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Nr. 2.044 din 12.04.2018
Anexa nr.4 la H.C.L.nr.18/26.04.2018.
                                                                                          Aprobat,
                                                                                           Primar
                                                                                   KOSZTANDI MIHAI 

Prezentul Caiet de sarcini s-a elaborat în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de
utilită i  publice  nr.  51/2006,  republicată,  ale  Legii  serviciului  de  salubrizare  a  localităț ților  nr.
101/2006  republicată,  ale  Ordinului  pre edintelui  Autorită ii  Na ionale  de  Reglementare  pentruș ț ț
Serviciile  Comunitare  de  Utilită i  Publice  (A.N.R.S.C.)  nr.  111/09.07.2007  pentru  aprobareaț
Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localită ilor i cele ale Legii  ț ș nr. 211/2011
privind regimul de eurilor republicată. ș

Totodată,  prezentul  Caiet  de  sarcini  stabile te  condi iile  de  desfă urare  a  activită ilor  specificeș ț ș ț
serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate i condi iile tehnice necesare func ionăriiș ț ț
acestui serviciu în condi ii de eficien ă i siguran ă. ț ț ș ț
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Art. 1
Prezentul Caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de
salubrizare, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu
în condiţii de eficienţă şi siguranţă.

Art. 2
Prezentul Caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă în
vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de salubrizare indiferent de modul
de gestiune adoptat.

Art. 3
Caietul  de  sarcini  face  parte  integrantă  din  documentaţia  necesară  desfăşurării  activităţii  de
colectare separată şi transport 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  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, terminologia, 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 serviciului/activităţii de colectare separată şi transport 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 şi care sunt în vigoare.

Art. 5
Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul serviciului de salubrizare.
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Art. 6
Operatorii serviciului de salubrizare vor asigura:
a) 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;
b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de
complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă;
c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii
serviciului şi precizaţi în prezentul;
d)  furnizarea  către  Consiliul  Local  al  comunei  Chi laz,  respectiv  A.N.R.S.C,  a  informaţiilorș
solicitate şi accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de
salubrizare, în condiţiile legii;
e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;
f)  prestarea serviciului  de salubrizare  la  toţi  utilizatorii  din raza unităţii  administrativ-teritoriale
Comuna Chi laz pentru care are contract  de delegare a gestiunii,  colectarea întregii  cantităţi  deș
deşeuri şi lăsarea în stare de curăţenie a spaţiului destinat depozitării recipientelor de precolectare;
g)  aplicarea de metode performante  de management  care să conducă la  reducerea  costurilor  de
operare;
h)  dotarea  utilizatorilor  cu mijloace  de  realizare  a  precolectării  selective  în  cantităţi  suficiente,
etanşe şi adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare;
i) înlocuirea mijloacelor de precolectare care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi;
j) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi;
k)  realizarea  unui  sistem de  evidenţă  a  sesizărilor  şi  reclamaţiilor  şi  de  rezolvare  operativă  a
acestora;
l) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor;
m)  ţinerea  unei  evidenţe  a  gestiunii  deşeurilor  şi  raportarea  periodică  a  situaţiei  autorităţilor
competente, conform reglementărilor în vigoare;
n) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract sau prin hotărârea de dare
în administrare;
o)  conducerea  operativă  prin  dispecerat  şi  asigurarea  mijloacelor  tehnice  şi  a  personalului  de
intervenţie;
p)  o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor în
condiţiile stabilite prin contractul de delegare;
q) alte condiţii specifice stabilite de Consiliul Local al comunei Chi laz.ș

Art. 7
Obligaţiile  şi  răspunderile  personalului  operativ  al  operatorului  sunt  cuprinse  în  Regulamentul
serviciului, anexă la prezentul Caiet de sarcini.
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Art. 8
Operatorul serviciului de salubritate trebuie sa îndeplinească următoarele condi ii obligatorii:ț

a). Să de ină licen ă eliberată de ANRSC, potrivit art. ț ț 29 alin. 5 si 6, art. 33, art. 35 alin. 1, art. 38
alin. 1 si 3, etc. din Legea 51/2006.

b). Să de ină autoriza ie de mediu conform prevederilor art. ț ț 2, pct. 9 coroborat cu art. 12 din OUG
195/2005 privind protec ia mediului.ț

c). Să asigure colectarea separată, în special i obligatoriu la institu iile publice de pe raza U.A.T.ș ț
Comuna Chi laz (fără a percepe tarife suplimentare înș  afara de cele asumate prin formularul de
ofertă) pentru diferite tipuri de de euri cum ar fi: hârtie, metale, mase plastice i sticla. ș ș

Obliga iile i răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în  ț ș documenta ia deț
atribuire  a  contractului  (postată  în  SEAP)  i  în  actele  normative  incidente  în  materie  ș (Legea
serviciilor comunitare de utilită i publice Nr. 51 din  8 martie 2006; ORDIN Nr. 109 din  9 iulieț
2007, privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor
pentru activită ile specifice serviciului de salubrizare a localită ilor; Oug Nr. 195 din 22 decembrieț ț
2005 privind protec ia mediului; Legea nr. 211/2011 privind regimul de eurilor, etc.)  ț ș
 
Operatorul va administra i exploata obiectul concesiunii cu eficien ă maxima pentru a conserva iș ț ș
dezvolta valoarea acestuia pe toată durata contractului.

Pe parcursul contractului de delegare operatorul va pregăti un plan de investi ii care va fi supus spreț
aprobare Primăriei comunei Chi laz, justificându-se astfel eventualele cre teri de tarife ce se impunș ș
i îndeplinirea obliga iilor contractuale la standarde adecvate de calitate i mediu.ș ț ș

Programul  de investi ii  pentru  dezvoltarea  activită ii  va fi  promovat  de operator  iar  cel  aferentț ț
domeniului public aflat în concesiune va fi promovat de Consiliul Local al  comunei Chi laz, înș
limita surselor de finan are.ț

Lucrările de repara ii,  între inere i modernizare vor fi incluse în programele anuale de investi iiț ț ș ț
întocmite în conformitate cu Programele Strategice ale Primăriei  comunei  Chi lazș , cu respectarea
condi iilor contractuale dintre autoritatea administra iei publice locale i operator.ț ț ș

Investi iile vor fi ț impuse operatorului a se realiza etapizat, în func ie de priorită i, astfel încât să seț ț
asigure suportabilitatea tarifelor pentru popula ie.ț
Durata pentru  care  se  concesioneaza  serviciul  public  de  salubrizare,  cuprinzând  activită ile  deț
precolectare,  colectare i transport a de eurilor menajere, inclusiv a de eurilor toxice periculoaseș ș ș
din  de eurile  menajere,  cu  excep ia  celor  cu  regim special,ș ț  din  aria  administrativ–teritorială  a
Comunei Chi lazș , este de 6 ani.

Pe durata stabilită se interzice concesionarului subconcesionarea serviciului de salubrizare.

4 | Page

| Regulament de organizare i func ionare a Serviciului public de salubrizare  ș ț    
 pe  raza Administrativ-Teritorială Comunei Chi laz, jude ul Bihorș ț



                                                                                                                                 COMUNA
CHI LAZ, JUDEȘ ȚUL BIHOR 

Redeven aț  ce urmează a fi platită de către concesionar va fi de minim  5% din valoarea neta a
încasarilor anuale realizate de acesta însă nu mai pu in de ț 2.900 lei/an.

Redevenţa (1/4 o patrime din valoarea redeventei) va fi plătită de către operator trimestrial şi va
constitui un element de venit la bugetul local.

Plata redeven ei se face astfel: în contul UA.T. Comuna Chi laz: ț ș RO81TREZ08221A300530XXXX
deschis la Trezoreria Marghita.

Neplata redeven ei sau executarea cu întârziere a acestei obliga ii, va duce la calculul unei penalită iț ț ț
de 0,01% pe zi din suma datorată i va putea fi încasată fără alte formalită i din garan ia de bunăș ț ț
execu ie constituită de concesionar după semnarea contractului de concesiune. În această situa ieț ț
concesionarul este obligat ca în termen de 15 zile să- i întregeasca garan ia constituită conformș ț
prevederilor legale în vigoare, sub sanc iunea rezilierii contractului.ț

Actualizarea  nivelului  anual al  redevenţei  se face pe baza indicelui  mediu al  indicatorului  ratei
inflaţiei prevazută în Buletinul Statistic de Preţuri. Modificarea nivelului minim al redevenţei se
poate realiza în cazul modificării nivelului tarifelor, conform prevederilor legale cu acelaşi procent
de majorare aplicat modificării tarifelor.

Tarife i ajustarea pre ului contractuluiș ț  – pentru primul an de contract, tarifele practicate vor fi
cele cuprinse în oferta financiară înaintată de către concesionar. 

Tarifele  contractului  se  modifică  prin  actualizarea  acestora  în  func ie  de  indicii  de  infla ie,  înț ț
conformitate  cu prevederile  Ordinului nr. 109/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activită ile specifice serviciului de salubrizare aț
localită ilor, emis de Autoritatea Na ională de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilită iț ț ț
Publice (publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 529 din 06.08.2007).

În aceste  condi ii  tț arifele  pentru activităţile  specifice serviciului  de salubrizare a localităţilor  se
stabilesc,  se  ajustează  sau  se  modifică  pe  baza  solicitărilor  operatorilor,  în  conformitate  cu
prevederile elaborate şi aprobate de autoritatea de reglementare competentă.

Operatorul care solicită stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru activităţile specifice de
salubrizare transmite la Consiliul Local al Comunei Chi laz următoarele:ș
a) cererea de stabilire, ajustare sau modificare, care conţine: tarifele în vigoare, în cazul ajustării ori
modificării, tarifele solicitate şi justificarea propunerii de stabilire, ajustare sau modificare. Tarifele
pentru populaţie, propuse, vor fi determinate cu TVA inclus;
b) fişa de fundamentare a tarifului, pe elemente de cheltuieli;
c) memoriu tehnico-economic prin care se justifică oportunitatea stabilirii, ajustării sau modificării
tarifelor;
d) alte date şi informaţii necesare fundamentării tarifelor.
Activităţile de salubrizare care diferă substanţial de la o perioadă la alta se vor dimensiona pe total
valoare.
Valoarea activităţii se va fundamenta pe baza elementelor de cheltuieli din anexa nr. 1 la norme.
Formula de calcul va fi:
V = Ct + p, unde:
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V - valoarea activităţii aferentă perioadei;
Ct - cheltuieli totale;
p - profitul.

Monitorizarea şi controlul modului de aplicare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de
salubrizare  se  vor  face  de  către  reprezentanţii  Consiliul  Local  al  comunei  Chi laz  şi  de  cătreș
reprezentanţii A.N.R.S.C.

Ajustarea tarifelor este permisă începând cu anul 2 de derulare a contractului de delegare a gestiunii
serviciului public de salubrizare.

Operatorul economic, în conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 101/2006 are dreptul la:

a)  încasarea  contravalorii  serviciului  de  salubrizare  prestat,  corespunzător  tarifului  aprobat  de
Consiliul Local al comunei Chi laz;ș
b) prezervarea echilibrului contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;
c) ajustarea tarifului în raport cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie;
d) modificarea tarifului în situaţiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual cu acordul
prealabil al Consiliului Local al comunei Chi laz;ș
e) exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pe raza unităţii administrativ-teritoriale comuna
Chi laz, acordată în baza hotărârii de atribuire şi a contractului de delegare a gestiunii.ș

Precolectarea,  colectarea  şi  transportul  deşeurilor  municipale,  inclusiv  a  deşeurilor  toxice
periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special

Art. 9
Operatorul  are  permisiunea  de  a  desfăşura  activităţile  de  precolectare,  colectare  şi  transport  al
deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia
celor cu regim special, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială comuna Chi laz.ș

Art. 10
Numărul mediu anual de locuitori din aria de operare este de 1800 locuitori înregistraţi în medie
pe an, inclusiv flotanţii  .

Art. 11
Punctele de colectare şi dotarea acestora sunt cele din Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini.

Art. 12
Lista  agenţilor  economici  şi  a  instituţiilor  publice  din  aria  de  operare  şi  cantităţile  de  deşeuri
defalcate pe componente, conform datelor transmise de aceştia, sunt prezentate în  Anexa nr. 2 la
Caietul de sarcini.
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Art. 13
Graficul  de precolectare  a deşeurilor  municipale  nesortate  sau a  celor  biodegradabile  de la  toţi
utilizatorii, inclusiv agenţii economici şi instituţiile publice, în perioada  este prezentat în Anexa nr.
3 la Caietul de sarcini.

Art. 14
Graficul de precolectare a deşeurilor municipale preselectate de la toţi utilizatorii, inclusiv agenţii
economici şi instituţiile publice, este prezentat în Anexa nr. 3 la prezentul Caiet de sarcini.

Art. 15
Numărul de recipiente necesare pentru precolectarea deşeurilor municipale nesortate este prezentat
în Anexa nr. 5 la prezentul Caiet de sarcini.

Art. 16
Cantitatea medie zilnică de deşeuri nesortate ce urmează a fi transportate este determinată conform
Anexei nr. 6 la prezentul Caiet de sarcini.

Art. 17
Volumul total de deşeuri municipale nesortate ce urmează a fi transportate este determinat conform
Anexei nr. 7 la prezentul Caiet de sarcini.

Art. 18
Autoritatea concedenta nu impune ca o condiţie de eligibilitate  existenţa  unei dotări  minime cu
mijloace de colectare şi transport, utilizând  Breviarele de calcul  nr. 4  şi 5, Anexe la Caietul de
sarcini-cadru.

Art. 19.
Traseele de transport al de eurilor comunale vor fi stabilite de comun acord cu operatorul activită ii.ș ț

Cursele vor fi începute de fiecare dată din acela i punct i vor urma acela i traseu pentru a evitaș ș ș
varia ia orelor de colectare, prevăzute în regulamentul de salubrizare i în contractul încheiat.ț ș

Art. 20
Depozitul de de euri  în care se va depozita  frac ia  inutilizabilă  este depozitul  cu care firma deș ț
salubritate are încheiat contract.

Art. 21
De eurile comunale se sortează la sta ia de sortare agreată de firma câ tigătoare a contractului deș ț ș
delegare.

Art. 22
Depozitul de de euri  în care se va depozita  frac ia  inutilizabilă  este depozitul  cu care firma deș ț
salubritate are încheiat contract.
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Art. 23
Până  în  prezent  nu  s-au  asigurat  condi iile  necesare/suficiente  pentru  colectarea  selectivă  aț
de eurilor la nivelul U.A.T. comuna Chi laz fiind necesară o mobilizare a operatorului împreună cuș ș
Primaria  comunei  Chi laz  astfel  încât  să  fie  organizate  campanii  mai  ample  de  informare  aș
publicului cu privire la beneficiile recuperării, reciclării i valorificării anumitor tipuri de de euri.ș ș
Constientizarea  i  informarea  publicului  în  acest  domeniu  ar  trebui  să  includă  i  o  latură  deș ș
responsabilizare  fa ă  de  men inerea  în  func iune  a  dotărilor,  oprirea  vandalizării  acestora  iț ț ț ș
utilizarea lor corectă.

Operatorul  are  permisiunea  de  a  desfă ura  activită ile  de  precolectare,  colectare  i  transport  alș ț ș
de eurilor comunale, inclusiv a de eurilor toxice periculoase din de eurile menajere, cu excep iaș ș ș ț
celor cu regim special, în condi iile legii, în aria U.A.T. Comuna Chi laz.ț ș

Art. 24
Se va avea în vedere de către ofertan i faptul ca în comuna Chi laz pentru anul 2017, s-a înregistratț ș
un număr estimativ de locuitori înregistrati, inclusiv flotan ii de ț 1800 persoane.

Activitatea  de colectare  a  de eurilor  menajere  i  asimilabile  se  va  derula  conform Programuluiș ș
stabilit cu Primăria Comunei Chi laz i conform Normelor de salubritate locale.ș ș

Colectarea de eurilor se va realiza ș între orele 8:00-18:00 pe toate arterele, în funcţie de trafic şi
de posibilităţile de acces ale operatorului la spaţiile de colectare potrivit ofertei tehnice înaintate iș
cu respectarea condi iilor minimale prevăzute de legisla ia aplicabilă în materie i cu raportare laț ț ș
Documenta ia de atribuire. ț

Pentru fluidizarea traficului, reducerea costurilor şi utilizarea eficientă a parcului de autovehicule,
Consiliul  local  al  comunei  Chi laz  va  analiza  oportunitatea  colectării  deşeurilor  exclusiv  înș
intervalul orar 8:00-18:00 de la operatorii economici şi instituţiile publice care dispun de spaţii de
colectare. 

Tot  pentru  fluidizarea  traficului,  reducerea  costurilor  i  utilizarea  eficientă  a  parcului  deș
autovehicule,  concesionarul  va analiza pe parcursul derularii  prezentului  contract  oportunitatea
modificarii  intervalelor  orare  de  colectare  a  de eurilor,  solu iile  urmând  a  fi  supuse  analizeiș ț
concedentului. 

Se va putea conveni, daca se impune i doar prin consultarea autorită ii concedente cu operatorulș ț
serviciului cre terea acestor frecvente de colectare, cre tere care va putea avea un efect semnificativș ș
asupra  costurilor  de  operare  a  serviciului  în  timp  ce  scăderea  frecven ei  va  favoriza  apari iaț ț
mirosurilor neplăcute ce pot crea disconfort.

Colectarea deşeurilor "din poartă în poartă" se realizează, indiferent de natura de eurilor i perioadaș ș
în care se realizează presta ia, ț o dată la 2 săptămâni.

Colectarea din punctele de colectare se realizează, indiferent de natura de eurilor,  cu următoareleș
frecvenţe de colectare: o dată la 2 săptămâni.
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În ceea ce prive te de eurile reciclabile (hârtie/carton, sticlă, plastic, etc.) acestea vor fi ridicate deș ș
la institu iile publice (unde vor fi amplasate cu grija operatorului de salubritate recipiente pentruț
colectare selectivă) la un interval de 2 săptămâni, aceea i frecven ă de ridicare trebuind a fi avută înș ț
vedere de către operator i în cazul PET-urilor colectate în spa iile amenajate cu această destina ie înș ț ț
principalele  zone  de  intersec ie  ale  comunei  (7  loca ii  pentru  platforme  în  vederea  colectăriiț ț
selective care vor fi convenite de comun acord cu reprezentan ii comunei Chi laz).ț ș

Operatorul  economic  care  asigură  colectarea  i  transportul  de eurilor  are  obliga ia  ca  ulteriorș ș ț
semnării  contractului  cadru  dintre  concesionar  i  concedent  să  încheie  contracte  individuale  cuș
utlizatorii finali ai serviciului de salubritate fără nici o implicare din partea concedentului. 

Contractul  încheiat  între  utilizator/operatorii  de  salubritate  va  fi  întocmit  după  modelul  din
Regulamentul de salubritate i Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice deș
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activită ile specifice serviciului de salubrizare aț
localită ilor.ț

Încheierea contractelor dintre concesionar i utilizatorii finali ai serviciului de salubritate (persoaneș
fizice i persoane juridice) cade exlusiv în sarcina concesionarului.ș
Încasarea tarifelor de la utilizatorii finali ai  serviciului de salubritate se va face exclusiv de către
concesionar fără nici o implicare din partea concedentului astfel că, la sabilirea tarifelor propuse
prin oferta financiară, operatorii economici vor avea în vedere i prestarea serviciului de încasare aș
tarifelor stabilite de la utilizatorii finali.

Operatorul,  împreună cu serviciul de specialitate al  Primăriei  comunei Chi laz/Consiliului Localș
Chi lazș  are obliga ia să identifice to i producătorii de de euri, indiferent de natura acestor de euri iț ț ș ș ș
să ac ioneze în vederea creării facilită ilor necesare activită ii de precolectare i colectare.ț ț ț ș

Operatorul are obliga ia de a dota spa iile de colectare pentru to i producătorii de de euri, chiar dacăț ț ț ș
ace tia nu au contract de prestare încheiat cu acesta.ș

Primăria  comunei Chi laz/Consiliul  Local al U.A.T. Comuna Chi laz va institui  taxe speciale înș ș
cazul presta iilor de care beneficiază producătorii de de euri individuali fără contract i obliga iaț ș ș ț
acestora de a achita operatorului de salubrizare contravaloarea serviciilor prestate pentru ace tia.ș

Este interzisă prezen a pe domeniul public a de eurilor depozitate ilegal, aceasta constituind dovadaț ș
nerespectării graficului de colectare a de eurilor menajere sau lipsa contractelor cu to i  utilizatoriiș ț
din zona.

Primăria  comunei  Chi laz  va  monitoriza  în  permanen ă  activitatea  de  colectare  transport  iș ț ș
depozitare a de eurilor, urmând să fie aplicate sanc iuni conform contractului încheiat cu prestatorulș ț
de servicii.

Concesionarul  răspunde  i  garantează  material  i  financiar  de  buna  desfă urare  a   presta iei,ș ș ș ț
calitatea i cantitatea stabilite.ș

Operatorul  serviciului  de  salubritate  este  obligat  să  încarce  întreaga  cantitate  de  de euriș
produse de utilizatorii finali, cu care a încheiat contracte, atât din containere i euro-pubele,ș
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cât i din alte recipiente (saci, pungi, butoaie, etc), de pe platforma i din jurul platformeiș ș
gospodăre ti.ș

Recipientele aflate la dispozi ia utilizatorilor finaliț  vor fi din materiale rezistente la solicitările
mecanice  sau  agresiuni  chimice  i  care  să  se  poată  spăla  i  dezinfecta  u or.  ș ș ș Recipientele  de
colectare vor fi men inute în bună stare i înlocuite la primele semne de pierdere a etanseită iiț ș ț .

Se vor  folosi  sisteme adecvate  de colectare  a  materialelor  reciclabile  i  se  va  asigura  dirijareaș
acestora  spre procesul de reciclare.  În acest scop se vor asigura capacită i adecvate de sortare iț ș
depozitare: recipiente separate, marcate pentru colectarea separată de la sursă. 

Programul de presta ie pentru colectarea de eurilor va fi întocmit de a a manieră, încât să asigure înț ș ș
permanen ă  men inerea  unei  stări  de  cură enie  corespunzătoare  normelor  igienico  –sanitare  înț ț ț
vigoare i va respecta cerin ele cuprinse în documenta ia de atribuire.ș ț ț

Programul de presta ie prezentat de operatori va cuprinde:ț

- zona de ac iune pentru fiecare zonă în parte;ț
- schimbul de utilaj deservit;
- auto- compactorul înlocuitor în caz de defec iune;ț

Concedentul, prin intermediul personalului din aparatul propriu, î i rezervă dreptul de a monitorizaș
i  controla  întreaga  activitate  a  prestatorului  efectuând  în  acest  sens  verificări  periodice.ș

Consemnarea  verificărilor  se  va  face  în  procese  verbale  încheiate  de  personalul  responsabil,
încheindu-se după caz rapoarte de neconformitate.

Pentru asigurarea unui grad înalt  de valorificare,  operatorul economic care asigură colectarea iș
transportul  de eurilor  are  obliga ia  să  asigure  infrastructura  necesară  pentru  ca  producătorii  deș ț
de euri  i  de inătorii  de de euri  să colecteze separat  cel  pu in următoarele  categorii  de de euri:ș ș ț ș ț ș
hîrtie, metal, plastic i sticlă i totodată obliga ia de a nu amesteca aceste de euri.ș ș ț ș

Autoritatea concedentă nu impune ca o condiţie de eligibilitate  existenţa  unei dotări  minime cu
mijloace de colectare şi transport, utilizând  Breviarele de calcul  nr. 4  şi 5, Anexe la Caietul de
sarcini-cadru.

Concesionarul va trebui să facă dovada de inerii utilajelor minime demonstrata prin oferta depusă înț
momentul încheierii contractului de delegare, preferabil exclusiv dedicate desfă urării activită ii deș ț
precolectare,  colectare  i  transport  al  de eurilor  municipale,  inclusiv  ale  de eurilor  toxiceș ș ș
periculoase din de eurile menajere, cu excep ia celor cu regim special în Comuna Chi laz pentru aș ț ș
putea asigura operativitatea în cel mai scurt timp a serviciului. 

Utilajele  prezentate  în  oferta  trebuie  men inute  în  starea  tehnică  optimă  pentru  a  asiguraț
desfă urarea continuă a activită ii. ș ț

Pentru activitatea de precolectare, colectare i transport a de eurilor municipale, se va completa unș ș
tabel  din  care  sa  rezulte  numărul  de  utilaje  din  fiecare  tip  care  pot  fi  puse  la  dispozi ie  iț ș
caracteristicile tehnice relevante pentru fiecare tip de utilaj. Tabelul se va depune în original.
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Nota: Ofertele care nu vor cuprinde tabelul solicitat vor fi declarate neconforme.
Aprecierea privind  dotările minime pentru prestarea serviciului cu mijloace de colectare i deș
transport al de eurilor, se poate face cu raportare la rela iile de calcul identificate în Breviarele deș ț
calcul cuprinse în Caietul de sarcini-cadru din 9 iulie 2007 al serviciului de salubrizare aprobat prin
Ordinul nr. 111/2007.

Fiecare operator va calcula necesarul minim de mijloace de transport pentru colectarea i transportulș
de eurilor menajere pe baza formulei i îl va indica, în func ie de dotările proprii care vor ac iona peș ș ț ț
aria  U.A.T. Comuna Chi laz  i/sau de dotările  pe care poate  dovedi  ca are  capacitatea  de a leș ș
achizi iona până la data încheierii contractului.ț

Calculele vor fi prezentate explicit, specificându-se parametrii specifici pentru fiecare tip de mijloc
de transport în parte pentru fiecare tip de mijloc de transport ce se va utiliza efectiv (raportat la
minim) pentru prestarea serviciului pe raza U.A.T. Comuna Chi laz.ș

Pentru colectarea i transportul de eurilor menajere i asimilabile acestora de la popula ie i agen iș ș ș ț ș ț
economici, operatorul ar trebui, în opinia autorită ii concedente, să pună la dispozi ie, de preferat cuț ț
caracter  exclusiv  pentru  deservirea  comunei  Chi laz,  ș utilajele  minime  pentru  desfă urareaș
activită ii.ț

Vehiculele pentru transportul de eurilor solide trebuie să fie acoperite i prevăzute cu dispozitive deș ș
golire automată a recipientelor i să nu permită răspândirea con inutului în cursul transportului.ș ț

Acestea vor fi între inute igienic i dezinfectate periodic,  în acest scop compartimentul destinatț ș
de eurilor va fi executat din materiale rezistente la solicitările mecanice i agresiuni chimice.ș ș

Vehiculele pentru transport vor fi cură ate la intrarea pe drumurile publice.ț

Concedentul  va verifica permanent  modul  de efectuare a presta iei  de către  operator, întocmindț
rapoarte de constatare privind calitatea presta iei i cantită ile de de euri solide transportate efectiv,ț ș ț ș
în baza bonului de cântărire eliberat de depozit. 

În rapoartele  de constatare  concedentul  va consemna i  modul  de rezolvare de către  operator aș
sesizărilor primite de la utilizatori i eventual penalită ile aplicate operatorului pentru deficienteleș ț
constatate.

La sfâr itul fiecărei luni se întocme te un proces-verbal de recep ie, semnat de ambele păr i, careș ș ț ț
cuprinde constatările din rapoarte.

Din punct de vedere al dotării cu recipien i de precolectareț , normele prevăd dotarea popula iei cuț
un minim de recipien i în condi iile unei frecven e de ridicare săptămânale, apreciindu-se necesarăț ț ț
următoarea dotare minimală:

- pentru agen ii economici/persoane juridice:ț 1 europubelă pentru fiecare agent economic de 240 l
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- pentru institu iile publice:ț  1 europubelă pentru fiecare institu ie de 120 l i europubele pentruț ș
colectare  selectivă ,operatorul  de  salubritate  având  obliga ia  de  a  asigura  puncte  de  colectareț
selectivă cel pu in la institu iile  publice de pe raza U.A.T. comuna Chi laz.ț ț ș

- 7 loca iiț  pentru colectarea selectivă în spa iile amenajate cu această destina ie în principalele zoneț ț
de intersec ie ale Comunei  Chi laz.ț ș

Operatorul  de servicii  este  obligat să  efectueze dotarea  utilizatorilor  finali  institu ii  publice  ț din
comuna Chi lazș , cu europubele pentru colectare selectivă prin contract de comodat, fără a percepe
tarife suplimentare în afara de cele asumate prin formularul de ofertă. 

Această dotare, se va realiza în baza unui program propus de operator i aprobat de Consiliul Localș
Chi laz, care face parte din oferta tehnică depusă în procedura de achizi ie publică a serviciului.ș ț

În ceea ce prive te colectarea PET-urilor i colectarea selectivă se va asigura de către  ș ș operatorul
economic/de salubrizare, fără ca acesta să perceapă tarife suplimentare înafara de cele asumate prin
formularul de ofertă, amenajarea corespunzătoare a unor spa ii cu această destina ie în principaleleț ț
zone  de  intersec ie  ale  Comunei  Chi laz  (7  loca ii  care  vor  fi  convenite  de  comun  acord  cuț ș ț
reprezentan ii Comunei Chi laz).ț ș

Nota: Ofertele care nu vor cuprinde obliga ia de amenajare a minim 7 loca ii/spa ii pentru colectareaț ț ț
selectivă i dotarea institu iilor publice cu europubele destinate colectării selective a de eurilor vorș ț ș
fi declarate neconforme.

Întreaga  activitate  a  prestatorului  de  servicii  se  va  supune  normelor  de  protec ie  a  munciiț
reglementate de legisla ia aplicabilăț .

Consiliul  Local  al  comunei  Chi laz  solicită  operatorilor  economici  participan i  la  procedura  săș ț
indice, în cadrul ofertei, faptul că la elaborarea acesteia au inut cont de obliga iile referitoare laț ț
condi iile de muncă i protec ia muncii ce le revin pe parcursul executării contractului, prezentândț ș ț
în acest sens Declara ia pe proprie răspundere privind respectarea condi iilor de muncă i protec iaț ț ș ț
muncii (Formular nr. 8) – în original. 

Informa ii privind actele normative ce stabilesc regulile obligatorii referitoare la condi iile de muncăț ț
i de protec ie a muncii, care sunt în vigoare la nivel na ional i care trebuie respectate pe parcursulș ț ț ș

îndeplinirii  contractului  se  pot  ob ine  de  la  Inspec ia  Muncii  sau  de  pe  site-ul:ț ț
http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html.

Printre acestea, exemplificativ i nu exhaustivș , indicăm următoarele acte normative:
Legea protectiei muncii nr. 319/2006;
Hotararea de Guvern nr. 238/2002;
Hotararea de Guvern nr. 1425/2006.

Art. 25
Prestarea  activităţilor  de precolectare,  colectare  şi  transport  al  deşeurilor  municipale,  inclusiv  a
deşeurilor  toxice  periculoase  din deşeurile  menajere,  cu  excepţia  celor  cu regim special,  se  va
executa astfel încât să se realizeze:
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a)  continuitatea activităţii,  indiferent de anotimp şi condiţiile  meteo,  cu respectarea prevederilor
contractuale;
b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele utilizatorului;
c) controlul calităţii serviciului prestat;
d) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii;
e) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice
locale în condiţiile legii;
g)  prestarea  activităţii  pe baza principiilor  de eficienţă  economică,  având ca obiectiv  reducerea
costurilor de prestare a serviciului;
h) asigurarea capacităţii de transport al deşeurilor, pentru prestarea serviciului la toţi utilizatorii din
aria administrativ-teritorială încredinţată;
i)  reînnoirea  parcului  auto,  în  vederea  creşterii  eficienţei  în  exploatarea  acestuia,  încadrării  în
normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării unui serviciu de calitate;
j)  îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul serviciului
de salubrizare;
k) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient.

SECŢIUNEA II: Sortarea deşeurilor municipale

Nu este cazul.

SECŢIUNEA III: Organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice
a deşeurilor

Nu este cazul.

SECŢIUNEA IV: Depozitarea controlată a deşeurilor municipale

Nu este cazul.

SECŢIUNEA V: Înfiinţarea depozitelor de deşeuri şi administrarea acestora

Nu este cazul.

SECŢIUNEA VI: Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice

Nu este cazul.

SECŢIUNEA VII: Curăţarea  şi  transportul  zăpezii  de  pe  căile  publice  şi  menţinerea  în
funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ

Nu este cazul.

SECŢIUNEA VIII: Colectarea  cadavrelor  animalelor  de  pe  domeniul  public  şi  predarea
acestora unităţilor de ecarisaj
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Nu este cazul.

SECŢIUNEA IX: Colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase
provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere
(mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.)

Nu este cazul.

SECŢIUNEA X: Colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din
gospodăriile populaţiei

Nu este cazul.

SECŢIUNEA XI: Colectarea,  transportul, depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi  de
construcţii şi demolări

Nu este cazul.

SECŢIUNEA XII: Dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea

Nu este cazul.

Riscul exploatării este constituit din:

a)  riscul  de  disponibilitate,  respectiv  nerespectarea  unor  parametri  de  performan ă  i  calitate  aiț ș
serviciului;

b) riscul  de pia ă,  respectiv  neîntrebuin area  de către  utilizatorii  finali  a  rezultatului  lucrărilorț ț
executate/serviciilor puse la dispozi ia acestora, în condi iile în care parametrii de performan ă iț ț ț ș
calitate sunt integral respecta i.ț

Riscul de exploatare va fi preluat integral de concesionar pe toată durata de derulare a contractului. 

Stabilirea categoriilor de bunuri:

-  bunuri  de  retur  -  bunuri  realizate  pe  durata  proiectului  în  scopul  îndeplinirii  obiectivelor
concesiunii i care, la încetarea contractului, revin de plin drept, gratuit, în bună stare, exploatabileș
i  libere  de  orice  sarcini  sau  obliga ii  concedentului  –  recipien i  de  precolectare  i  colectareș ț ț ș

selectivă pentru dotarea prin închiriere la solicitare;

- bunuri proprii – nu există.
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Nr.
crt.

INDICATORI DE PERFORMAN ĂȚ
Trimestrul Total

anI II III IV
0 1 2 3 4 5 6
1. INDICATORI DE PERFORMAN Ă GENERALIȚ

1.1. CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE
a)  numărul  de  contracte  încheiate  raportat  la
numărul de solicitări, pe categorii de utilizatori

90% 95% 97% 98% 95%

b) procentul de contracte de la lit. a) încheiate  în
mai pu in de 10 zile calendaristiceț

90% 92% 94% 96% 93%

c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor
contractuale, raportate la numărul  total de solicitări
de modificare a prevederilor contractuale, rezolvate
în 10 zile

96% 92% 92% 92% 93%

d)  numărul  de  solicitări  de  îmbunătă ire  aț
parametrilor  de  calitate  ai  activită ii  prestate,ț
rezolvate,  raportat  la  numărul  total  de  cereri  de
îmbunătă ire a activită ii, pe categorii de activită iț ț ț

96% 92% 92% 92% 93%

1.2. MĂSURAREA I GESTIUNEA CANTITĂ II SERVICIILOR PRESTATE                  Ș Ț
a)  numărul  de  reclama ii  rezolvate  privindț
cantită ile de servicii prestate, raportat la numărulț
total  de  reclama ii  privind  cantită ile  de  serviciiț ț
prestate  pe  tipuri  de  activită i  categorii  deț
utilizatori                          

98% 99% 100% 100% 99,2%

b) ponderea din numărul de reclama ii de laț  lit. a)
care s-au dovedit justificate                    

10% 10% 10% 12% 10,15%

c) procentul de solicitări de la lit. b) care au fost
rezolvate în mai pu in de 5 zile lucrătoare  ț

80% 85% 90% 95% 87,5%

d)  numărul  de  sesizări  din  partea  agen ilor  deț
protec ia mediului raportat la numărul de sesizăriț
din partea autorită ilor central localeț

2% 2% 4% 2% 2,5%

e) numărul anual de sesizări din partea agen ilor deț
sănătate publică raportat la numărul total sesizări
din partea autorită ilor centrale localeț

0% 0% 0% 0% 0%

f) penalită ile contractuale totale aplicate  ț Primăriei
comunei  Chi laz/Consiliului  Local  Chi lazș ș ,
raportate la valoarea presta iei ț

1% 1% 1% 1% 1%

g) cantitatea totală de de euri colectate pe baza deș
contract  raportată  la  cantitatea  totală  de euriș
colectate                                 

90% 90% 95% 95% 92,5%

h) cantitatea totală de de euri colectate din locurileș
neamenajate,  raportată  la  cantitatea  totală  de

5% 5% 5% 5% 5%
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de euri colectate                       ș
i) numărul de reclama ii rezolvate privind calitateaț
activită ii  prestate,  raportat  la  ț numărul  total  de
reclama ii  privind  calitatea  activită ii  prestate,  peț ț
categorii de utilizatori.                          

100% 100% 100% 100% 100%

j) ponderea din numărul de reclama ii de la ț pct. i)
care s-au dovedit justificate  

20% 10% 10% 10% 12,5%

k) procentul de solicitări de la lit. j) care au fost
rezolvate în mai pu in de două zile calendaristiceț

70% 75% 80% 85% 77,5%

l)  valoarea  aferentă  activită ii  de  colectare  aț
de eurilor  totală  facturată,  raportată  la  valoareaș
totală  rezultată  din  valorificarea  de eurilorș
reciclabile                                       

10% 10% 10% 10% 10%

1.3. FACTURAREA I ÎNCASAREA CONTRAVALORII PRESTA IILOR                      Ș Ț
a)  numărul  de  reclama ii  privind  facturareaț
raportat la numărul total de utilizatori pe  categorii
de utilizatori

5% 4% 3% 2% 3,5%

b) procentul de reclama ii de la lit. a) rezolvate înț
mai pu in de 10 zile                           ț

80% 85% 90% 95% 87,5%

c) procentul din reclama iile de la lit. a) care s-auț
dovedit a fi justificate                     

10% 10% 10% 10% 10%

d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la
valoarea totală  a facturilor  emise,  pe categorii  de
utilizatori               

70% 80% 90% 100% 85%

1.4. RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR                    
a) numărul de sesizări scrise, raportate la numărul
total de utilizatori, pe categorii de utilizatori

5% 4% 3% 2% 3,5%

b)  procentul  din  totalul  de  la  lit.  a)  la  care  s-a
răspuns  într-un  termen  mai  mic  de  30  de  zile
calendaristice                                    

100% 100% 100% 100% 100%

c)  procentul  din  total  lit.  a)  care  s-a  dovedit  a  fi
întemeiat                            

10% 15% 10% 10% 11,25%

2. INDICATORI DE PERFORMAN Ă GARANTA IȚ Ț

2.1.
INDICATORI DE PERFORMAN Ă GARANTA I PRIN LICEN Ă DE PRESTARE AȚ Ț Ț
SERVICIULUI                                                             
a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea
de către operator a obliga iilor din licen ăț ț

0 0 0 0 0

b) numărul de încălcari ale obliga iilor operatoruluiț
rezultate  din  analizele  i  cș ontroalele  organismelor
abilitate    

0 0 0 0 0

2.2.
INDICATORI  DE  PERFORMAN Ă  A  CĂROR  NERESPECTARE  ATRAGEȚ
PENALITĂ I    Ț CONFORM CONTRACTULUI DE FURNIZARE/PRESTARE
a) numărul de utilizatori care au primit  despăgubiri
datorate culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnăvit
din  cauza  nerespectării  condi iilor  corespunzătoareț
de prestare a activită ii                                       ț

0 0 0 0 0
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b)  valoarea  despăgubirilor  acordate  de  operator
pentru  situa iile  de  la  lit.  a)  raportată  la  valoareț
totală facturată aferenta activită ii     ț

0% 0% 0% 0% 0%

c)  nr.  de  neconformită i  constatate  de  ț Primăria
Chi lazș

0 0 0 0 0

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilită i publice, actualizată;ț
Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localită ilor (completată de O.U.G. nr. 92/2007);ț
Ordinul  nr.  82/2015  privind  aprobarea  Regulamentului-cadru  al  serviciului  de  salubrizare  a
localită ilor;ț
Ordinul nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a
localită ilor;ț
Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări i concesiunile de servicii;ș
Hotărârea  Guvernului  nr.  867/2016  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări i concesiune de serviciiș
din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări i concesiunile de servicii; ș
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata;
Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale;ț
Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările i completările ulterioare;ș
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
Hotărârea  Guvernului  nr.  395/2016  pentru  aprobarea  normelor  metodologice  de  aplicare  a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizi ie publică/acordului-cadru din Legea nr.ț
98/2016 privind achizi iile publiceț
OUG  nr.  58/2016  pentru  modificarea  şi  completarea  unor  acte  normative  cu  impact  asupra
domeniului achiziţiilor publice;
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