
următoarelor obiective: 

(1) asigurarea prestării Serviciului la nivelurile de calitate şi indicatorii de performanţă 
stabiliţi prin Caietul de Sarcini şi Regulamentul Serviciului; 

(2) realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru serviciul prestat pe durata 
contratului şi asigurarea unui echililbru între riscurile şi beneficiile asumate atât de 
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Concedent cât şi de Concesionar; 

(3) asigurarea funcţionării eficiente a Serviciului şi a exploatării bunurilor aparţinând 

domeniului public şi privat al Concedentului, afectate Serviciului de salubrizare, precum 
şi asigurarea protecţiei mediului. 

Art.225. Ofertanţii vor prezenta în mod obligatoriu, în oferta financiară, tarife de operare propuse 
pentru toate activităţile care fac parte din serviciul care se deleagă, respectiv: 

(1) Tarif pentru activitatea de colectare şi transport a deşeurilor reciclabile menajere ŞI 

similare; 

(2) Tarif pentru activitatea de colectare şi transport a altor categorii de deşeuri menajere şi 
similare; 

(3) Tarif pentru activitatea de colectare şi transport a deşeurilor din construcţii şi desfiinţări 
de Ia populaţie; 

(4) Tarif pentru activitatea de transfer a deşeurilor menajere şi similare; 

(5) Tarif pentru activitatea de sortare a deşeurilor reciclabile menajere şi similare; 

(6) Tarifele ofertate nu vor include TV A. 

Art.226. Pentru fiecare tarif ofertat vor fi prezentate în mod obligatoriu Fişa de fundamentare a 
tarîfuluî şi Memoriul tehnice-economic justificativ (conform modelului prezentat în 
volumul de formulare). 

Art.227. Modificarea şi Ajustarea tarifelor pentru activităţile specifice se va face, conform celor 
prezentate în Anexa nr. 12 "Modificarea şi ajustarea Tarifelor" Ia proiectul contractului de 
delegare. 

Art.228. Facturarea serviciilor prestate se va efectua către beneficiarii serviciului de salubrizare, 
asigw-area fondurilor fiind realizată prin implementarea sistemului tarif. 
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SECŢIUNEA 9 INVESTIŢll 

Art.229. Investiţiile obligatorii sunt dotările prevăzute în ANEXA 8 - Infrastructura in sarcina 
Concesionarului. Ofertanţii vor prezenta în cadrul Ofertei tehnice investiţiile asumate, cu 
respectarea tuturor cerinţelor din ANEXA 8, acestea constând în bunuri noi, neutilizate. 

Art.230. Pentru investiţiile pe care trebuie să le realizeze, conform prezentului Caiet de Sarcini, 
ofertanţii vor mai prezenta, în cadrul Ofertei tehnice, planul de recuperare al investiţiilor, pe 
baza căruia au inclus amortizarea în structura şi justificarea tarifului ofertat. 

Art.231. Ofertanţii vor aplica amortizarea anuală pe durata normată de utilizare a investiţiei 

respective, în conformitate cu normativele în vigoare (H. G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea 
Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu 
modificările ulterioare). 

SECŢIUNEA 10 ACORDURI CU TERŢI OPERATORI ECONOMICI AFLATE ÎN 
SARCINA OPERA TOR ULUI 

Art.232. Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice cel puţin următoarele acorduri de 
principiu încheiate cu terţi operatori economici in a căror responsabilitate va intra prestarea 
serviciilor specifice in favoarea acestuia dintâi in vederea îndeplinirii întocmai şi la timp a 
obiectului contractului : 

(1) Operatorul instalaţiei de tratare care va prelua deşeurile din construcţii şi demolări; 

(2) Operatorul instalaţiei de tratare care va prelua deşeurile voluminoase. 

Art.233. Acordurile de principiu prr:z.~nlrtlr: vm 1:11pt'indt>: minim Cl'l.ntit.'-l.teli de deşeuri estimat a fi 
preluată în vederea tratării/eliminării şi tariful unitar. 
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ANEXA 1 - Regulamentul serviciului 
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:ANEXA 2- Lista punctelor de colectare existente 
~ -~-~ ~ .~ ..., · ..,.;,., 

Municipiul Râmnicu Vâlcea 

În această secţiune sunt prezentate parte punctele de colectare din mediul urban. Indentificarea 
amplasamentelor necesare pentru înfiinţarea restului de puncte de colectare din mediul urban şi a 
punctelor de colectare din mediul rural se va realiza în perioada de mobilizare de către Concesionar, cu 
sprijinul Concendentului. 

7 Florilor in spate la bl S30/2 4 3 

8 Florilor bl. 67 3 3 

9 
Calea lui Traian in spate la 

4 2 2 
biS19 

10 
Calea lui Traian in spate la 

3 2 
bl Sl7 
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Nr. 
ţarc 

Containere 
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135 Str.Mihai Viteazu, bi.T1 2 2 

136 Str.Mihai Viteazu, bl.T2 2 2 

137 3 3 

145 
BI. 15 Nord, Calea lui 

4 3 
Traian 

146 
Bl. 51 A- SI B Nord, Radu 

3 2 
de la Afumati 

147 
Bl. 22 Nord, Calea lui 

2 1 
Traian 

148 Aleea Doinei, bl.l23 2 2 

149 Aleea Mioritei, bl.l24,125 2 1 
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185 1 3 

186 o 2 

187 o 2 

188 3 2 

189 
Tudor Vladimirescu colt cu 

2 2 
V.Olanescu 

endentei, bl.6 

192 Spl.Independentei,bl.12 2 2 
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198 
str. Frunzisului la Camin de 

4 4 Batrani Ostr 
192- OSTROVENI-

3 2 2 o GLADIOLELOR 
42 

RAPSODIEI BL D 11 3 3 

CPL 
Str. Ferdinand Janga 

3 2 
DGASPC 

FN 
BLOC NOU STR BANU 
MARACINE 

FN 2 2 

FN 
calea ferata 

2 2 

FN 
Str.M. V .Popescu, in spatele 

2 2 
bl.P3 bl.5 

FN 
B-dul Tudor V1adimirescu, 
bl. 5 sc.A 

FN 
BLOC NOU C-TIN 
DALBAN 

00 Aleea Doru Popian, bl. B5, o 4 
B4 
Intrarea Pribeanu bl R 7 bis 2 2 

Aleea Mioritei, bi.P3- P4 8 
Locuinte sociale Janga 

2 2 
Clinica Sofianu 
B-dul Dem Radulescu 23 

4 2 2 
si 23A asociatie 
B-dul Dem Radulescu 13 

3 3 bloc XI asociatie 
B-dul Dem Radulescu 65 

2 2 
bloc STAR asociatie 
B-dul Dem Radulescu 53-

2 2 
55 asociatie 
B-dul Dem Radulescu 43 

3 3 
asociatie 
B-dul Dem Radulescu 45-

1 
47 asociatie 
B-dul Dem Radulescu 28-

3 
3 O asociatie 
B-dul Dem Radulescu 32 o 3 
asociatie sidonia 
B-dul Dem Radulescu 59 3 3 
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.. l --TQ'tal Containere Containe_r Containere Con tai~ ere 
Nr. 

. .':d~~:"l~c~ri 
j recipente 1,1 mc 1,1 mc 1,1 mc 1,1-nic P ubele 

ţarc punct de (verzi) (albastre) (metalice) (nţgr~) 240 l 
C(;)jectare SMID -,1;!\·cSMID-: . Primărie ~ ~Q:n!ărie• 

asociatie 

str. Romulus Popescu nr 6 -
2 2 

asociatie 
str. Romulus Popescu nr 8 -

3 3 
asociatie 
Str. Ostroveni nr 21 

1 1 
asociatia ELECTRA 
STR. DUMITRU 5 
MIULESCU BLOC NOU 
Str.Buna Vestire LANGA 

1 1 
PT 
str.Calea lui Traian BL. N2 o 3 

se A Tarasila 
Al.Rozelor,bl.D 11 1 ] 3 
Aleea Doru Popian nord, 

1 1 5 
Bl.D 1 O, langa Milenium 
B.dul T.VIadimirescu,in 

1 1 
spate bl.4 
B.dul Vladimirescu nr.20, 

1 1 
vila 2 

bl Iustinian Marina 1 1 
... ' str.Calea lui Traian BL. N2 

se B Tarasila 
o 3 

str.Calea lui Traian BL. N2 o 4 
se C Tarasila 
Bl. 20 sc.A STR. Elena 

1 1 
Doamna, Nord 
Bl. 34 Calea lui Traian, 

1 1 
Nord 
Str. Calea lui Traian bl. 7 

1 1 
SC.B 
Str. Calea lui Traian bl. 7 

1 1 
SC.D 
Bl. 9 se. A, B, C Nord, 

1 1 
Calea lui Traian nr. 179 

BI.Federalcoop 2 1 1 

Bld T.Vladimirescu bl 5 1 ] 

Bld T.Vladimirescu bl.30 1 1 1 
Calea lui Traian , bl.L se. o 4 
A Union 
Calea lui Traian Sud, langa 

2 2 
bl. S24 
P.ta Centrala, langa sediu 
Piete Prest melc Piata tarc 4 2 1 1 
betonat 
Piata Centrala gang Mag 

4 4 
Copiilor la scari gogoserie 

Piata Nord bl R2 1 1 
melc Str Carol - bloc 

1 1 6 ARGES vizavi de 
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procuratura 

Str Col.Badescu bl.Capela 3 3 
str Dr.Hacman spate bloc 

1 1 
87 si 85 
str G.Stoianovici bl Ql se o 5 
A 
str N.Balcescu spate Bloc 

3 1 2 1 
03 
str N.Balcescu spate Bloc 

1 1 2 
04 
str Stirbei Voda nr 3 Bl. P2 o 5 
se A 
str Stirbei Voda nr 3 P2 se o 4 o 
str Stirbei Voda BI.P 1 - P2 o 7 
seE 
str Stirbei Voda nr 3 Bl.P2 o 4 
seC 
str Stirbei Voda nr.3 Bl.P2 o 5 
seB 
str Stirbei Voda nr 8 BI.U2 o 3 

str Stirbei Voda nr 1 O o 3 
Bl.U1 
str Stirbei Voda int cu o 5 
G.Stoianovici bl Q2 

Str,Rerrma Maria bl G se A o 3 

Str,Regina Maria bl G se B o 3 

Str,Regina Maria bl G seC o 3 

Str,Regina Maria bl G seD o 3 

Str,Regina Maria bl G se E o 3 

Str,Re!7iM Maria bl G se F o 3 

Str,Regina Maria bl G se G o 3 

Str,Regina Maria bl j se B o 2 

Str,Regina Maria bl j seC o 10 

Str,Regina Maria bl J se D o 3 

Str,Regina Maria bl J-sc A o 4 

Str,Regina Mana bl Lsc A o 4 

Str,ReO"ina Maria bl Lsc B o 4 

Str,Regina Maria bl.Cozia 
1 1 

linga sc.E 
Str. 1 Mai bl. 1 langa 

3 2 1 1 
punctu termic statia ET A 
Str. Bogdan Amaru int. cu 

1 1 
I. Cheianu bl. 74 Feroiu 
Str. Calea lui Traian - o 5 
F.nisconiei bloc 5 SC. A 
Str. Calea lui Traian - o 4 
.::::J:".v ·~J:" iei bloc 5 SC. B 
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o 5 

o 2 

o 4 

2 2 

Str. Calea lui Traian nr.144, 
2 2 bl.4 

Str. Calea lui Traian Sud o 5 bloc S26 
Str. Matei Basarab bl.ll3 1 

Str. Maria bl L se A o 4 

Str. Ind. Bl. 7 se A o 6 

o 3 

o 3 

o 3 

o 2 

o 3 

Str.Carol I, bl.D22 1 

Str.Carol I, bl.D23 2 

STR.G-ral Magheru bl.V l o 5 

STR.G-ral Magheru bl.V2 o 4 

STR. G-rai bl.V3 o 6 

STR.G-ral Magheru bi.V6 o 6 
str.Patrascu Voda Bl.Ul o 3 
Str.Prof. Gibescu B l.D 1 O o 2 
Str.R.V.Babeanu,in spate 

2 2 
bl.P2 
str.Regina Maria colt cu G-

2 2 
rai bl.Cl Se A 
str. G-rai Magheru bloc Pl 
LANGA BCR 
str. G-rai Magheru bloc F o 6 se. A 
str.Regina Maria colt cu G-
rai eru bl.Cl SeC 
str.Regina Maria colt cu G-

2 2 
rai bl.Cl Se E 
Str.Splaiul Ind.Bl.l O SC A o 3 

Ind.Bl.l-2 se B o 3 
lnd.Bl.l-2 seC o 6 
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Str.Splaiul Ind.Bl.l-2 se D o 5 

Str.Splaiul Ind.Bl.1 -2 se E o 5 

Str.Splaiul Ind.Bl.I -2 se F o 3 

Str.Splaiul Ind.Bl.4 se. B o 6 

Str.Splaiul Ind .Bl.4 sc.A o 5 

Str.Splaiul Ind.Bl.5 se A o 3 

Str.Splaiul Ind.Bl.5 se B o 3 

Str.Splaiul Ind.BI.6 se A o 3 

Str.Splaiul Ind .BI.6 se B o 3 

Str.Splaiul Ind.BJ.6 seC o 3 

Str.Splaiul Ind.Bl.6 seD o 3 
Str.Splaiul Ind.NR 4 B1.3 o 6 
SC.A 
Str.Splaiul Ind.NR 4 B1.3 o 4 
SC.B 
Str.Splaiul Tnd.BI.R o 3 

Str.Splaiul Ind .NR.l O Bl.ll o 3 

Str.Splaiul Ind.Bl.9 o 3 
STR.G-ral Magheru NR 8 
blocuri NOI OPREA 3 2 1 
SIMIAN 
Str. Calea lui Traian Sud o 6 
bloc S14 
s-tr G-rai Magheru bloc 

2 
ARKAOJA 
str.Regina Maria colt cu G-

1 1 rai M:tgheru bi.C1 Se G 
Str. Barajului nr 36 fostele 

1 1 3 
baraci hidroconstructia 

Str. Mihai Viteazu bl.I O 1 1 1 1 

Aleea Ionel Geanta, bl.114 1 1 
Str.Henri Coanda,in strada 

1 1 
langa bl.N7 

BLOC NOU Str. Episcop iei 1 1 2 

STR. PATRIARH 
IUSTINIAN MARINA 2 2 
BLOC66E 
Str. Ostroveni nr 17 2 
asociatia 
Str. Ostroveni nr 102 

2 2 
asociatia 

Tudor Vladimirescu Vila 2 1 1 

Tudor Vladimirescu Vila 3 2 2 

Tudor Vladimirescu bloc 4 2 1 
Str.Mihai Eminescu, la TIC 

4 3 1 2 
TAC 
Str.Stirbei Voda nr 2, bi.T1 , "' .) 2 1 
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gang Raiffeisen 

Str Bogdan Amaru nr 8 
bloc nou 

Str.Carol I, nr 22 bl.nou 

PLATFORME 
RECICLABILE 

6 

Municipiul Râmnicu Vâlcea - puncte de colectare din proiectul ISP A 

19 

37 Strada 1 

41 Faleza 1 

44 1 

46 Strada N icolae 1 

49 Strada Ostroveni 1 1 

73 Aleea Trandafirilor 1 1 

29 Aleea Trandafirilor 1 

82 Aleea -bloc 80 

92 Strada Luceaf'arului - Cina - faleza 
Strada Luceafărului - Cina - in s 

94 Gen.IO 1 

1 Strada Petrisor ] 

Strada Florilor- Calea lui Traian -
6 sud 1 

Strada Antim Ivireanu - ,,Geamuri 
87 Late" 1 

Spl. Independentei - in spate 
192 Electrica o 1 

** 1 1 

116 1 

118 1 

26 1 

114 

120 1 

130 Strada Marasesti 

43 

3 

10 

1 

1 1 

2 

1 

1 1 

1 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 



125 Strada M. Basarab 1 

155 Strada Henri Coanda Bl. SI 1 

161 Strada Rapsodiei 1 

165 Aleea Primaverii - Rapsodiei 1 

169 Strada Republicii 1 

174 Strada Rapsodiei 1 

153 Aleea Melodiei - M. Basarab ] 

intr. Mures - Dovali "la Magrgareta" 
133 1 1 

garaj Bujoreni sparte, arse 6 

Municipiul Drăgăşani 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Aleea Muncii, zona Rahova, atelier mecanis DSP, 
blocuri B9-B 12 

Strada T. Vladimirescu, zona Rahova, bloc Al 

Strada T. Vladimirescu, zona Rahova, bloc T9 

Strada Popa Şapcă, bloc M3 

Strada Decebal, bloc M2/2 

Strada Gib Mihăescu, bloc A 

Piaţa Pandurilor, bloc H 

Strada Carol, bloc 90, scara A 

Strada Gib Mihăescu, bloc 52, scara F 

Strada Gării, zona Gară 

Strada Gib Mihăescu, bloc 47, Parchet 

Strada T. Vladimirescu, alee, Colegiul Naţional Gib 
Mihăescu 

Strada T. Vladimirescu, hotel Rusidava, bloc R2 

Strada Parcului, Centrul de recuperare neuromotorie 
de tip ambulatoriu 

Intersecţie strada Melodiilor cu strada Tineretului, 
bloc G2 

Aleea Trandafirilor, bloc A3 nou 

Aleea Trandafirilor, bloc L8, sediu SC APAVIL 
S.A. . . 

Strada Batea , piaţa agroalimentară 

Strada Gib Mihăescu 

Strada Decebal 

Piaţa Centrală 

Strada Tudor Vladimirescu (zona cu blocuri) 
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1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

10 7 4 

4 subteran 

4 subteran 

4 suprateran închis 

8 subteran 

4 suhteran 

8 subteran 

8 suprateran închis 

4 subteran 

4 subteran 

6 suprateran închis 

4 subteran 

4 subteran 

4 suprateran închis 

4 suprateran închis 

8 subteran 

8 subteran 

4 suprateran închis 

4 suprateran închis 

suprateran 

suprateran 

SU J.ll i:llCI <111 

supratta a11 



Orasul Băbeni 

rNr. 
~ "' ': '~,--~~ . '"*' NtUtlărul de Numărul de 

crt. 
Locul de amplasare a punctului l' recipiente recipiente 

' 
• 4:; '~ >f•, t'' (1,1 m) (1,5 m) " 

1 Bloc Petrol 4 

2 BlocUFET 4 

3 Bloc AS 4 2 

4 Bloc 12 4 

5 curtea interioară a Primăriei 4 

6 Strada Calea lui Traian , nr. 54 , punct 
4 1 

Magazin Cooperaţie Tătărani ; 

7 
Strada Tătărani , nr. 31 , punct Grădiniţă cu 

4 1 program prelungit Tătărani ; 

8 
Strada Calea lui Traian , nr. 228 , punct fost 

4 1 Peco Petrom ; 

9 
Strada Calea lui Traian , nr. 334 , fostă 

4 1 
Moară Gherzan ; 
Strada Calea lui Traian , nr. 509 , parcare 

10 vis a vis de Troiţă Şcoala Gimnazială sat 4 1 
Valea Mare; 

11 
Strada Luncavăţului , nr. 21 , punct BABU -

4 1 
vis a vis de Halta Slăviteşti ; 

12 
Strada Remizei intersecţie cu strada 

4 1 
Berbeniţei ş i strada Unirii ; 

13 Strada Uzinei intersecţie cu strada Ariei ; 4 1 

14 
Strada Pădureţu , nr. 18 , punct Magazin 

4 1 Stanciu; 

15 
Strada Români intersecţie cu strada Valea 
Împăratului ; 4 1 

16 
Strada Români , nr. 80 , punct Magazin 

4 
Cooperaţie Români ; 

17 
Strada Ungureni intersecţie cu strada 

14 1 
Mărculeşti , punct fântână Bălaşa ; 

18 
Strada Petrolului intersecţie cu strada 

4 1 
Brutăriei , punct magazin Niculescu; 

19 
Strada Dragoş Vrânceanu, punct staţie 

4 1 
autobuz Colonie ; 
Strada Bonciu intersecţie cu Aleea 

20 Cedrului , punct Asociaţie Bonciu Bursinel 4 1 

Strada T. Vladmirecu 17 o 3 

2 Strada T. Vladmirecu 70 2 3 

3 Strada T. Vladmirecu 112 3 3 

4 Strada T. Vladmirescu 150 o 
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5 Strada T. Vladmirecu 158 2 3 

6 Strada T. Vladmirecu 164 2 3 

7 Strada T. Vladmirecu 166 1 3 

8 Strada T. Vladmirecu 180 1 o 
9 Strada T. Vladmirecu 1 O 1 1 o 
10 Strada T. Vladmirecu J 11 o 3 

11 Strada T. Vladmirecu 165 o 3 

12 Strada T. Vladmirecu 187 o 3 

13 Strada T. Vladmirecu 204 o o 
14 Strada T. Vladmirecu 225 o 3 

15 Strada Islazului 4 o 3 

16 Strada Nuferilor 40 1 o 
17 Strada Nuferilor 46 o 3 

18 Strada Nuferilor 72 1 3 

19 Strada Cimitirului 2 1 o 
20 Strada Praporgescu 2 7 o o 
21 Strllcill Pieţii 1 o 3 

22 Strada Pieţi i 24 o 3 

23 Strada Horia, Closca si Crisan 2 o 3 

24 Strada Horia, Closca si Crisan 2 o 3 

25 Slratla Bradului 15 1 o 
26 Strada Eroilor 55 o :; 

27 Strada Fagului 2 2 3 

28 Strada Sfatului 1 6 o o 
29 Strada Parcului 9 o 3 

30 Strada Viorelelor 4 1 o 
31 Strada Viorelelor 1 O 2 3 

32 Strada Grivitei 1 1 3 

33 Strada Dr. Zorileanu 2 o o 
34 Strada Curaturi 1 o o 
35 Strada Curaturi 16 o o 
36 Strada Colinei 5 o o 
37 Strada Gorunului 14 1 o 
38 Strada Capsunilor 2 o 3 

39 Strada Capsunilor 34 o 3 

40 Strada Capsunilor 60 o o 
41 Strada Codrului 2 o o 
42 Strada Zavoiului 4 1 o 
43 Strada Zavoiului 34 o 3 

44 Strada Ciresului 2 o o 
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Orasul Băile Olăneşti 

2 Parcare spate Anabela 1 4 

3 Parcare Anabela2 3 

4 Blocuri Birlic 2 

5 Scoala Profesională 2 

6 Stadion 1 

7 Biserica Baltatei 

8 Biserica Boghea 

9 Biserica Dosul Boghei 

10 Biserica Barcanesti 

1 1 Biserica Preotesti 

12 Biserica Ulicioiu 

13 Blocuri Tinuta 

14 Poliatie si Jandarmerie 2 

15 Şcoala Generală Bălceşti 2 

16 Liceul Petrache Poenaru 1 

17 Primăria Diilcc~ti 1 

18 Policlinica 2 

19 Blocuri Policlinica 2 

20 Scoala Otetelisu 

21 Biserica Otetelisu 

22 Scoala Carlogani 

23 Gradinita Balcesti 

1 Strada Danţu1ui Bloc A25 4 

2 Strada Danţului Bloc A21 4 

3 2 

4 Aleea Teiului Bloc A 15 2 

5 Aleea Libertăţii Bloc A13 2 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Il 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 
27 

28 

29 

30 

31 

Strada Profesor Gheorghe 
2 1 4 

subteran + suprateran (2 
Surdu Il containere) 
Strada Profesor Gheorghe 

2 1 4 
subteran + suprateran (2 

Surdu 17 containere) 
Strada Profesor Gheorghe 
Surdu 27 

Strada Calea Eroilor 140 

Strada Calea Eroilor 150 

Strada Calea Eroilor 160 

Strada Unirii 6 

Strada Grădiniţei 2 

Strada Arinului 12 

Strada Cozia 2 

Strada Foarfeca 1 

Strada Calea Eroilor 129 

Strada Calea Eroilor 146 

Strada Varatica 

Strada Valea Oltului 

Strada Valea Lotrului 

Strada Helesteu 

Strada Valea Pascoaia 

Strada Luncanilor 

Strada Proieni 

Strada Zavoias (Valea lui 
Stan) 

Strada Panduri 

Strada Calea Eroilor 

Strada fabricii 

Zona m~a~zin Diana 

Strada Gorunului 

Strada Sindrila 

Strada Doabra 

Draganesti 

Strada Profesor Gheorghe 
Surdu 

Strada Ciresu1ui 

2 4 
subteran + suprateran (2 
containere) 

2 4 
subteran+ suprateran (2 
containere) 

2 4 
subteran + suprateran (2 

t<::J 

4 
subteran+ suprateran (2 
containere) 

2 

2 4 
subteran + suprateran (2 
~ont~inere) 

3 

4 
subteran + suprateran (2 
cont.,in .. re) 

1 suprateran, tip ţarc 

1 suprateran, tip ţarc 

2 2 1 suprateran, tip ţarc 

1 suprateran, tip ţarc 

1 suprateran, tip ţarc 

2 2 

3 2 

2 2 

2 2 

2 2 

3 3 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

3 3 

1 
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l 
Asociatia de proprietari nr.1, bloc A. 

1 1 1 2 
Vlaicu 

2 Asociatia de proprietari nr.l, bloc 6A 1 1 1 4 

3 Asociatia de proprietari nr. 1 ,bloc B 1 1 1 1 6 

4 Liceul de turism Calimanesti o o o 3 

5 
Asociatia de proprietari nr.l, bloc 293, 

l 1 1 2 
bloc 295, bloc 291 

6 
Asociatia de proprietari nr. 1, bloc 288+ 

1 1 1 6 
Piata Calimanesti 

7 
Asociatia de proprietari nr.2, bloc 

1 1 1 6 
670,672,674 

8 
Asociatia de proprietari nr.3, bloc 

1 1 1 8 
Rl ,R2 

9 Asociatia de proprietari nr.3, bloc7 1 1 1 6 

10 Asociatia de proprietari nr.4, bloc? 1 1 1 2 

11 Asociatia de proprietari nr.S, bloc 3 1 1 1 2 

12 
Scoala Gimnazială Serban Vodă 

1 1 1 4 
' Cantacuzino cls.I-VIII 

13 
Scoala Gimnazială Serban Vodă 

1 1 1 2 
Cantacuzino cls.l-IV 

14 Scoala Generală .Tihlea Nouă T- TV 1 1 1 2 

15 Scoala Generală Jiblea VecheI-VIII 1 1 1 2 

16 Grădinitacuprogram prelungit nr. 1 1 1 1 2 

17 Caciulata Tabara 1 1 1 2 
18 Grădinitacu p!U~n:uu normal 1 1 1 2 
19 Parc CENTRAL 1 1 1 4 

20 Politia Călimaneşti 1 1 1 2 

21 Primaria UAT Calimanesti 1 1 1 2 

22 Targ saptamanal 1 1 1 1 

23 Parc Caciulata 1 1 1 o 
24 Cozia Manastirea Cozia 1 1 1 6 
25 Cozi a Punct Csa Romaneasca 1 1 1 2 

26 Cozia - Punct BUCURA 1 1 1 2 

27 Pausa- Colonie 1 1 1 2 

28 BlocANL 1 1 1 2 

29 Cozia- Vila Trandafrrul 1 1 1 2 
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Strada Mircea cel Bătrân, punctul "Piaţă" 

2 Strada Mircea cel Bătrân, punctul "Fortuna" 

3 Strada Mircea cel Bătrân, punctul "Fortuna" 4 

4 Strada Eroilor, curtea inetrioară Bl. G şi Bl. M 4 

5 Strada T. Vladimirescu, curtea interioară Bl. Rl 4 

6 Strada T. Vladimirescu, Bl. R2 4 

7 Bloc lAS, strada G-rai Magheru 

2 Strada Al. I Cuza - Tuf- Traistari 1 

3 Strada Al. 1 Cuza - Salina J 

4 ~trada Cosola- N. Balcest:u 1 

5 Strada Cosota - intersectie Cosota 1 

6 Strada 1 Mai- Bl. L2 1 

7 Strada Buda- Biserica Buda 1 

8 
Strada Slatioarele- intersectia 

1 Slatioarele 

9 Strada Slatioarele - punct Cirjan 1 

10 Strada Slatioarele - punct Balasoiu 1 

11 Strada Albinelor- punct Dirinea 1 

12 Strada Albinelor- punct Dumitrescu 1 

13 Strada Lunea - intersectie Gorunis 1 

14 Strada Lunea - biserica Titireci 1 

15 Strada Lunea - staţie Lunea 1 

16 Strada Salinei- punct Muzeu 1 

17 Strada Salinei - Glodeanu 1 

18 Bloc L2- zona Pirvu 2. 1 

19 BlocANL 3 1 

20 Bloc Ocnita Minera 1 1 

21 Bloc Strada Strandului 2 

22 Bloc O 1 - Ocnita 2 1 
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ANEXA 5 -:.,Infrastructura existentă pusă la dispoziţia ConcţSi.onarului 

R ecipiente achizitionate prin proiectul POSM puse la dispozitia viitorului 
CONCESIONARULUI 

Se pun la dispozitie şi următoarele recipiente pentru colectarea fluxurilor speciale: 9 containere de 1 O 
mc şi 7 containere de 15 mc. 

Recipientele de colectare au fost achiziţionate prin proiect în perioada - noiembrie 2015 şi sunt în 
parametri normali de utilizare. 

R~cipi~nt~ achizitionate prin proiectul ISPA puse la dispozitia CONCESIONARULUI 

Aceste recipiente sunt distribuite la punctele de colectare din municipiul Râmnicu Vâlcea. 

Statia de transfer Brezoi 

72mc 

7-9 mc 2 
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Presă 1 

2 Maşină încărcat şi transportat pre containere 1 

3 Camion platformă 1 

4 Autogunoieră 1 

5 Autogunoieră 9mc 3 

Platforma cântărire 1 

2 Bandă transportoare 1 

3 Bandă cabină sortare 1 

4 Cabină sortare cu instalaţie de ventilaţie exhaustor şi aer 
1 

5 Presă PET 1 

6 Bandă transportoare alimentare presă PET 1 

7 Presă doze 2 

54 



Statia de sortare Brezoi 
Nr. 1 Echîpament 

::l!T;"' j - ~-~ _, 'ff, 
~~-Caracteristici ~.buc. crt. •· p ' '·· ,, ; ""' . ~ ,,J~~; .:· 

1 Platformă cântar 1 
2 Hală sortare 1 
3 Presă de balotat manuală 1 
4 Container Abroll 24mc 6 
5 Containere 2mc 20 
6 Incărcător frontal 1 
7 Electro-stivuitor 1 
8 Maşină transport containere Abrollkipper 1 
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'lNE:iA 6'1L ManuaÎele di operart:{a ins'talafiilor ·~re fac obiectul delegării 
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ANEXA 7 - Autorizaţiile de mediu ale instalaţiilor care fac obi~ctul delegării 
~ ~'"""'" 
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ANEXA 8 - Infrastructura în sarcina Concesionarului 

Echipamente necesare pentru prestarea activitătii de colectare a deşeurilor 

Colectarea şi 
transportul 
deşeurilor 

reziduale 
menajere 

ţoi< • 1 #-',_.,.,.,.".,."....,.._....-~--: 

(~· h. - - 1 " .. 1 . t-e .. , . t ) : Număr minim 
. - ~~~·P e.~ .. tpa,m~pt -t!$• aJ fi'.Jţ; ap~lta;l~ .... · d ~ . •tă' ... !&. ~ ,r, ·• .~';: _ '!<!".". !\ ~· . ~- ,r::. .:~·...,"" .::!:!::.iti!~:~ e U.lU '!ll.UC~~· .. ·..21:. 

Contai_nere - urban ! 
1

.
1 00 1 54 Recipiente pentru blocuri ! 

col~ctarea deşe~ri1or Pubele- urban case 801120 1 39.839 
reziduale menaJere -·---

1
·--··-----.. 

80 
1 90.922 

Pubele - rura -·-·-··--·--- ·-"""""+-------"""'""·-·-'""'""·- -·--.. : .. - ..... --.......................................................... ____ " ................... _ ..... .... ... 

Maşini pentm 
colectarea ŞI 
transportul deşeurilor 
reziduale menajere 

Autocompactor 

volumul 
cuprins 
între 9 mc 

15 

___ , ............................. __ ................. ... .......................... V. .. ?.!.!!~ .......... __ ········- -................. ............. - .................... . 

2 
Autocompactor pentru 
manevrarea şi golirea 1 

1-------+---------l--co~n.;:.;ta.;...:i.;..n~.;...:e..;_re_lo.:.....r_s_u.....::b_te_r_an_e-!1-_______ ----------------

Colectarea şt 
transportul 
deşeuri lor 
reciclabi1e 
menajere 

Recipiente pentru 
colc.ctorNl de~eurilor 
reciclabile menajere 

Containere mc verzi 
1.100 l 234 

(S) 
~-L--------------i------·-----...... ........... . 

Containere mc albastre 
(H/C) 
Containere galbene tip 

_igloo Q?.!.ML ........... -............. .. 
Saci pentru colectarea 
deşeurilor P/M în 
mediul rural (necesar 

1.100 1 238 

1.500 1 380 
. ............ ____ .... ___ ............................................ - ................. ... 

120 1 2.519.998 

_anuall............................... .. .. ___ ....... ___ ............................................................... ___ .. _ __ ............. _ ............. ... 
Saci pentru colectarea 
deşeurilor P/M în 
mediul urban, zona de 

120 1 925.444 

case (nec~~~ anual2..... ...... --.. ·----~---------J 
Saci pentru colectarea 

120 1 1.850.888 
deşeurilor H/C în 
mediul urban, zona de 
case (necesar anual) 

----------·----------l__;_,:,~~.:.....:..;,~_;._~~-+------1--------l 

Maşini pentru 
colectarea şi 

transportul deşeurilor 
reciclabile menajere 

volumul 
Autocompactor (H/C şi cuprins 
S) între 9 mc 

şi 16 mc 
Maşină cu cârlig 
pentru golirea 
containerelor tip clopot 

8 

4 

1-------1------.. ------·- ----- (P/M) ________ ................ + .. --.... ·-----.............................................. ______ .................. .... 

Colectarea Şl 
transportul 
deşeurilor 
similare 

Recipiente pentru 
colectarea deşeurilor Containere 
reziduale similare 

diferite 
dimensiuni 

după necesităţi 

Recipiente pentru ! diferite ~ . ~ . 
colectarea deşeurilor Pubele j ' d' . . dupa necesităţi 
reciclabile similare 

1mensmru 
........... - ...... --- ... --------· ________ "" ___ ·-·-· ____ ", .. ,_ ... , .... 

Maşini pentru volumul 
colectarea şi Autocompactor 
transportul deşeurilor 
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cuprins 
între 9 mc ! 
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Activitatea de. 
salubrizare 

Echipament/utilaj - _ 

similare reziduale 

Tip echipament/~-ttilaj ; Capacitate 
'~ - _ j• 

j şi 16 mc 
i 

Număr minim ,_., 

de u~Qţăţi '"~ 

·················-·---·-- ··-········ ········-···- ····- ·········-··· ···---·······························---·-·········-············ ............. ___ ", ___ .. , .... -+-----------.... ·-· 
Maşini pentru volumul 

Spălarea 

recipientelor 

colectarea şi 
transportul deşeurilor 
similare reciclabile 
Echipament mobil 

Autocompactor 

Utilaj specializat 
spălare recipiente 

pentru spălarea 
colectare deşeuri 

recipientelor pentru 
(pentru toate . 

t .. 1 d colectarea deşeunlor 

1

' cuprins 
între 9 mc 

1 şi 16 mc 

3 

2 

ca egon~ e e reziduale şi reciclabile 
·----·-.... -..... _ .. __ , ____ ,_._ .............. .E~9.!1?..!.~~ .... ~2-......... , __ ........... ___ "_" _______ ._ ................................................ _ ....... -.......... ,_, .............. _ ...... , ___ ...... - --·-............... _ .. ,_ ... _ ......... _ .. 
Colectarea şi Autoutilitara carosata 

1 

transportul cu închidere etanşă şi 
Maşină pentru 

deşeurilor recipiente de diferite 
colectarea deşeurilor 

periculoase din dimensiuni specializaţi 
periculoase 

deşeurile pentru deşeuri 
menajere menajere periculoase 

Recipiente pentru 
colectarea deşeurilor Containere metalice 1 O - 22 mc 10 
voluminoase 

Colectarea şi 
transportul 
deşeuri lor 
voluminoase 

-·---............. _ __ " ____ ...... _ ........................ - .. -... -...... - .. ·------·-·-----.. --................................. ____________ ........ _ 
Maşină pentru Maşini tip platforma 
colectarea deşeurilor acţionata hidraulic - 2 
voluminoase inclusiv suprastructura 

Saci din material 
rezistent (necesar Minim 60 1 480 

Colectarea şi 
tTansportul 
deşew-ilor din 
construcţii şi 
desfiinţări de la 
populaţie 

Echipamente pentru 
colectarea DCD 1-an=u:.....:a~l)'------------- ·------f-------.. ·--·---

Containere metalice min. 3 mc 20 

Maşină pentru 
colectarea DCD 

Maşină tip platforma 
acţionată hidraulic 
(aceeaşi maşină 
utilizata pentru 
colectarea deşew-ilor 
voluminoase) 

2 

'-----·----...,- '----·--·-... - --·-----·--'--------·-----·---·-.. -··--·-- ·--·------'-··- .......... ________ _ 
Sursa: estimare elaborator 

Note privind mijloacele de transport: · 
standardul de performanţă privind emisiile minim acceptat este Ew-o 5 
maşinile trebuie să fie dotate cu sistem GPS iar sistemul informatic trebuie să înregistreze 
rutele de deplasare ale acestora. 

Investitii pentru operationalizarea statiilor de transfer 

Staţia de transfer Brezoi 

Platforma betonata existenta necesită lucrări de curăţare. Este necesară construirea de platforma 
betonata suplimentara astfel încât sa se asigure funcţionarea staţiei în condiţii optime şi de 

59 



protecţie a mediului. 
este necesara construirea unor rigole pentru colectare apei pluviale pe tot perimetrul staţie. 
împrejmuire perimetrala (inclusiv porţile de acces) necesita curăţare de rugina, grunduire şi 
revopsire completa. 
canalizarea necesita lucrări de decolmatare iar instalaţia electrica (tablourile electrice) necesita 
lucrări de verificare, curăţare şi revopsire 
corpul administrativ şi corp cabina cantar necesita lucrări de curăţenie, dezinfecţie şi 

dezinsecţie 

cantarul trebuie completat cu echipamentul electronic de cântărire 
banda rulanta şi buncărul de alimentare necesita reparaţii de întreţinere 
dotările existente necesită, după caz, reparaţii capitale (autogunoierele, vehicul uşor de 
colectare a deşeurilor) sau reparaţii curente şi de întreţinere (camionul platforma şi capul tractor 
cu semicompactor). 

Staţia de transfer Fârtăţeşti 

platforma betonata existenta necesită lucrări de curăţare iar rigola perimetrală necesită lucrări 
de decolmatare şi curăţare 
împrejmuire perimetrala (inclusiv porţile de acces) necesita curăţare de rugina, grunduire şi 
revopsire completa 
stâlpii de susţinere a buncă.IUlui de deşeuri necesita lucrări de curăţare a ruginii, grunduire şi 
revopsire 
instalaţie de apă curentă necesita lucrări d~ întreţinere 1 înlocuire obiecte sanitare, nnnaturi iar 
instalaţia electrică (tablourile electrice) necesita lucrări de verificare curăţare şi revopsire 
cabina birou şi cabina vestiar necesita lucrări de curăţenie, dezinfecţie şi dezinsecţie 
echipamentele tehnoloc;ice (presa) necesit~ reparaţii curente 
dotările existente necesită, după caz, reparaţii capitale (autogunoierele, camion platformă) sau 
reparaţii curente şi de întreţinere (vehicul uşor de colectare a deşeurilor, maşină pentru încărcat 
şi transport prescontainere). 

Staţia de transfer Drăgăşani 

platforma betonata existenta necesită lucrări de curăţare 
este necesară refacerea instalaţiei PSI 
împrejmuire perimetrala (inclusiv porţile de acces) necesita curăţare de rugina, grunduire şi 

revopsire completa 
instalaţia de alimentare cu. apa necesita lucrări de întreţinere 1 înlocuire obiecte sanitare, 
armaturi iar instalaţi a electrică (tablourile electrice)· necesita lucrări de verificare curăţare şi 
revopsire 
pavilionul administrativ şi cabina poarta necesita lucrări de curăţenie, dezinfecţie şi dezinsecţie 
hala depozitare deşeuri necesita lucrări de curăţenie, dezinfecţie şi dezinsecţie, şi de refacere a 
pereţilor laterali deterioraţi 
în vederea asigurării transferului deşeurilor, viitorul operator va adapta echipamentele existente 
sau va instala un nou echipament. În cazul neutilizării echipamentelor existente, viitorul 
operator va fi responsabil cu punerea în conservare 
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Staţia de transfer Galicea 

platforma betonata existenta necesită lucrări de remediere spărturi/fisuri, curăţare şi spălare iar 
rigolele de colectare a apei necesita lucrări de decolmatare, curăţenie 
împrejmuire perimetrala (inclusiv porţile de acces) necesita curăţare de rugina, grunduire şi 
revopsire completa 
stâlpii de susţinere a buncărului de deşeuri necesita lucrări de curăţare a ruginii, grunduire şi 
revopsire 
instalaţia de alimentare cu apa necesita lucrări de întreţinere 1 înlocuire obiecte sanitare, 
armaturi iar canalizarea necesită lucrări de decolmatare. Instalaţia electrică (tablourile electrice) 
necesita lucrări de verificare curăţare şi revopsire 
cabina birou şi cabina vestiar necesita lucrăl·i de curăţenie, dezinfecţie şi dezinsecţie 
echipamentele tehnologice existente (presă) necesită reparaţii curente 
toate dotările existente necesită reparaţii capitale (autogunoiera, vehiculul uşor de colectare a 
deşeurilor, camionul platformă şi capul tractor maşină pentru încărcat şi transport 
prescontainere) 
în completarea acestor lucrări, viitorul operator va trebui să asigure următoarele echipamente 
suplimentare pentru funcţionarea staţiilor de transfer. 

Staţia de transfer Bălccşti 

Platforma betonatii uxistt:utii Iwt:usilă Iucrrrri de remcdicre fisuri/spărturi şi curăţare . 

Împrejmuire perimetrală (inclusiv porţile de acces) necesită curăţare de rugina, grunduire şi revopsire 
completa. La fel şi stâlpii de susţinere a buncărului de deşeuri. 

Rigola perimetrală necesită lucrări de decolmatare. 

Instalaţia de alimentare cu apa necesita lucrări de întreţinere 1 înlocuire obiecte sanitare, atmaturi iar 
instalaţia electrică (tablourile electrice) necesita lucrări de verificare curăţare şi revopsire. 

Cabina birou şi cabina vestiar necesita lucrări de curăţenie, dezinfecţie şi dezinsecţie. 

Echipamente ce vor trebui asigurate de viitorul operator la statiile de transfer 

ST 
FÂRTĂTESTI 

' ' 

Remorca transport container 
abroll 

Container reziduale 

Container H/C şi P/M 

Container S 
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Container închis 
- abroll 
Container închis 
- abroll 
Container 
deschis - abroll 

25 mc 

25 mc 

lOmc 

1 

1 

2 

2 

1 



"""'-'--w..-. ..... ~.L•~--~--. ....-..~--·-......:...--~+-""""""-...;;~~-~-=-oo.o:!>.=-:::o.-..j-..o-..-....-~-"4 
! Container pentru stocarea 

ST 
DRĂGĂŞANI 

1 deşeurilor ericuloase 1 

' Adaptarea echipamentelor de 
sortare existente sau i 

1 

l

. instalarea unui echipament de 1 

transfer nou i i-- -----------+------ - -f--------+----- - --
1 Camion transport containere 1' 

roll cu macara 
i R~~n~;:·~~ .. ·····;;;;~P·~·rt cont~ner_f _____ _ 

' abroll i !----------.................... ,_,_"_" .. .... , ____ " ................ ----.. ............................. - .. . 
Container rezidual 

Container H/C şi P/M 

Container 
deschis - abroll 
Container închis 
- abroll 

25 mc 

25 mc 

1 

1 

4 

2 
........... _ ........................................... ---------·-----t---------+------+-------1 

Container 
Container S 

deschis - abroll 
10 mc 1 

!-----............ ___ " ................................ - .......... ----·-----..................... ___ ................. ---! ............ ___ , ______ ,.. 

. Container pentru stocarea 

1---------1
1 

deseu!J .. !..<?I. .. l?..~!!E .. ~!~~~e 
Container H/C şi PIM 

.............. ,'.___ .................................... ____ ....................... __ 
Container închis 25 mc 
- abroll 

1 

2 

Container ST GALICEA · Container S 1 O mc 
!------.. ------·- .. --.. -·---·--····-... ________ ....,._d_e_sc_h_is_-a_b_r_o_ll-l 

Container pentru stocarea 
1 

______ " _____ -~·~_ş-~-~!~_!?.! .E~~i~!:l_l..<?_~.~.~--- .................. _ ___ ......................... --··-- ......... ____ .............................. ______ ................ __ ... ______ _ 

- --+------........ , __ 
1 

Container H/C şi P/M 
Container închis 

25 mc 2 
- abroll 

STBĂLCEŞTI Container S 
Container 

10mc 1 
deschis - abroll 

Container pentru stocarea 
1 

de eurilor ericuloase 

Amenajare baze 
Echipamente pentru Încărcător 

de lucru 
manevrarealtransportul 

frontal 
1 

------ deşeurţ}_?.LE..~ amplasament 
Altele Ma ini utilitare su ervizare) Autoturism 4 

Sursa: estimare elaborator 
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SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE 
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- actualizat conform legislaţiei În vigoare -
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REGULAMENT DE SALUBRIZARE 

REGULAMENT de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare din judetul Vâlcea 

pentru următoarele activităţi: 

>- colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare 

provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate 

separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, 

baterii şi acumulatori, 

>- colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de 

reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; 

>- transferul deşeurilor colectate separat, operarea statiilor de transfer Brezoi, Galicea, 

Fârţăteşti, Bălceşti si Drăgăşani şi transportul deseurilor de la statiile de transfer la 

facilitatile de sortare de la Brezoi sau Râureni sau la depozitul de la Feteni; 

>- sortarea deşeurilor colectate separat in statiile de sortare Brezoi şi Raureni ; 

).;> depozitarea controlata a deseurilor municipale si administrarea depozitului de la Feteni 

3 



PREAMBUL 

Prezentul Regulament este redactat în considerarea prevederilor Cererii de finanţare aprobată 
privind implementarea proiectului SMID precum şi din necesitatea implementării noilor modificări 
legislative în domeniul gestionării deşeuri lor, apărute de la data aprobării Cererii de finanţare până 
în prezent (în speţă OUG nr. 74/2018 aprobată prin Legea nr. 31/2019), modificări legislative care 
implică necesitatea extinderii sistemului de colectare separată a deşeurilor. 

Regulamentul este redactat în vederea definirii serviciului de salubritate astfel încât să fie 
respectate condiţiile privind natura operării serviciului, natura proprietăţii asupra infrastructurii 
finanţate şi a modului de operare, inclusiv sub aspectul unificării tarifelor conform prevederilor 
contractului de asociere încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea şi toate unităţile administrativ
teritoriale din cadrul "Asociaţiei de Dezvoltarea lntercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a 
Localităţilor din Judeţul Vâlcea". 

Delegarea serviciului de salubritate în condiţiile prezentului Regulament vizează atingerea 
performanţelor asumate privind rata de colectare selectivă a deşeurilor, creşterea cantităţii de 
deşeuri biodegradabile deviate de la depozitare şi colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje. 

Prezentul regulament are la baza urmatoarele acte normative: 

1. Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

2. Legea nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localitCJtilor, cu rnodificCJrile si complelCJrile 

ulterioare; 

3. Legea 211/2011, privind regimul deseurilor, actualizata in 2016, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

4. ORDIN nr. 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 

salubrizare a localităţilor 

5. OUG nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul 

deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de 

ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; 

6. Legea nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 

privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. 
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CAPITOLUL 1 - DISPOZITII GENERALE 

SECTIUNEA 1- Domeniul de aplicare 

ART.l. 

1) Prevederile prezentului regulament se aplica serviciului public de salubrizare a localităţilor, 

pentru activităţile componente ale serviciului enumerate la Art. 2 de mai jos, denumit în 

continuare serviciu de salubrizare, înfiinţat şi organizat la nivelullocalitatilor Judetului Valcea, 

pentru satisfacerea nevoilor de salubrizare ale populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale 

operatorilor economici de pe teritoriul respectivelor unităţi administrativ-teritoriale. 

2) Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind desfasurarea serviciului de 

salubrizare, definind modalitatile si conditiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea 

serviciului de salubrizare, indicatorii de performanta, conditiile tehnice, raporturile dintre 

operator si utilizator. 

3) Prevederile prezentului regulament se aplica la proiectarea, executarea, receptionarea, 

exploatarea si intretinerea instalatiilor si echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu 

urmarirea tuturor cerintelor legale specifice in vigoare. 

4) Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate si de modul in care este 

organizata gestiunea serviciului de salubrizare în cadrul unităţilor administrativ- teritoriale, se 

vor conforma prevederilor prezentului regulament. 

5) Conditiile tehnice prevăzute în prezentul regulament au caracter minimal. Consiliul Judetean 

Val cea/ ADI Val cea după caz, pot aproba şi alte condiţii tehnice pentru serviciul de salubrizare, 

pe baza unor studii de specialitate, după dezbaterea publică a acestora. 

ART.2 

1) Prezentul regulament se aplica urmatoarelor activitati de salubrizare: 

a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare 

provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, 

fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi 

acumulatori, 

b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de 

reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; 

c) transferul deşeurilor colectate separat, operarea statiilor de transfer Brezoi, Galicea, 

Fârţăteşti, Băi ceşti si Drăgăşani şi transportul deseurilor de la statiile de transfer la facilitatile 

de sortare de la Brezoi sau Râu reni sau la depozitul de la Feteni; 

d) sortarea deşeurilor colectate separat in statiile de sortare Brezoi şi Raureni ; 
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e) depozitarea controlata a deseurilor municipale si administrarea depozitului de la Feteni; 

f) Prezentul Regulament se aplica si activitatii de compostare individuală a biodeseurilor 

menajere in mediul rural. 

2) Pentru toate celelalte activitati ale serviciului din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a 

localitatilor cu modificarile si completarile ulterioare, si anume: 

o măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 

o curăţa rea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe 

timp de polei sau de îngheţ; 

o colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile 

de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare; 

o dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea.-

autoritatile publice locale vor decide prin Regulamentul propriu de salubrizare modul de gestiune a 

acestor activitati. 

ART. 3 Modul de organizare si functionare a serviciului de salubritate trebuie să se realizeze pe 

baza următoarelor principii: 

a) protectia sanatatii populatiei; 

b) responsabilitatea fata de cetateni; 

c) conservarea si protectia mediului inconjurator; 

d) asigurarea calitatii si continuitatii serviciului; 

e) tarifarea echitabila, corelata cu calitatea si cantitatea serviciului prestat; 

f) securitatea serviciului; 

g) dezvoltarea durabila 

ART. 4 Termenii şi noţiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează 

1) autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare ANRSC; 

2) biodeşeuri - conform definiţiei din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul 

deşeurilor, republicată; 

3) compost - produs rezultat din procesul de tratare aerobă şi/sau anaerobă, prin 

descompunere microbiană a componentei organice din deşeurile biodegradabile colectate 

separat supuse compostării; 
. . . 

4) colectare- conform definiţiei prevăzute în Legea nr. 211/2011, republicată; 

5) colectare separată - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, 

republicată; 

6) depozit- conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 11a Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 

privind depozitarea deşeuri lor, cu modificările şi completă riie ulterioare; 

7) deşeu- orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul le aruncă ori are intenţia sau obligaţia 

să le arunce; 
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8) deşeuri biodegradabile- deşeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi 

deşeu riie alimentare ori de grădină, şi care pot fi valorificate material; 

9) deşeu cu regim special - deşeu ale cărui manipulare, colectare, transport şi depozitare se 

supun unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative 

asupra sănătăţii oamenilor, bunurilor şi asupra mediului înconjurător; 

10) deşeuri din construcţii provenite din locuinţe - deşeuri generate din activităţile de 

reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor; 

11) orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerinţele definiţiei de deşeu din 

anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, cu modificările şi completările ulterioare, exclusiv 

reziduurile de producţie;; 

12) deşeuri menajere - deşeuri provenite din gospodării/locuinţe, inclusiv fracţiile colectate 

separat, şi care fac parte din categoriile 15.01 şi 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului 

nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând 

deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completări le ulterioare; 

13) deşeuri municipale- a.) deşeuri amestecate şi deşeuri colectate separat de la gospodări!, 

inclusiv hârtia şi cartonul, sticla, metalele, materialele plastice, biodeşeurile, lemnul, 

textilele, ambalajele, deşeurile de echipamente electrice şi electronice, deşeurile de baterii 

şi acumulatori şi deşeurile voluminoase, inclusiv saltelele şi mobila; b) deşeuri amestecate 

şi deşeuri colectate separat din alte surse în cazul în care deşeurile respective sunt similare 

ca natură şl compoziţie cu deşeurile menajere. 

14) Deşeurile municipale nu includ deşeurile de producţie, agricultură, silvlcultură, pescuit, fese 

septice şi reţeaua de canaliza re şi tratare, inclusiv nămolul de epurare, vehiculele scoase din 

uz şi deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări.deşeuri periculoase -

conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1la Legea nr. 211/2011, republicată; 

15) deşeuri de producţie- deşeuri rezultate din activităţi industriale, ce fac parte din categoriile 

03-14 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare; 

16) deşeu reciclabil - deşeu care poate constitui materie primă într-un proces de producţie 

pentru obţinerea produsului iniţial sau pentru alte scopuri; 

17) deşeuri reziduale - deşeurile nevalorificabile colectate separat, inclusiv cele rezultate în 

urma proceselor de tratare, altele decât deşeurile reciclabile; 

18) deşeuri de origine animală- subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului 

uman, cadavre întregi sau porţiuni de cadavre provenite de la animale; 

19) deşeuri similare - deşeuri provenite din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii care, 
. . 

din punctul de vedere al naturii şi al compoziţiei, sunt comparabile cu deşeurile menajere, 

exclusiv deşeurile din producţie, din agricultură şi din activităţi forestiere; 

20) deşeuri strada le - 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; 

21) deşeuri voluminoase- deşeuri solide de diferite provenienţe care, datorită dimensiunilor lor, 

nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de colectare, ci necesită o tratare diferenţiată faţă 

de acestea, din punct de vedere al preluării şi transportului; 
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22) deţinător de deşeuri - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, 

republicată; 

23) eliminare- conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 11a Legea nr. 211/2011, republicată; 

24) gestionarea deşeurilor- conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 11a Legea nr. 211/2011, 

republicată; 

25) gură de scurgere- componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care se 

asigură evacuarea apelor pluviale; 

26) incinerare - operaţia de tratare termică a deşeurilor, cu sau fără recuperare de energie, 

realizată în instalaţii care respectă legislaţia în vigoare privind incinerarea deşeurilor; 

27) instalaţie de incinerare - orice instalaţie tehnică fixă sau mobilă şi echipamentul destinat 

tratamentului termic al deşeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate, al 

cărei randament energetic este egal sau mai mare decât minimul prevăzut în anexa nr. 3 la 

Legea nr. 211/2011, republicată; 

28) 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; 

29) licenţă -actul tehnic şi juridic emis de ANRSC, prin care se recunoaşte calitatea de operator 

al serviciului, precum şi capacitatea şi dreptul de a presta una sau mai multe activităţi ale 

acestuia; 

30) obiectiv de reciclare - cantitatea totală de deşeuri de ambalaje reciclate, raportată la 

cantitatea totală de deşeuri de ambalaje generate 

31) producător de deşeuri - conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 11a Legea nr. 211/2011, 

republicată; 

32) reciclare- conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 11a Legea nr. 211/2011, republicată; 

33) reţetă - ansamblu de specificaţii care descriu materialele utilizate pentru o anumită 

operaţiune pe sortimente, cantităţi, concentraţii ale soluţiilor pentru o anumită operaţiune 

de deratizare, dezinfecţie sau dezinsecţie şi un anumit tip de obiectiv; 

34) salubrizare -totalitatea operaţiunilor şi activităţilor necesare pentru păstrarea unui aspect 

salubru allocalităţilor; 

35) sistem public de salubrizare - ansamblul instalaţiilor tehnologice, echipamentelor 

funcţionale şi dotărilor specifice, construcţiilor şi terenurilor aferente prin care se realizează 

serviciul de salubrizare; 

36) sortare- activitatea de separare pe categorii şi stocare temporară a deşeuri lor reciclabile în 

vederea transportării lor la operatorii economici specializaţi în valorificarea acestora; 
. . . 

37) staţie de transfer - spaţiu special amenajat pentru stocarea temporară a deşeuri lor, în 

vederea transportării centralizate a acestora la o staţie de tratare; 

38) tratare- conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 11a Legea nr. 211/2011, republicată; 

39) tobogan - jgheab sau tubulatură folosită drept mijloc de transport prin alunecare a 

deşeurilor; 

40) utilizatori - conform definiţiei prevăzute în Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice 

nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare; 

41) valorificare- conform definiţiei prevăzute în anexa nr. 11a Legea nr. 211/2011, republicată; 
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Art.S. 

1) Serviciul de salubrizare se realizeaza prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare 

specifice care, impreuna cu mijloacele de colectare şi transport al deşeurilor, formeaza sistemul 

public de salubrizare a localitati lor, denumit in continuare sistem de salubrizare. 

2) Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic si functional, care cuprinde 

constructii, instalatii si echipamente specifice destinate prestarii serviciului de salubrizare, si 

anume: 

ART.6 

a) pubele pentru colectarea "din poarta in poarta" a deşeurilor reziduale în zonele de case, 

atat in mediul urban, cat si in cel rural (pubele de 120 1, respectiv de 80 1 pentru cei care 

implementează instrumentul "plăteşte pentru cât arunci"); 

b) puncte de colectare separată a deşeurilor reciclabile din mediul urban şi mediul rural 

(colectarea pe 3 fracţii): hârtie/carton, plastic/metal) şi sticlă; în mediul urban zonele de 

blocuri, punctele de colectare includ şi recipiente pentru colectarea deşeurilor reziduale; 

c) staţii de transfer - 4 statii de transfer existente: Brezoi, Fârtăţeşti, Bălceşti, Galicea si 

straţia de sortare de la Drăgăşani folosită ca staţie de transfer; 

d) staţii de sortare- 2 statii sortare nou construite la Rau reni si Brezoi); 

e) depozitul de deşeuri conform de la Feteni (existent construit prin ISPA) baze de garare şi 

întreţinere a autovehiculelor specifice serviciului de salubritate; 

Sistemul urmează să fie completat cu investiţiile propuse în cadrul CMID Roeşti. 

Operatorul serviciului de salubrizare trebuie să indeplineasca indicatorii de performanta, din Anexa 

3. 

SECTIUNEA a 2-a- Accesul la serviciul de salubrizare 

ART. 7 

1) Toti utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul Judetului Valcea, unde este 

organizat serviciul de salubrizare, au garantat dreptul de a beneficia de acesta. 

2) Utilizatorii au drept de acces, fara discriminare, la informatiile publice privind Serviciul, la 

indicatorii de performanta ai serviciului de salubrizare, la indicatorii de performanţă ai 

serviciului, la structura tarifara si la clauzele contractuale. 

3) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a serviciului sa 

asigure protectia sanatatii publice, utilizand numai mijloace si utilaje corespunzatoare 

cerintelor autoritatilor competente din domeniul sanatatii publice si al protectiei mediului. 
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4) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat sa asigure continuitatea serviciului conform 

programului aprobat de ADI VALCEA cu excepţia cazurilor de forţă majoră care vor fi 

menţionate în contractul de delegare sau în hotărârea de dare în administrare a serviciului. 

SECTIUNEA a 3-a- Documentaţia tehnică 

ART.S 

1) Prezentul regulament stabileste documentatia tehnica minima pentru toti operatorii care 

asigura serviciul de salubrizare. 

2) Regulamentul stabileste documentele necesare exploatarii, precum si modul de intocmire, 

actualizare, pastrare si manipulare a acestor documente. 

3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de intocmire, de pastrare si 

reactualizare a evidentei tehnice se va face prin proceduri de exploata re specifice principalelor 

tipuri de instalatii. 

ART.9 

1) Fiecare operator va avea si va actualiza, in functie de specificul activitatii de salubrizare 

prestate, urmatoarele documente: 

a) actele de proprietate sau contractul prin care s~a facut delegarea gestiunii; 

b) planul cadastral si situatia terenurilor din aria de deservire; 

c) planurile generale cu amplasarea constructiilor si a instalatiilor aflate in exploatare, 

actualizate cu toate modificarile sau completarile; 

d) planurile cladirilor sau constructiilor speciale, avand notate toate modificarile sau 

completarile la zi; 

e) cartile tehnice ale constructiilor; 

f) documentCJtia tehnica a utilajelor si instalatiilor si, dupa caz, autorizatiile de punere in 

functiune a acestora; 

g) procese-verbale de constatare in timpul executiei si planurile de executie ale partilor 

de lucrari sau ale lucrarilor ascunse; 

h) proiectele de executie a lucrarilor, cuprinzand memoriile tehnice, breviarele de calcul, 

devize le pe obiecte, devizul general, planurile si schemele instalatii lor si retelelor etc; 

i) documentele de receptie, preluare si terminare a lucrarilor cu: 

1. procese-verbale de masuratori cantitative de executie; 

2. procese~verbale de verificari si probe, inclusiv probele de performanta si garantie, 

buletinele de verificari, analiza si incercari; 

3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnica-economici; 

4. procese-verbale de punere in functiune; 

5. lista echipamentelor montate in instalatii, cu caracteristicile tehnice; 
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6. procesele-verbale de preluare ca mijloc fix, in care se consemneaza rezolvarea 

neconformitatilor si a remedierilor; 

7. documentele de aprobare a receptiilor si de predare in exploatare; 

j) schemele de functionare a instalatiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu 

actualizate conform situatiei de pe teren, planurile de ansamblu si de detaliu ale fiecarui 

agregat si/sau ale fiecarei instalatii, inclusiv planurile si cataloagele pieselor de schimb; 

k) instructiunile producatorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizatiei de montaj 

privind manipularea, exploatarea, intretinerea si repararea echipamentelor si 

instalatiilor, precum si cartile/fisele tehnice ale echipamentelor principale ale 

instalatiilor; 

1) normele generale si specifice de protectie a muncii aferente fiecarui echipament, 

fiecarei instalatii sau fiecarei activitati; 

m) planurile de dotare si amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de 

aparare a obiectivului in caz de incendiu, calamitati sau alte situatii exceptionale; 

n) regulamentul de organizare si functionare si atributiile de serviciu pentru intreg 

personalul; 

o) avizele si autorizatiile legale de functionare pentru cladiri, laboratoare, instalatii de 

masura, inclusiv cele de protectie a mediului, obtinute in conditiile legii; 

p) inventarul instalatiilor si liniilor electrice conform instructiunilor in vigoare; 

q) instructiuni privind accesul in incinta si instalatii; 

r) documentele referitoare la instruirea, examinarea si autorizarea personalului; 

s) registre de control, de sesizari si reclamatii, de dare si retrngere din exploatare, de 

admitere la lucru etc.; 

t) bil<:mlul de proiect si rezultatele bilanturilor periodice întocmite conform prevederilor 

legale, inclusiv bilantul de mediu. 

2) Documentatiile referitoare la constructii energetice se vor intocmi, completa si pastra conform 

normelor legale referitoare la 11 Cartea tehnica a constructiei". 

ART.10 

1) Documentaţia de bază a lucrărilor şi datele generale necesare exploatării, întocmită de 

operatorii economici specializaţi in 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. 
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3) Organizaţiile de execuţie şi/sau de 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.ll 
1) Autorităţile administraţiei publice locale deţinătoare de instalaţii care fac parte din sistemul 

public de salubrizare, precum si operatorii care au primit in gestiune delegata Serviciul de 

salubrizare, in totalitate sau numai unele activitati componente ale acestuia, au obligatia sa isi 

organizeze o arhiva tehnica pentru pastrarea documentelor de baza prevazute la art. 9 alin. 1, 

organizata astfel incit sa poata fi gasit orice document cu usurinta. 

2) La incheierea activitatii, operatorul va preda CJ/ADI Valcea, pe baza de proces-verbal, intreaga 

arhiva pe care si-a constituit-o, fiind interzisa pastrarea de catre acesta a vreunui document 

original sau copie. 

3) Fiecare document va avea anexat un borderou in care se vor mentiona: 

a) data întocmirii documentului; 

b) numarul de exemplare originale; 

c) calitatea celui care a intocmit documentul; 

d) numarul de copii executate; 

e) necesitatea copierii, numele, prenumele si calitatea celui care a primit copii ale 

documentului, numarul de copii primite si calitatea celui care a aprobat copierea; 

f) data fiecarei revizii sau actualizari; 

g) calitatea celui care a intocmit revizia/actualizarea si calitatea celui care a aprobat; 

h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat in vigoare; 

i) lista persoanelor carora li s-au distribuit copii de pe documentul revizuit/actualizat; 

j) lista persoanelor care au restituit la arhiva documentul primit anterior revizuirii 

/modificarii. 

SECTIUNEA a 4-a- Îndatoririle personalului operativ 

ART.12 
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1) Personalul de deservire operativa se compune din toti salariatii care deservesc activitatile 

aferente componentelor prevăzute la art.2, destinate prestarii serviciului de salubrizare avand 

ca sarcina principala de serviciu supravegherea sau asigurarea funcţionării in mod nemijlocit la 

un echipament, într-o instalaţie sau într-un ansamblu de instalaţii. 

2) Subordonarea pe linie operativa si tehnica-administrativa, precum si obligatiile, drepturile si 

responsabilitatile personalului de deservire operativa se trec in fisa postului si in procedurile 

operationale. 

3) Locurile de munca in care este necesara desfasurarea activitatii se stabileste de operator in 

procedurile proprii in functie de: 

a) gradul de periculozitate a instalaţiilor şi a procesului tehnologic; 

b) gradul de automatizare a utilajelor; 

c) gradul de siguranta necesar in asigurarea serviciului; 

d) necesitatea supravegherii instalaţiilor şi procesului tehnologic. 

ART.13 

1) În timpul prestării serviciului, personalul trebuie sa asigure functionarea instalaţiilor, în 

conformitate cu regulnmentcle de exploatnrc, instructiunile/procedurile tehnice interne, 

graficele/diagramele de lucru si dispozitiile personalului ierarhic superior pe linie operativa sau 

tehnica-administrativa. 

2) Prestarea serviciului de salubrizare trebuie realizată astfel încât să se asigure: 

a) protejarea sănătăţii populaţiei; 

b) protecţia mediului înconjurător; 

c) menţinerea curăţeniei şi crearea unei estetici corespunzătoare a localităţilor; 

d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantităţii de deşeuri şi reciclarea 

acestora; 

e) continuitatea serviciului. 

CAPITOLUL 2 - ASIGURAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ŞI CONDIŢIILE DE 
FUNCŢIONARE 

SECTIUNEA 1- Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor 
similare provenite din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate 
separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii 
şi acumulatori 

ART. 14 Următoarele categorii de deşeuri vor fi colectate separat de pe teritoriul Judetului Valcea 

şi transportate la staţiile/instalaţiile de tratare stabilite tinând cont de fluxul deşeurilor prezentat în 

ANEXA 1: 
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a) deşeuri menajere, respectiv fracţiile de deşeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metale, 

sticlă), deşeuri voluminoase, deşeuri menajere periculoase şi deşeuri reziduale; 

b) deşeuri similare provenind din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii, respectiv 

fracţiile de deşeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metale, sticlă), deşeuri voluminoase şi 

deşeuri reziduale; 

c) deşeuri din pieţe, respectiv fracţiile de deşeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metale, 

sticlă) şi deşeuri reziduale. 

ART 15- Operatorii care colecteaza si transporta deseurile menajere şi deşeuri similare trebuie sa 

cunoasca: 

a) tipul si cantitatea de deseuri care urmeaza sa fie să fie transportate, pentru fiecare categorie 

de deşeuri în parte; 

b) cerintele tehnice generale; 

c) masurile de precautie necesare; 

d) informatiile privind originea, destinatia si tratarea deseurilor, precum si tipul si cantitatea 

de deseuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autoritatilor competente. 

ART.16 

1} Operatorul, împreună cu autoritatea administraţiei publice locale, are obligaţia să identifice toţi 

producătorii de deşeuri, indiferent de natura acestor deşeuri, şi să acţioneze în vederea creării 

facilităţilor necesare prestării activităţii de colectare separată şi transport separat al deşeurilor 

menajere şi deşeurilor similare. 

2) Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale instituie tarife de salubrizare pentru 

constituirea fondurilor necesare finanţării activităţii in conditiile stabilite prin Aplicatia de 

Finantare pentru proiectul SMID. 

3) ADI Valcea si operatorul de salubrizare au obligatia sa informeze trimestrial autoritatile 

administratiei publice locale cu privire la soldul fondurilor prevazute la alin. (2). 

ART.17 

1) Persoanele fizice si juridice producatoare de deseuri menajere şi similare, trebuie sa realizeze 

activitatea de colectare separată, conform sistemului de colectare stabilit la nivelul Judetului 

Valcea, în condiţii salubre, în spaţii special amenajate şi asigurate de către autoritatea 

administraţiei publice locale. 

2) Tn vederea realizării activităţii de colectare separată, punctele de colectare amenajate sunt 

dotate, conform legii, cu recipiente şi containere de colectare prin grija operatorului sau a 

Consiliului Judetean Valcea/Membrii ADI Valcea, după caz. La gospodăriile individuale 

colectarea se va face în pubele care prezintă un grad de siguranţă ridicat din punct de vedere 

sanitar şi al protecţiei mediului. 
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3) Recipientele şi containerele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de deşeuri 

vor fi inscripţionate cu denumirea deşeurilor pentru care sunt destinate şi marcate în diverse 

culori prin vopsire sau prin aplicare de folie adezivă, conform prevederilor Ordinului ministrului 

mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 

1.281/2005/1.121/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru 

diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective. 

ART18 

1) Punctele de colectare vor fi dotate cu recipiente marcate în culorile stabilite de actele 

normative în vigoare, având capacitatea de stocare corelată cu numărul de utilizatori arondaţi 

şi cu frecvenţa de ridicare, asigurând condiţii de acces uşor pentru autovehiculele destinate 

colectării. 

2) Numărul de recipiente de colectare a deşeurilor municipale se stabileşte conform tabelului 2 

din Standardul SR 13387:1997, Salubrizarea localităţilor. Deşeuri urbane. Prescripţii de 

proiectare a punctelor pentru colectare selectiva. Dimensionarea sistemului functie de 

capacitatile existente a condus la urmatoarea estimare de necesar suplimentar de pubele si 

containere (minim necesar): 

3) Pentru colectarea şi transportul deşeurilor reziduale menajere se utilizează: 

- în mediul urban, zonele de blocuri: containere de 1.100 1 şi pubele de 240 1 

- în mediul urban, zonele de case şi mediul rural: pubele de 80/120 1 

4) Pentru colectarea şi transportul deşeurilor reciclabile menajere: 

deşeuri de hârtie/carton: containere (albastre) cu capacitatea de 1,1 mc şi saci cu 

capacitatea de 120 1 (pentru zonele de case din mediul urban); 

deşeuri de plastic/metal: containere (galbene) cu capacitatea de 1,1 mc şi saci cu 

capacitatea de 120 1 (pentru zonele de case din mediul urban şi din mediul rural); 

- deşeuri de sticlă: containere tip clopot (verzi) cu capacitatea de 1,15 rnc. 

5) În vederea prevenirii utilizării fără drept a recipientelor de colectare a deşeuri lor municipale, 

acestea vor fi inscripţionate cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi 

şters fără ca prin această operaţie să nu rămână urme vizibile. 

6) Operatorul va suplimenta capacitatea de colectare, inclusiv prin mărirea numărului de 

recipiente, în cazul în care se dovedeşte că volumul acestora este insuficient şi se stochează 

deşeuri municipale în afara lor. 

7) Menţinerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecţia şi dezinsecţia punctelor de 
' . . . 

colectare revin persoanelor fizice şi/sau juridice în cazul în care acestea se află în spaţii 

aparţinând utilizatorului ori operatorului în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul 

public. 

8) Pentru asociaţiile de locatari/proprietari, condominii, gospodării individuale, care nu dispun 

de spaţiile interioare de colectare a deşeurilor se vor amenaja puncte de colectare 

exterioare dotate cu recipiente pentru colectarea separată a deşeurilor. Aceste puncte vor 

fi amenajate conform prevederilor din strategia locală de dezvoltare a serviciului şi 

amplasate în locuri care să permită accesul uşor al autovehiculelor de colectare. Stabilirea 
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locului de amplasare a punctelor de colectare se va face astfel încât distanţa până la 

ferestrele spaţiilor cu destinaţie de locuinţă să fie mai mare de 10 m. 

9) Operatorul va urmări starea de etanşeitate a recipientelor de colectare urmând a le înlocui 

imediat pe cele care s-au deteriorat, in maximum 3 zile de la constatarea ori reclamarea 

neetanseitatii . 

ART.19 

1) În funcţie de sistemul de colectare separată adoptat prin strategia de dezvoltare a serviciului 

public de salubrizare a localităţilor, colectarea în containere şi recipiente a deşeurilor menajere 

şi similare se realizează astfel: 

a) deşeu riie reziduale se colectează în recipiente de culoare gri/negru şi sunt de tip: 

o resturi de carne şi peşte, gătite sau proaspete; 

o resturi de produse lactate (lapte, smântână, brânză, iaurt, unt, frişcă); 

o ouă întregi; 

o grăsimi animale şi uleiuri vegetale (în cazul în care nu se colectează separat); 

o reziduurile de la animalele de companie; 

o scutece de unică folosinţă/tampoane; 

o resturi vegetale din curte tratate cu pesticide; 

o lemn tratat sau vopsit; 

o conţinutul sacului de la aspirator; 

o mucuri de ţigări; 

o veselă din porţelan/sticlă spartă, geamuri sparte; 

o şerveţele folosite, ambalaje/veselă de unică folosinţă foarte murdară; 

o deşeuri care nu pot fi reciclate sau valorificate. 

b) deşeurile reciclabile de hârtie/carton, se colectează în recipiente de culoare albastră şi 

sunt de tip: 

o ziare, reviste, pliante şi cataloage de prezentare, cărţi vechi de telefon; 

o hârtie tipărită şi corespondenţă veche, plicuri, agende şi caiete vechi; 

o ambalaje de hârtie şi carton curate (de la mâncare, de la cosmetice, de la 

îmbrăcăminte şi încălţăminte); 

o hârtie de împachetat folosită; 

o cartoane de ouă; 

o pungi de hârtie care nu mai pot fi folosite; 

o tuburile de la prosoapele de bucătărie din hârtie şi de la hârtia de toaletă; 

o farfurii şi pahare de unică folosinţă folosite (dacă nu sunt foarte murdare); 

c) deşeurile reciclabile de plastic/metal se colectează în recipiente de culoare galbenă şi 

sunt de tip: 

o orice fel de ambalaje de plastic (de la mâncare, de la cosmetice, de la 

îmbrăcăminte şi încălţăminte); 

o pungi şi sacoşe care nu mai pot fi utilizate, golite de conţinut; 

o folii de plastic protectoare (de la ambalarea produselor electrice); 
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o sticle de plastic de la băuturi (PET-uri); 

o cutii de medicamente goale; 

o jucării de plastic ce nu mai pot fi folosite; 

o cutii de plastic, ligheane şi ghivece de flori sparte, veselă de plastic; 

o ambalaje de metal golite de conţinut (cutii de conserve, doze de băuturi din 

aluminiu), inclusiv de la mâncarea de animale; 

o folie de aluminiu; 

o tuburi de spray-uri goale; 

o ambalajele de cartn de la lapte sau sucuri de fructe; 

d) deşeurile reciclabile de tip sticlă albă/colorată se colectează, în recipiente de culoare 

verde, nefiind permis amestecul sticlei cu deşeuri din materiale de tip porţelan/ceramic 

sau cu deşeuri de foi de sticlă (ex. geamuri, oglinzi sparte). 

2) În mediul rural are loc compostarea individuală a biodeşeurilor de tipul: 

o resturi de fructe şi legume proaspete sau gătite; 

o resturi de pâine şi cereale; 

o zaţ de cafea şi resturi de ceai; 

o găinaţ şi bălegar de cal, vacă, porc, capră, oaie, iepure; 

o coji de ouă mărunţite; 

o coji de nucă; 

o cenuşa de la sobe (când se arde numai lemn); 

o rumeguş, fân şi paie; 

o resturi vegetale din curte (frunze, crengi, nuiele, flori); 

o plante de casă; 

o bucăţi de lemn mărunţit; 

o ziare, hârtie, carton mărunţite, umede şi murdare. 

3) În mediul rural biodeşeurile nu se colectează separat, ci împreună cu deşeurile reziduale. 

ART. 20. 

1) După colectare, deşeu riie menajere şi deşeu riie similare vor fi supuse procesului de sortare. 

2) Este interzisă depozitarea deşeurilor reciclabile colectate separat. 

ART.21 

1) Colectarea deşeurilor 11 din poartă în poartă 11 se realizează cu următoarele frecvenţe de 

colectare: 

Colectarea deşeurilor municipale reziduale se va realiza cu următoarele frecvenţe: 

• Deşeuri menajere: 

o în mediul urban: o dată pe săptămână în zona de case şi de 3 ori pe săptămână în 

zona de blocuri în sezonul cald (aprilie-octombrie) şi de 2 ori pe săptămână în sezonul 

rece (octombrie-aprilie); 
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o în mediul rural: o dată pe săptămână; 

• Deşeuri similare: ori de câte ori este necesar, în funcţie de cantitatea de deşeuri generată şi 

de volumul recipientelor puse la dispoziţie. 

În perioada 1 aprilie- 30 septembrie, în zona centrala a oraşelor, de la sectorul alimentar, hoteluri, 

pieţe, spitale, grădiniţe şi creşe, colectarea se face de regula zilnic şi ori de eate ori este nevoie, în 

funcţie de monitorizarea gradului de încărcare al containerelor. 

Colectarea deşeurilor municipale reciclabile se va realiza cu următoarele frecvenţe: 

• Deşeuri menajere reciclabile: 

o în mediul urban, zona de blocuri: o dată pe săptămână pentru hârtie/carton, o dată 

pe săptămână pentru plastic/metal şi o dată la 4 săptămâni pentru sticlă; 

o în mediul urban, zona de case: o dată la 2 săptămâni pentru hârtie/carton, o dată pe 

săptămână pentru plastic/metal şi o dată la 4 săptămâni pentru sticlă; 

o în mediul rural: o dată la 2 săptămâni pentru hârtie/carton, o dată la 2 săptămâni 

pentru plastic/metal şi o dată la 4 săptămâni pentru sticlă; 

• Deşeuri similare reciclabile: ori de câte ori este necesar, în funcţie de cantitatea de deşeuri 

generată şi de volumul recipientelor puse la dispoziţie. 

3} In situatii temeinic justificate, autoritatile administratiei publice locale pot solicita operatorului 

de salubrizare, prestarea serviciului, in afara frecventei/graficului de colectare prestabilit. 

(4) Intervalul între două colectări prevăzut la alin. (1) poate fi mărit cu avizul autorităţii de sănătate 

publică teritorială. 

ART.22 

1) Colectarea deşeurilor menajere şi similare se poate face în următoarele moduri: 

a) colectarea în containere/recipiente închise; 

b) colectarea prin schimb de recipiente; 

c) alte sisteme care îndeplinesc condiţiile impuse prin normele igienice-sanitare şi de 

protecţie a mediului. 

2) Colectarea deşeurilor municipale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special 

echipate pentru transportul acestora. 

3) Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deşeu riie să nu fie vizibile şi să nu existe posibilitatea 

împrăştierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru 

executarea operaţiunilor specifice, în condiţii de siguranţă şi de eficienţă. 

4) Încărcarea deşeurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct din 

recipiente. Este interzisă descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcării acestora în 

autovehicule. 
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5) Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să 

nu se producă praf, zgomot sau să se răspândească deşeuri în afara autovehiculelor de 

transport. După golire, recipientele vor fi aşezate în locul de unde au fost ridicate. 

6) În cazul deteriorării unor pubelelor si containerelor şi al împrăştierii accidentale a deşeurilor 

în timpul operaţiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce 

întreaga cantitate de deşeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat 

corespunzător pentru această activitate. 

7) Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate 

de deşeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat şi măturat chiar dacă există 

deşeuri municipale amplasate lângă containerele de colectare. 

8) Tn cazul în care în/lângă recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate şi deşeuri 

din construcţii, acestea vor fi colectate separat, după caz, înştiinţând în scris utilizatorul 

despre acest fapt, precum şi despre suma suplimentară pe care trebuie s-o plătească pentru 

colectarea acelor deşeuri. In cazul in care platforma de colectare deserveste un singur bloc 

va fi instiintata in scris asociatia de locatari a blocului respectiv si aceasta va plati, urmand 

sa isi recupereze suma de la cel/cei ce au depozitat respectivele deseuri din constructii si 

demolari. In cazul in care platforma de colectare deserveste mai multe blocuri, asociatiile de 

locatari respective vor fi instiintate in scris, urmand sa plateasca fiecare o cota parte functie 

de numarul de persoane al fiecarui bloc, sumele respective urmand a fi recuperate de la 

cel/cei care au depozitat respectivele deseuri din constructii si demolari. 

9) In cazul in care o persoana depoziteaza deseuri din constructii si demolari langa recipientele 

sau containerele de colectare deseuiri menajere, ori pe spatii virane, orice persoana care 

vede acest lucru poate anunta politia locala care are in atributii si perceperea de amenzi 

pentru depozitarea salbatica a deseurilor si poluarea mediului. 

ART.23 

Operatorul are obligaţia să colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public de la 

punctele de colectare a deşeurilor municipale, şi să le predea persoanelor juridice care desfăşoară 

activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării 

anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piaţă anvelope noi şi/ori anvelope 

uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condiţiile legii. 

ART.24 

1) Deşeurile periculoase menajere constau în ambalaje care conţin vopseluri pe bază de ulei, 

diluanţi, medicamente expirate sau care nu mai sunt folosite, ambalaje care conţin detergenţi, 

produse de curăţare şi dezinfecţie, soluţiile şi spray-urile pentru gândaci, otravă, ambalaje care 

conţin produse pentru îngrijirea grădinilor şi peluzelor (fertilizanţi, pesticide, erbicide) etc. 

2) Colectarea deşeurilor menajere periculoase se realizează cu maşini specializate pentru 

colectarea şi transportul deşeurilor periculoase. Colectarea se va realiza după un program 

stabilit la începutul anului în puncte fixe. Atât programul de colectare, cât şi punctele de 
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staţionare a maşinii vor fi comunicate cetăţenilor din fiecare unitate administrativ-teritorială la 

începutul fiecărui an. Deşeurile periculoase menajere colectate vor fi transportate şi stocate 

temporar în spaţiile special amenajate în acest scop. Preluarea, stocarea temporară, precum şi 

tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase menajere se realizează în condiţiile legii. În staţiile 

de transfer vor fi organizate puncte de colectare voluntară a deşeurilor menajere periculoase. 

ART.25 

Deseurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din 

activitatea de ingrijiri medicale acordate in cabinete medicale amplasate in condominii au acelasi 

regim cu cel al deseurilor rezultate din activitatea medicala, conform reglementarilor legale 

specifice. Persoanele care isi administreaza singure tratamente injectabile la domiciliu si cadrele 

medicale care aplica tratamente la domiciliu sunt obligate sa colecteze deseurile rezultate in 

recipiente cu pereti rezistenti (cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor depune la cea mai 

apropiata unitate de asistenta medicala publica, care are obligatia de a le primi. Cabinetele medicale 

vor respecta legislatia specifica in domeniu. Se interzice colectarea deseurilor rezultate din ingrijiri 

medicale in containerele de colectare a deseurilor municipale. 

ART.26 

1) În cazul unităţilor sanitare şi veterinare, operatorii de salubrizare sunt responsabili numai 

pentru colectarea deşeurilor similare celor menajere. Este interzisă amestecarea cu deşeurile 

similare sau predarea către operatorii de salubrizare, dacă aceştia nu sunt autorizaţi, a 

următoarelor categorii de deşeuri rezultate din activităţile unităţilor sanitare şi din activităţi 

veterinare şi/ori cercetări conexe: 

a) obiecte ascuţite; 

b) fragmente şi organe umane, inclusiv recipiente de sânge şi sânge conservat; 

c) deşeuri a căror colectare şi eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind 

prevenirea infecţiilor; 

d) substanţe chimice periculoase şi nepericuloase; 

e) medicamente citotoxice şi citostatice; 

f) alte tipuri de medicamente; 

g) deşeurile de amalgam de la tratamentele stomatologice. 

2) Colectarea şi stocarea deşeurilor prevăzute la alin. (1) se realizează în condiţiile reglementate 

de legislaţia specifică, aplicabilă deşeurilor medicale. Colectarea, transportul şi eliminarea 
. . . 

acestor tipuri de deşeuri se realizează de către operatori economici autorizaţi în condiţiile legii. 

ART.27 

1) Deşeuri le voluminoase constau în deşeuri solide de dimensiuni mari, precum mobilier, covoare, 

saltele, obiecte mari de folosinţă îndelungată, altele decât deşeu riie de echipamente electrice 

şi electronice, care nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de colectare a deşeurilor 

municipale. 
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2) Autoritatile administratiei publice locale, prin Asociatia de Dezvoltare lntercomunitara Valcea, 

au obligatia de a se implica in organizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si 

valorificare a deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si operatori 

economici, asa cum este detaliat in aliniatele urmatoare. Obligatia efectiva de colectare, 

transport, valorificare si eliminare a deseuri lor voluminoase revine operatorului de salubritate. 

3} Deşeurile voluminoase provenite de la deţinătorii de deşeuri vor fi colectate periodic de către 

operatorul de salubrizare, conform unui program întocmit şi aprobat de autoritatea 

administraţiei publice locale si adus la cunostinta tuturor locuitorilor comunitatii. In afara 

acestui program, orice detinator de deseuri voluminoase poate duce deseurile respective pe 

cheltuiala proprie la centrele de colectare cu aport voluntar (amenajate în staţiile de transfer), 

ori poate contacta operatorul de salubritate zonal pentru ridicarea acestora, urmand a achita 

contravaloarea serviciului catre acesta. 

4) Colectarea se va realiza separat, pe categorii de deşeuri, prin stabilirea zilelor şi intervalului 

orar de aşa natură încât deţinătorii de deşeuri voluminoase să poată preda aceste deşeuri, iar 

operatorul serviciului de salubrizare să poată asigura colectarea şi transportul periodic al 

deşeurilor voluminoase spre instalaţiile de tratare. 

5} Deşeu riie voluminoase vor fi transportate de deţinătorul acestora în vederea preluării de către 

operatorul de salubrizare, în locurile stabilite de autoritatea locală şi amenajate în acest scop 

şi unde există căi de acces pentru mijloacele de transport. Dacă acest lucru nu este realizabil, 

din cauza spaţiului limitat, deşeurilc vor fi aduse de deţinător în alte locuri special stabilite de 

autoritatea administraţiei publice locale sau direct la mijlocul de transport în locul/la data/ora 

stabilite, astfel încât să nu fie incomodată circulaţia rutieră. 

6) Colectarea deşeurilor voluminoase se poate face şi direct de la deţinătorul acestora, în urma 

solicitării adresate către operatorul de salubrizare, cu specificarea caracteristicelor şi 

cantităţilor acestora. În această situaţie, operatorul de salubrizare poate să stabilească o altă 

dată şi oră decât cea aprobată de autoritatea administraţiei publice locale, în cadrul 

programelor de colectare a deşeurilor voluminoase, dacă operaţia de colectare, prin corelarea 

volumului deşeurilor preluate şi capacitatea de transport afectată, se justifică din punct de 

vedere economic. 

7) Operatorul trebuie să aibă un sistem de evidenţă a gestionării deşeuri lor voluminoase din care 

să rezulte: 

ART.28 

a) data în care s-a realizat colectarea, transportul şi depozitarea la instalaţi a de tratare; 

b) . punctele de colectare de unde s-a făcut colectarea; 

c) cantităţile totale preluate de la populaţie, persoane juridice de drept public şi privat; 

d) cantităţile de deşeuri rezultate în urma tratării, pe categorii; 

e) cantităţile ce urmează a fi transportate la depozitul de deşeuri. 

1) Transportul deşeurilor, în funcţie de tipul acestora, se realizează numai de operatorul 

serviciului de salubrizare care trebuie să utilizeze autovehicule destinate acestui scop, 

acoperite şi prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de colectare, care să nu 
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permită împrăştierea deşeurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide in 

timpul transportului. Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulaţiei 

pe drumurile publice şi să prezinte o bună etanşeitate a benelor de încărcare, fără scurgeri de 

levigat sau alte lichide, cu emisii reduse de noxe (zgomot si gaze de esapament) motoare de tip 

minim EURO V pentru cele care vor fi in sarcina operatorului, si sa prezinte o buna etanseitate 

a benelor de incarcare (este necesara licenta RAR valabila). Pentru zonele cu pante accentuate 

si acces dificil pe timp de iarna autovehiculele vor fi dotate cu tractiune 4x4. Autovehiculele 

care transportă deşeuri municipale trebuie să aibă un aspect îngrijit şi să fie personalizate cu 

sigla operatorului. Deasemenea vor avea dispozitive GSP pentru sistemul de monitorizare al 

vehiculelor, cu acces permanent al ADI Vâlcea la sistemul de monitorizare al vehiculelor, 

inclusiv pentru transportul deseuri lor de la statiile de transfer la staţiile de sortare şi la depozitul 

conform de la Feţeni. 

2) Autovehiculele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condiţiile de drum, structura 

localităţilor şi structura arhitecturală a diferitelor clădiri, dotarea tehnică necesară pentru 

intervenţie în cazul unor accidente sau defecţiuni apărute în timpul transportării deşeurilor. 

3) Personalul operativ care deserveşte mijloacele auto trebuie să fie instruit pentru efectuarea 

transportului în condiţii de siguranţă, să deţină toate documentele de însoţire şi să nu 

abandoneze deşeurile pe traseu. 

4) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea 

populaţiei şi a mediului, care au fost aprobate de autorităţile administraţiei publice locale. 

Pentru minimizarea distanţelor de transport se vor utiliza staţiile de transfer. 

5) ADI Valcea, in numele UAT membre, stabileste arterele şi intervalul orar de colectare a 

deşeurilor menajere, în funcţie de trafic şi de posibilităţile de acces ale operatorului la spaţiile 

de colectare. 

6) Pentru fluidizarea traficului, reducerea costurilor şi utilizarea eficientă a parcului de 

autovehicule, Consiliul Judetean Valcea impreuna cu ADI Valcea vor analiza oportunitatea 

colectării deşeurilor municipale exclusiv în intervalul orar 22:00-6:00 de la operatorii economici 

şi instituţiile publice care dispun de spaţii de colectare. 

7) Vehiculele vor fi întreţinute astfel încât să corespundă scopului propus, ben ele şi containerele 

vor fi spălate la cel mult două zile şi vor fi dezinfectate săptămânal în interior şi la exterior, 

conform normelor tehnice precizate de producător sau în actele normative în vigoare, numai 

în spaţiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spălare, separat 

de sistemul d.e canalizare al localităţii. Apele uzate provenite din spălatul autovehiculelor vor fi 

transportate la staţia de epurare a apelor uzate a localităţii, dacă nu există staţie de epurare 

proprie. 

8) Autovehiculele pentru colectare şi transport vor fi dotate cel puţin cu: extinctor, trusă de prim

ajutor, mijloc sonor de alertă care se va activa de fiecare data când vehiculul va merge în 

marşarier, mijloc de comunicare cu supraveghetorul şi cu centrala sau biroul de întreţinere din 

subordinea furnizorului de servicii, precum şi orice alte dotări conform legislaţiei; 

9) Pentru fiecare autovehicul de colectare şi transport va exista un Jurnal de operaţiuni şi o foaie 

de parcurs, acesta incluzând: momentul plecării din garaj la începutul lucrului, momentul sosirii 
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şi al plecării de la locul încărcării şi momentul sosirii în parcare de la sfârşitul lucrului, precum 

şi utilizatorul/utilizatorii, destinatarul şi tipurile de deşeuri. Vehiculele care au încărcăturile 

cântărite şi măsurate vor avea aceste date trecute în Jurnal. în Jurnal vor fi înregistrate orice 

întreruperi ale lucrului, motivul oricărei defecţiuni şi timpul de remediere. 

10) Personalul echipajelor care deservesc autovehiculele pentru colectare şi transport va fi dotat 

cu uniforme şi echipament de protecţie adecvate. Tn acest sens operatorii de colectare şi 

transport vor asigura uniforme (inscripţionate cu numele clar al companiei şi al angajatului), 

şepci, mănuşi, ghete de lucru, veste reflectorizante etc. pentru a asigura protejarea sănătăţii şi 

siguranţei muncitorilor. 

ART.29 

1) în situaţia în care, ca urmare a execuţiei unor lucrări planificate la infrastructura tehnico

edilitară, este împiedicată utilizarea punctelor de colectare stabilite şi/sau accesul 

autovehiculelor destinate transportului deşeuri lor municipale şi/sau al oricărui alt tip de deşeu, 

operatorul, pe baza notificării transmise de autoritatea administraţiei publice locale, trebuie să 

anunţe utilizatorii cu cel puţin 5 zile înainte despre situaţia intervenită, durata acesteia, 

punctele de colectare care se utilizează temporar în această perioadă şi programul de colectare. 

2) Pe toată nceastă perioadă operatorul are obligaţia să doteze punctele de colectare care 

urmează a fi folosite temporar de utilizatorii afectaţi cu recipiente suficiente şi să reduc~!~ 

.. intervalul între două colectări succesive, dacă este cazul. 

3) În cazul apariţiei unor intemperii ce au ca efect întreruperea serviciului sau diminuarea 

cantităţilor contractate de la utilizatori, operatorul are obligaţia să anunţe această situaţie şi să 

factureze numai cantităţi le sau serviciile efectiv realizate. 

ART. 30 

Operatorii economici producători de deşeuri, precum si operatorii economici specializati in 

conceperea si proiectarea activitatilor tehnologice ce pot genera deseuri au urmatoarele obligatii: 

a) sa adopte, inca de la faza de conceptie si proiectare a unui produs, solutiile si tehnologiile 

de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deseurilor; 

b) sa ia masurile necesare de reducere la minimum a cantitatilor de deseuri rezultate din 

activitatile existente; 

c) sa nu amestece deseurile periculoase cu deseuri nepericuloase; 

d) s~ nu genereze fenomene de poluare prin descarcar(necontrolate de deseuri fn mediu; 

e} sa ia masurile necesare astfel incat eliminarea deseurilor sa se faca in conditii de respectare 

a reglementarilor privind protectia populatiei, a mediului si a prezentului regulament; 

f) sa nu abandoneze deseuri le si sa nu le depoziteze in locuri neautorizate; 

g) sa separe dese urile inainte de colectare, in vederea valorificarii sau eliminarii acestora. 

ART. 31 
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1) Operatorii care presteaza activitatea de colectare si transport al deseurilor au si urmatoarele 

obligatii: 

a) sa detina toate documentele necesare de insotire a deseurilor transportate, din care sa 

rezulte proveniena/locul de incarcare, tipurile de deseuri transportate, locul de destinatie si, 

dupa caz, cantitatea de deseuri transportate si codificarea acestora conform legii; 

b) sa foloseasca traseele cele mai scurte si/sau cu cel mai redus risc pentru sanatatea 

populatiei si a mediului, care au fost aprobate de autoritatile administratiei publice locale 

c) sa nu abandoneze deseuri pe traseu si sa le ridice in totalitate pe cele ale utilizatorilor sau 

pe cele existente pe traseul de colectare si transport, cu exceptia celor periculoase care nu 

sunt inglobate in deseurile municipale; 

d) să informeze populaţia privind colectarea separată a deşeurilor, precum şi modalităţile de 

prevenire a generării deşeurilor. Informarea şi conştientizarea populaţiei se va realiza prin 

campanii de informare şi conştientizare, prin distribuţia de pliante, broşuri, afişe, prin 

activităţi educative, prin clipuri publicitare la radio şi televiziune. 

2) Se interzice amestecarea deseurilor in scopul de a satisface criteriile de acceptare la o clasa de 

depo;?:itare. 

ART.32 

{1) În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, generatorilor de deşeuri municipale li se va 

pune la dispoziţie opţiunea aplicării instrumentului economic "plăteşte penttu cat arunci". Rolul 

implementării acestui instrument este pe de o parte de a stimula prevenirea generării deşeurilor şi, 

pe de altă parte, stimularea colectării separate a deşeurilor reciclabile. Acest instrument se va aplica 

pentru deşeurile reziduale din deşeurile menajere, prin micşorarea volumului 

recipientului/recipientelor de colectare. 

{2) În cazul utilizatorilor casnici (populaţie) din aria de delegare se va aplica după cum urmează: 

a) În mediul rural şi în mediul urban, în zona de case se va asigura posibilitatea optării 

pentru un recipient de colectare deşeuri reziduale de capacitate mai mică, respectiv 

80 litri. 

b) Utilizatorii casnici, care solicită aplicarea instrumentului, vor beneficia de reducere a 

tarifului de salubrizare. 

{3) În perioada de mobilizare cât şi ulterior în luna decembrie a fiecărui an (mai puţin anul în care 

are se finalizează perioada de mobilizare) operatorul va identifica opţiunile utilizatorilor casnici, 
. . 

urmând a achiziţiona recipientele necesare. 

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

ART.33 

Deşeurile din construcţii provenite de la populaţie sunt deşeuri solide generate de activităţi de 

reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor proprietate individuală. În mod 
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uzual, aceste deşeuri conţin beton, ceramică, cărămizi, ţigle, materiale pe bază de ghips, lemn, 

sticlă, materiale plastice, metale, materiale de izolaţie şi altele asemenea. 

ART. 34 

1) Colectarea deşeurilor din construcţii şi desfiinţări se va realiza în următoarele modalităţi: 

a. Gratuit pentru deşeurile transportate de către generatori la centrele de colectare 

voluntară amenajate la staţiile de transfer de la Brezoi, Fârtăţeşti, Drăgăşani, Galicea 

şi Bălceşti 

b. Contra cost, la cerere prin colectare directă de către operatorul de salubrizare. 

2) Colectarea deşeurilor din construcţii, la cerere, se realizează numai în containere standardizate 

acoperite/sacii puşi la dispoziţie de operator, fiind interzisă abandonarea/deversarea acestor 

deşeuri în recipientele sau containerele în care se depun deşeurile municipale. 

3) Transportul deşeurilor din construcţii provenite de la populaţie se realizează la cerere 

individuala, în containerele în care s-a realizat colectarea sau în mijloace de transport prevăzute 

cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degaja rea prafului sau împrăştierea 

acestora în timpul transportului. 

4) În cazul deşeurilor din construcţii prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile 

necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie sub concentraţia 

admisă. 

ART. 35 

1) Tratarea deşeurilor din construcţii în vederea valorificării se face într-o instalaţie autorizată în 

acest scop. 

2) Eliminarea deşeurilor se face de operatorul insarcinat cu aceasta, la depozitul de la Feţeni, cu 

respectarea condiţiilor impuse de tehnologia de depozitare controlată. 

ART. 36 
3) Deşeurile rezultate din construcţii, care conţin azbest, nu se amestecă cu celelalte deşeuri şi 

vor fi colectate separat, în aşa fel încât să nu se degajeze fibre din material; personalul care 

realizează această operaţie va purta echipament de protecţie, special, pentru lucrul cu azbestul. 

4) Containerele în care se colectează deşeurile periculoase din construcţii trebuie să fie prevăzute 

cu semne convenţionale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanţelor otrăvitoare 

şi să fie inscripţionate cu avertiza rea 11 PERICOL DE MOARTE 11
• 

ART.37 

Este interzisă abandonarea şi depozitarea deşeurilor din construcţii şi demolări pe domeniul public 

sau privat al autorităţii administraţiei publice locale. 

SECTIUNEA a 4-a -Operarea/ Administrarea staţiilor de transfer pentru deşeuri le municipale 
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ART. 38 

În vederea optimizării costurilor de transport se vor utiliza staţii de transfer al deşeurilor, si anume 

statiile de transfer existente de la Brezoi, Galicea, Fartatesti si Balcesti, iar staţia de sortare de la 

Drăgăşani va fi folosită ca staţie de transfer. 

ART. 39 

Operarea staţiilor de transfer se va realiza de către operatori numai după obţinerea avizelor şi 

autorizaţiilor solicitate prin actele normative în vigoare. 

ART.40 

Operatorul va asigura transferul din staţiile de transfer către instalaţiile de tratare a deşeurilor 

municipale colectate separat, fără amestecarea acestora. 

ART. 41 

Transportul deşeuri lor din zona de colectare la staţia de transfer se va face numai de către operatori 

licenţiaţi de ANRSC pentru activitatea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor 

municipale. 

ART. 42 

Stocarea temporară în staţiile de transfer a deşeurilor reziduale se face pentru maximum 24 ore. 

SECTIUNEA a 5-a- Sortarea deşeurilor municipale in staţiile de sortare 

ART. 43. 

1) Sortarea deseurilor se face in statiile de sortare de la Brezoi şi Rau reni. 

2) Deşeurile de hârtie/carton şi de plastic/metal colectate separat de la toţi generatorii de deşeuri 

pe teritoriul unităţii administrative-teritoriale se transportă către staţia de sortare numai de 

către operatorul licenţiat ANRSC care are contract de delegare a gestiunii încheiat cu ADI . 

3} Sortarea se realizează pe tipuri de materiale, în funcţie de cerinţele de calitate solicitate de 

operatorii reciclatori. 

ART.44 

1) Deşeurile d.e sticlă colectate separat de la generatorii de deşeuri vor fi stocate temporar pe 

amplasamentele staţiilor de transfer, respectiv a staţiilor de sortare (după caz). 

ART. 45 

Operatorul care asigura activitatea de sortare a deseurilor are si urmatoarele obligatii specifice: 

a) sa detina spatii special amenajate pentru stocarea temporara a deseurilor ce urmeaza a fi 

sortate, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare; 

b) sa asigurea valorificarea întregii cantităţi de deşeuri sortate, evitând formarea de stocuri. 
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c) sa foloseasca, pentru sortarea deseurilor, tehnologii şi instalatii care indeplinesc conditiile 

legale privind functionarea acestora; 

d) Reziduurile de la statiile de sortare Brezoi si Raureni sunt depozitate la depozitul din Feteni. 

ART. 46 

Spatiile in care se desfasoara activitatea de sortare vor trebui sa indeplineasca cel putin urmatoarele 

conditii: 

a) sa dispuna de o platforma betonata cu o suprafata suficienta pentru primirea deseurilor si 

pentru stocarea temporară, separată, a fiecărui tip de deşeu reciclabil; 

b) sa fie prevazute cu cantar electronic de cantarire a autovehiculelor, cu transmisia si 

inregistrarea datelor la dispecer si cu verificarea metrologica in termenul de valabilitate; 

c) sa fie prevazute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluviala sau din 

procesul tehnologic de sortare si spalare; 

d) sa aiba instalatie de spalare si dezinfectare; 

e) sa fie prevazute cu instalatii de tratare a apelor uzate, conform normativelor in vigoare, sau 

sa existe posibilitatea de transportare a acestora la statiile de epurare a apelor uzate 

apartinand localitatii (statiile de sortare Brezoi si Raureni sunt prevazute cu retea de 

canalizare interna care se descarca in reteaua de canalizare urbana existenta} f} sa fie 

prevazute cu puncte de preleva re a probelor apelor uzate colectate; 

g) sa existe posibilitatea de acces in fiecare zona de stocare fara a exista posibilitatea de 

contaminare reciproca a diferitelor tipuri de deseuri; 

h) sa existe grupuri sanitare si vestiare conform normativelor in vigoare; 

i) sa fie dotate cu instalatie de iluminat corespunzatoare, care sa asigure luminanta necesara 

asigurarii activitatii in orice perioada a zilei; 

j} sa fie prevazute cu instalatii de detectie si de stins incendiul; 

k) sa fie prevazute cu instalatii de presare si balotare pentru diferite tipuri de materiale 

reciclabile. 

SECTIUNEA a 7~a- Depozitarea 

ART. 47 

1) Depozitarea deşeurilor municipale este permisa numai in depozititul conform Feteni (existent) 

amenajat conform legislatiei si normelor tehnice ·in vigoare şi numai după obţinerea 

acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor prevăzute de legislaţie. 

ART. 48 

(1} Depozitul existent de la Feteni are o capacitate maxima proiectata de 1.130.000 mc. 

(2) Unitatile structurale existente pe amplasament constau din depozitul propriu - zis cu o 

suprafata de 76.131 mp, sediul administrativ, platforma electronica de cantarire si cabina 

poarta, statie de spalare autogunoiere si separator/ decantor si remiza pentru utilaje. 
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(3) Principalele activitati si procese desfasurate vizeaza eliminarea deseurilor nepericuloase 

prin depozitare definitiva si tratarea deseurilor fluide (levigat) in statia de tratare, rezultand 

fractie lichida (permeat) destinata valorificarii si fractie solida care se elimina pe depozit. 

ART. 49 

La depozitare vor fi îndeplinite următoarele condiţii: 

a) prevederea şi respectarea metodelor şi tehnicilor adecvate de acoperire şi asigurare a 

deşeurilor; acoperirea şi asigurarea se fac zilnic; 

b) în cursul operaţiunilor de depozitare, autovehiculele de transport al deşeurilor vor circula 

numai pe drumurile amenajate interioare ale depozitului. Dacă accesul autovehiculelor de 

transport pe suprafaţa deşeurilor nu poate fi evitat în mod temporar, se asigură condiţii de 

spălare şi dezinfectare a exteriorului autovehiculelor la ieşirea din depozit; 

c) pe perioada exploatării depozitului se aplică măsuri de combatere a insectelor şi 

rozătoarelor prin dezinsecţie şi deratizare; 

d) organizarea depozitului va asigura protecţia sănătăţii populaţiei în general, protecţia 

sănătăţii personalului şi protecţia mediului; se acordă atenţie deosebită împrejmuirii şi 

perdelelor de protecţie. 

ART. 50 

1) Pentru a putea fi depozitate, deşeurile trebuie să îndeplinească condiţiile necesare acceptării 

acestora în depozitele autorizate. Condiţiile de acceptare se stabilesc de operatorul care 

administrează depozitul, în conformitate cu dispoziţiile actelor normative în vigoare. 

2) Operatorii care administrează depozltele de deşeuri trebuie să stabilească criteriile de 

acceptare a deşeuri lor într-o anumită categorie de depozit pe baza analizei: 

ART. 51 

a} măsurilor necesare pentru protecţia mediului şi în special a apelor subterane şi a apelor 

b} 

c) 

d) 

3) 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

de suprafaţă; 

asigurării funcţionării sistemelor de protecţie a mediului, în special cele de 

impermeabilizare şi de tratare a levigatului; 

protejării proceselor avute în vedere pentru stabilizarea deşeurilor în interiorul rampei; 

protecţiei împotriva pericolelor pentru sănătatea umană. 

Criteriile de acceptabilitate bazate pe proprietăţile deşeurilor trebuie să cuprindă: 

cerinţe referitoare la cunoaşterea compoziţiei; 

limitări ale conţinutului în materie organică al deşeuriior; 

cerinţe sau limitări privind gradul de biodegradabilitate a deşeuri lor organice; 

limitări ale cantităţii de componenţi specificaţi, posibil dăunători/periculoşi; 

limitări ale nivelului potenţial şi estimat al levigatului în cazul anumitor componenţi, 

posibil dăunători/periculoşi; 

proprietăţi ecotoxicologice ale deşeuriior şi ale levigatului rezultat. 
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1) În vederea depozitării deşeuri lor la depozitele autorizate, operatorul care prestează activitatea 

de transport a deşeurilor trebuie să aibă documentele necesare din care să reiasă că deşeu riie 

respective pot fi acceptate pentru depozitare în conformitate cu condiţiile stabilite de 

operatorul care administrează depozitul de deşeuri şi că deşeurile respective îndeplinesc 

criteriile de acceptare stabilite în prezentul regulament şi în actele cu caracter normativ în 

vigoare. 

2) Se interzice amestecarea deşeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită 

clasă de depozitare. 
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CAPITOLUL 3- DREPTURI ŞI OBLIGAŢII 

SECTIUNEA 1- Drepturile şi obligaţiile operatorilor serviciului de salubrizare 

ART. 52 

1) Operatorii Servicului de salubrizare vor actiona pentru implicarea detinatorilor de deseuri in 

gestionarea eficienta a acestora. 

2) Consiliul Judetean Valcea impreuna cu ADI VALCEA şi operatorul serviciului au obligaţia să 

înfiinţeze sistemele de colectare separată şi să se implice în instruirea populaţiei privind 

condiţiile de mediu, impactul deşeurilor asupra mediului, inclusiv a elevilor din toate unităţile 

de învăţământ pe care le gestionează. 

3) Operatorul va asigura conditiile materiale pentru realizarea colectării separate, in paralel cu 

informarea şi constientizarea utilizatorilor asupra tratării cu privire la tipurile de deşeuri care 

se depun în recipientele de colectare. 

ART. 53 
1) Drepturile si obligatiile operatorului servicului de salubrizare se constituie ca un capitol distinct 

in cadrul: 

a) hotărârii de dare în administrare a serviciului de salubrizare 

b) regulamentului Serviciului de salubrizare; 

c) contractului de delegan~ a gestiunii serviciului de salubrizare 

d) contractului de prestarea serviciului de salubrizare pentru utilizatori. 

ART. 54 

Operatorii servicului de salubrizare au urmatoarele drepturi: 

a) să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzator 

tarifului aprobat de autoritatile administratiei publice judetene, determinat in conformitate 

cu normele metodologice elaborate si aprobate de ANRSC; 

b) sa asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii; 

c) să solicite ajustarea tarifului in raport cu evolutia generala a preturilor si tarifelor din 

economie; 

d) să propuna modificarea tarifului aprobat in situatiile de schimbare semnificativa a 

echilibrului contractual; 

e) să aiba exclusivitatea prestarii serviciului de salubrizare pentru toti utilizatorii din raza 

unitătiilor administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau 

contract de delegare a gestiunii; 

f) sa aplice la factura re tarifele aprobate de ADI VALCEA; 
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g) să suspende sau sa limiteze prestarea serviciului, fara plata vreunei penalizari, cu un preaviz 

de 5 zile lucratoare, daca sumele datorate nu au fost achitate dupa 45 de zile de la primirea 

facturii; 

h) sa solicite recuperarea debitelor in instanta. 

ART. 55 

Operatorii serviciului de salubrizare au urmatoarele obligatii: 

a) sa tina gestiunea separată pentru fiecare activitate in parte pentru a se putea stabili tarife 

juste in concordanta cu cheltuielile efectuate; 

b) sa asigure prestarea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale si cu 

respectarea prezentului regulament, prescriptiilor, normelor si normativelor tehnice in 

vigoare; 

c) sa plateasca despagubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din 

culpa, inclusiv pentru restrictiile impuse detinatorilor de terenuri aflate in perimetrul 

zonelor de protectie instituite, conform prevederilor legale; 

d) sa plateasca despagubiri pentru intreruperea nejustificata a prestarii serviciului si sa acorde 

bonificatii procentuale din valoarea facturii utilizatorilor in cazul prestarii serviciului sub 

parametrii de calitate si cantitate prevazutlln contractele de prestare; 

e) sa furnizeze ADI VALCEA, respectiv ANRSC, informatiile solicitate si sa asigure accesul la 

documentele si documentatiile pe baza carora presteaza serviciul de salubritate, In conditiile 

legii; 

f) sa incheie contracte de asigurare pentru pagubele aduse la infrastructura exploatata in 

desfasurarea activitatilor; 

g) sa detina toate avizele, acordurile, autorizatiile si licentele necesare prestarii activitatilor 

specifice serviciului de salubrizare, prevazute de legislatia in vigoare; 

h) sa respecte angajamentele faţă de utilizatori luate prin contractele de prestarea serviciului 

de salubrizare; 

i) sa presteze serviciul de salubritate la toti utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale 

pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii, sa 

colecteze intreaga cantitate de deseuri municipale si sa lase in stare de curatenie spatiul 

destinat depozitarii recipientelor de colectare selectivacolectare selectiva si domeniul 

public; 

j) . sa instaleze in punctele de colectare recipiente si/sau containere in cantitati suficiente, cu 

respectarea normelor in vigoare; 

k) sa tina la zi, impreuna cu autoritatile administratiei publice, evidenta tuturor utilizatorilor cu 

si fara contracte de prestari servicii in vederea decontarii prestatiei direct din bugetul 

judetean/local, pe baza taxelor speciale (taxa speciala locala si taxa speciala judeteana) 

instituite in acest sens. 

1) sa respecte indicatorii de performanta stabiliti prin hotararea de dare in administrare sau 

prin contractul de delegare a gestiunii si precizaţi în caietul de sarcini al serviciului de 

salubrizare, sa imbunatateasca in mod continuu calitatea activitatilor prestate; 
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m) sa aplice metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor 

specifice de operare; 

n) sa doteze utilizatorii cu mijloacele necesare precolectarii selective, in conditiile stabilite de 

prezentul regulament; 

o) sa verifice starea tehnica a recipientelor de colectare si sa le inlocuiasca pe cele care prezinta 

defectiuni sau neetanseitati in maximum 24 de ore de la sesizare; 

p) sa asigure curatenia si igiena cailor publice, a statiilor mijloacelor de transport in comun; 

q) să asigure curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice, din staţiile mijloacelor de 

transport în comun, de la trecerile de pietoni semnalizate şi să le menţină în funcţiune pe 

timp de polei sau de îngheţ; 

r) să asigure desfăşurarea corespunzătoare a operaţiunilor de dezinsecţie şi deratizare 

conform programului unitar de acţiune aprobat de autoritatea administraţiei publice locale 

s) sa factureze serviciile prestate la tarife legal aprobate; 

t) sa infiinteze activitatea de dispecerat si de inregistrare a reclamatiilor, avand un program de 

functionare permanent; 

u) sa inregistreze toate reclamatiile si sesizarile utilizatorilor intr-un registru si sa ia masurile 

de rezolvare ce se impun. In registru se vor consemna numele si prenumele persoanei care 

a reclamat si ale celei care a primit reda matia, adrP.sa rP.damantului, dotrl si om mdr~mtltiP.i, 

data si ora rezolvarii, numarul de ordine al reclamatiei care va fi comunicat petentului. La 

sesizarile scrise operatorul are obligatia sa raspunda in termen de maximum 30 de zile de la 

inregistrarea acestora; 

v) sa tina evidenta gestiunii deseurilor si sa raporteze periodic autoritatilor competente 

situatia, conform reglementarilor in vigoare. 

SECTIUNEA a 2-a- Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor 

ART. 56 

1) Au calitatea de utilizatori beneficiarii individuali sau colectivi, direcţi ori indirecţi ai serviciului 

de salubrizare. 

2) Dreptul, fara discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum si 

la informatiile publice este garantat tuturor utilizatorilor. 

ART. 57 

Utilizatorii au următoarele drepturi: 

a) sa utilizeze, liber si nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, in conditiile contractului 

/contractului de prestare; 

b) sa solicite si sa primeasca, in conditiile legii si ale contractelor de prestare, despagubiri sau 

compensatii pentru daunele provocate lor de catre operatori prin nerespectarea obligatiilor 
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contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ si cantitativ, 

parametrilor tehnici stabiliti prin contract sau prin normele tehnice in vigoare; 

c) sa sesizeze autoritatilor administratiei publice locale/ADI VALCEA orice deficiente 

constatate in sfera serviciului de salubrizare si sa faca propuneri vlzand inlaturarea acestora, 

imbunatatirea activitatii si cresterea calitatii serviciului; 

d) sa se asocieze in organizatii neguvernamentale pentru apararea, promovarea si sustinerea 

intereselor proprii; 

e) sa primeasca si sa utilizeze informatii privind serviciul de salubrizare despre deciziile luate in 

legatura cu acest serviciu de catre autoritatile administratiei publice locale, ADI VALCEA, 

ANRSC sau operator, dupa caz; 

f) sa fie consultati, direct sau prin intermediul unor organizatii neguvernamentale 

reprezentative, in procesul de elaborare si adoptare a deciziilor, strategiilor si 

reglementarilor privind activitatile din sectorul serviciului de salubrizare; 

g) sa se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociatii reprezentative, 

autoritatilor administratiei publice judeteane sau centrale ori instantelor judecatoresti, in 

vederea prevenirii sau repnrnrii unul prejudiciu direct ori indirect; 

h) sa li se presteze serviciul de salubrizare in conditiile prezentului regulament, al celorlalte 

acte normative In vigoare, la nivelurile stabilite in contract; 

i) sa conteste facturile cand constata incalcarea prevederilor contractuale; 

' j) sa primeasca raspuns in maximum 30 de zile la sesizarile adresate operatorului sau 

autoritatilor administratiei publice locale si centrale/ ADI VALCEA cu privire la neindeplinirea 

unor conditii contractuale; 

k) sa fie dotati de operator, în condiţiile prezentului regulament,cu recipiente de colectare 

adecvate mijloacelor de incarcare si de transport ale acestora; 

1) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare si de utilizare a 

acestora. 

ART. 58 

Utilizatorii au urmatoarele obligatii: 

a) sa respecte prevederile prezentului regulament si clauzele contractului de prestare a 

serviciului de salubrizare; 
b) sa achite in termenele stabilite obligatiile de plata, în conformitate cu prevederile 

contractului de prestare a serviciului de salubrizare, sau să achite taxa de salubrizare 

aprobată de autoritatea administraţiei publice locale/asociaţia de dezvoltare 

intercomunitară în cazul în care beneficiază de prestarea activităţii fără contract; 

c) sa asigure accesul utilajelor de colectare a deseurilor la punctele de colectare; 

d) să execute operaţiunea de colectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de 

colectare, în conformitate cu sistemul de colectare stabilit de autorităţile administraţiei 

publice locale. Fracţiunea umedă a deşeurilor va fi depusă în saci de plastic şi apoi în 

recipientul de colectare; 

33 



e) să colecteze separat, pe tipuri de materiale, deşeurile rezultate din activităţile pe care le 

desfăşoară, în recipiente diferite inscripţionate corespunzător şi amplasate de operatorul 

serviciului de salubrizare în spaţiile special amenajate de autorităţile administraţiei publice 

locale 

f) sa aplice masuri privind deratizarea si dezinsectia, stabilite de ADI VALCEA si de directia de 

sanatate publica teritoriala; 

g) sa accepte limitarea temporara a prestarii serviciului ca urmare a executiei unor lucrari 

prevazute in programele de reabilitare, extindere si modernizare a infrastructurii tehnico

edilitare; 

h) sa respecte normele de igiena si sanatate publica stabilite prin actele normative in vigoare; 

i} sa incheie contracte pentru prestarea uneia dintre activitatile serviciului de salubrizare 

numai cu operatorul căruia autoritatea administraţiei publice locale i-a atribuit, în gestiune 

directă sau în gestiune delegată, activitatea respectivă; 

j) sa mentina in stare de curatenie spatiile in care se face colectarea, precum si recipientele in 

care se depoziteaza deseurile municipale in vederea colectarii; 

k) sa execute operatiunea de deversare/abandonare a deşeurilor în recipientele de colectare 

in conditii de maxima siguranta din punct de vedere al sanatatii oamenilor si al protectiei 

mediului, astfel incat sa nu produca poluare fonica, miros neplacut si raspandirea de deseuri; 

1} sa nu introduca in recipientele de colectare deseuri din categoria celor cu regim special 

(periculoase, toxice, explozive)1 animaliere1 provenite din constructii, din toaletarea pomilor 

sau curatarea si intretinerea spatiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice 

care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de directiile sanitare veterinurc sau 

de autoritatile de mediu; 

m} sa asigure curatenia incintelor proprii, precum si a zonelor cuprinse intre imobil si domeniul 

public (pana la limita de proprietate}; autoritatile administratiei publice locala se vor ingriji 

de salubrizarea spatiilor aflate in proprietatea publica sau privata a lor; 

n} să asigure curăţenia locurilor de parcare pe care le au în folosinţă din domeniul public, dacă 

este cazul, şi să nu efectueze reparaţii care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanţilor 

şi lubrifianţilor sau de lichide rezultate din spălarea autovehiculelor; 

o) să nu arunce deşeuri şi obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane sau în 

locuri publice; 

p) să depună hârtiile şi resturile mărunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării 

mijloacelor de transport şi a activităţii desfăşurate pe străzile localităţii în coşurile de hârtii 

amplasate de operator de-a lungul străzilor şi în alte asemenea locuri; 

q) să menţină curăţenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea 

din dreptul condominiului, gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc; 

r) să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc; 

s) să păstreze curăţenia pe arterele de circulaţie, în pieţe, târguri şi oboare, în parcuri, locuri 

de joacă pentru copii şi în alte locuri publice 
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CAPITOLUL 4 - DETERMINAREA CANTITĂŢILOR ŞI VOLUMULUI DE LUCRĂRI 
PRESTATE 

ART. 59 

1) La încheierea contractului de prestari servicii operatorii au obligaţia de a menţiona în contract 

cantităţile de deşeuri ce urmează a fi colectate. 

2) In cazul asociatiilor de proprietari/locatari sau a utilizatorilor care detin in proprietate 

gospodarii individuale, contractul se incheie pentru numarul total de persoane care au adresa 

cu acelasi cod postal. 

3) Tn cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele şi tarifele 

legale, valabile la data încheierii acestora. 

4) Contractele de prestări servicii se vor încheia cu următoarele categorii de utilizatori: 

a) proprietari de gospodării individuale sau reprezentanţi ai acestora; 

b) asociaţii de proprietari/locatari, prin reprezentanţii acestora; 

c) operatori economici; 

d) instituţii publice 

ART. 60 
1) In vederea dotarii punctelor de colectare cu recipiente sau containere pentru colectarea 

separată a deseurilor menajere si similare provenite de la producătorii de deşeuri, operatorul 

impreuna cu ADI VALCEA vor vor stabili pe bază de măsurători compoziţia şi indicii de generare 

a acestor deşeuri, pe categorii de deşeuri şi tipuri de materiale. 

2) Pentru deseurile provenite de la operatorii economici, cantitatile de deseuri produse, tipul 

acestora, compozitia, modul de tratare, conditiile de transport, modul de depozitare vor fi cele 

mentionate in autorizatia de mediu eliberata de autoritatile competente. 

3) Determinarea cantitatilor de deseuri primite, la intrarea in statiile de transfer/centrele de 

colectare/sortare/ depozit se face numai prin cantarire. De asemenea, la iesirea din statiile de 

. transfer pentru transport la statia de sortare /depozit, cantitatile de deseuri vor fi cantarite. 

ART. 61 

1) Cât priveşte deşeurile din materiale de construcţii, prezentul Regulament se referă doar la 

preluarea, în mod exclusiv, de către operatorul delegat doar a deşeurilor din materiale de 

construcţie provenite din reamenajarea locuinţelor populaţiei. 

2) Pentru deseurile din constructii provenite de la populatie, determinarea volumului acestora se 

va face estimativ, functie de volumul containerului pus la dispozitie de catre operatorul de 

salubritate si de gradul de umplere al acestuia. 
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ART. 62 

1) Reprezentantul ADI Valcea va controla prin sondaj şi/sau ca urmare a sesizărilor venite din 

partea populaţiei activitatea depusă de operator, iar în cazul în care rezultă neconformităţi se 

încheie un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea 

necorespunzătoare a acesteia. 

2) Pe baza procesului-verbal de constatare, autoritatea administraţiei publice locale sau ADI 

Valcea, după caz, aplică penalităţile menţionate în contractul de delegare a gestiunii încheiat 

cu operatorul, acestea reprezentând unităţi procentuale din valoarea lunară totală a 

contractului. 
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CAPITOLUL 5- INDICATORI DE PERFORMANŢĂ ŞI DE EVALUARE A SERVICIULUI DE 
SALUBRIZARE 

ART. 63 

1) Indicatorii de performanţă ai serviciului de salubrizare sunt prezentati in ANEXA 2 a 
prezentului Regulament. 

ART. 64 

Indicatorii de performanta stabilesc conditiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea 

serviciului de salubrizare a localităţilor cu privire la: 

a} continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ; 

b) atingerea obiectivelor şi ţintelor pentru care autoritatea administraţiei publice 

locale/asociaţia de dezvoltare intercomunitară sunt responsabile; 

c) prestarea serviciului pentru toti utilizatorii din aria sa de responsabilitate; 

d} adaptarea permanenta la cerintele utilizatorilor; 

e) excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile de salubrizare; 

f) respectarea reglementarilor specifice din domeniul protectiei mediului si al sanatatii 

populatiei; 

g) implementarea unor sisteme de management al calitatii, al mediului si al sanatatii si 

securitatii muncii. 

ART.65 

Indicatorii de performanta trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la 

urmatoarele activitati: 

a) contractarea serviciului de salubrizare; 

b) masurarea, facturarea si incasarea contravalorii serviciilor efectuate; 

c) indeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate; 

d) mentinerea unor relatii echitabile intre operator si utilizator prin rezolvarea rapida si 

obiectiva a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor care revin fiecarei parti; 

e} solutionarea in timp util a reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare; 

f} prestarea serviciului de salubrizare pentru toti utilizatorii din raza unitatii administrati

teritoriale pentru care are hotarare de dare in administrare sau contract de delegare a 

gestiunii; 

g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultanta; 

h) atingerea ţintelor privind gestionarea deşeurilor. 

ART. 66 

In vederea urmaririi respectarii indicatorilor de performanta, operatorul de salubrizare trebuie sa 

asigure: 

a} gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale; 

b) gradul asigurarii colectarii separate a deseurilor menajere şi similare; 
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c) gradul asigurarii recipientilor de colectare a producătorilor de deşeuri; 

d) evidenta clara si corecta a utilizatorilor; 

e) inregistrarea activitatilor privind masurarea prestatiilor, facturarea si incasarea 

contravalorii serviciilor efectuate; 

f) inregistrarea reclamatiilor si sesizarilor utilizatorilor si modul de solutionare a acestora. 

ART. 67 

In conformitate cu competentele si atributiile legale ce le revin, autoritatile administratiei publice 

centrale si locale, precum si ANRSC, au acces neingradit la informatii necesare stabilirii: 

a) modului de aplicare a legislatiei si a normelor emise de ANRSC; 

b) modului de respectare si indeplinire a obligatiilor contractuale asumate; 

c) calitatii si eficientei serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanta stabiliti in 

contractele directe sau in contractele de delegare a gestiunii; 

d) modului de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare 

si/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbana incredintata prin 

contractul de delega re a gestiunii; 

e) modului de formare si stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare; 

f) respectarii parametrilor ceruti prin prescriptiile tehnice si a normelor metodologice. 
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CAPITOLUL 6- DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE 

ART. 68 

Prezentul regulament a fost elaborat si adoptat cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru 

adoptat prin Ordin al ANRSC 82/2015, in functie de particularitatile judetene si de interesele actuale 

si de perspectiva, ale judetului Valcea. 

ART. 69 

1) Contraventiile in domeniul serviciului de salubrizare din Judetul Valcea atat pentru utilizatori, cat 

si pentru operatori, si cuantumul amenzilor aplicate sunt cele prevazute in: 

Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile 

si completarile ulterioare 

Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a Localitatilor, republicata 

Hotararile Consiliilor Locale, ale Consiliului Judetean, ale ADI sau ale altor autorităţi 

deliberative competente. 

2) Contravenţiile sunt indicate în ANEXA 3. 

3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se face în conformitate cu 

prevederile Legii 51/2006, a Legii 101/2006, precum si a hotărârilor Consiliilor Locale, a 

Consiliului Judeţean sau ADI Valcea, după caz. 

4) La constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale sunt aplicabile 

prevederile OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si 

completari prin Legea nr.180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. 

ART. 70 

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice va 

monitoriza aplicarea prevederilor prezentului regulament. 

ART. 71 

Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate in functie de actualizarea regulamentului 

cadru de catre ANRSC, prin hotararea Consiliului Judetean Valcea, ADI VALCEA si a Consiliilor Locale 

membre ale ADI VALCEA. 

Prevederile prezentului Regulament vor fi completate odată cu punerea Îr) funcţiune a noilor 

facilităţi de tratare a deşeurilor şi depozitare de la CMID Roeşti. 
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ANEXA 1- FLUXURILE DE DEŞEURI 

TRANSPORTUL ŞI TRANSFERUL DEŞEURI LOR RECICLABILE 

Deşeurile reziduale colectate separat (menajere, similare şi deşeuri din pieţe) vor fi transferate 

(Zona 1 Brezoi, Zona 3 Fârtăţeşti-Roeşti, Zona 4 Galicea şi Zona 4 Bălceşti) respectiv transportate 

(Zona 3 Rm. Vâlcea- Râureni) în vederea tratării la depozitul conform de la Feţeni. Din motive de 

eficienţă a economică transportului, localităţile din Zona 6 loneşti au fost distribuite în restul 

zonelor de transfer. 
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